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December 2014
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
Onsdag 10.12 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati  
  Thakuras bortgang (faste til middag)
Onsdag 17.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Saphala Ekadasi)
                        Devananda Panditas bortgang
Torsdag 18.12 Bryd fasten efter 13:22 
Fredag 19.12 Mahesa Panditas bortgang
                       Uddharana Datta Thakuras bortgang

Mandag 22.12 Locana Dasa Thakuras fremkomst
Onsdag 24.12 Srila Jiva Gosvamis bortgang
                        Jagadisa Panditas bortgang
Onsdag 31.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Putrada Ekadasi)
Torsdag 1.1.2015 Bryd fasten mellem 10:10–11:01
  Jagadisa Panditas fremkomst
Søndag 4.1 Sri Krishna Pusya abhiseka
Lørdag 10.1 Ramacandra Kavirajas bortgang
                     Gopala Bhatta Gosvamis fremkomst
Søndag 11.1 Jayadeva Gosvamis bortgang
Mandag 12.1 Locana Dasa Thakuras bortgang

December er julemåneden
December er julemåneden, som ikke er noget, vi plejer at gøre 

meget ud af. I år fejrer vi den dog med to ting, der er relateret til 
julen. Den ene ting er artiklen på side 12 om Jesus i Indien. Da 
julen handler om Jesus, synes vi, at det er relevant at genoptrykke 
en artikel, vi bragte for ni år siden i Nyt fra Hare Krishna. Vi håber, 
at I, der var med dengang, kan tåle at læse den igen. Da de fleste 
andre af vores læsere ikke var med for ni år siden, vil denne artikel 
også være ny for de fleste.

Den anden ting er, at vi har et juletilbud på nogle af vores bøger 
på et løsark, der er vedlagt dette blad for jer, der modtager det 
trykte blad, og som findes på den email, der er sendt til jer, der er 
vores elektroniske abonnenter. Hvorfor ikke benytte chancen for at 
give familie og venner en Bhagavad-gita eller en god vegetarisk, 
Krishna-bevidst kogebog til en fordelagtig pris?

Forsidebilledet denne gang har  Ananta Sri taget den 15. novem-
ber i templet i København, hvor omkring 100 hengivne og gæster 
var mødt op til en kirtana-mela med uafbrudt sang af Hare Krishna 
i seks timer. Her ved årets afslutning er det tid til betaling for 
mange af vores abonnenter. Betaling gælder selvfølgelig først og 
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fremmest for jer, der får det trykte blad. Hjælp 
os med at holde bladet kørende ved at betale 
abonnementet så rettidigt som muligt (det drejer 
sig kun om 300 kr. for et helt år).

Vi har også en anmodning til jer, der modtager 
bladet elektronisk. Det fortsætter selvfølgelig 
med at være gratis, men ikke desto mindre har 
vi redaktionelle og grafiske udgifter forbundet 
med at skrive og udgive bladet, hvor vi afhæn-
ger af jeres frivillige donationer. Hvis man som 
e-modtager har lyst til at støtte bladet med et 
frivilligt bidrag, foreslår vi 150 kr. som et rime-

ligt [årligt] beløb, der er både overkommeligt og 
står i forhold til de udgifter, vi har ved at udgive 
bladet. Beløbet kan indbetales på vores bank-
konto (reg. 1551, konto 3534125119). Har man 
lyst til at støtte med mere, er det selvfølgelig 
også velkomment. Vi har skrevet lidt mere om 
det på den email, som I har modtaget, og siger 
på forhånd tak.

Bemærk, at traditionen tro regner vi med, at 
det første nummer i det nye år udkommer må-
ske en uge forsinket, altså omkring en uge ind 
i januar 2015. Hare Krishna.

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 hver søndag kl. 15.00: kirtana, foredrag og prasada. 

Desember måned:
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 das på mahabhavidas@gmail.com hvis du ønsker å delta.

Ekadasi: 2., 17. og 31. desember
Web: http://harekrishna.no/ 
Mail: info@harekrishna.no
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Syamasundara: Kierkegård anså også tro for at 
være en vigtig del af religion. For ham er det mod-
satte af tro synd, der er det samme som fortvivlelse.

Srila Prabhupada: Er man i Krishna-bevidst-
hed, kommer synd slet ikke på tale. Det er ikke et 
spørgsmål om tro, men om kendsgerning. I begyn-
delsen af Bhagavad-gita ville Arjuna ikke kæmpe, 
men valgte til sidst at underkaste sig Krishnas 
ordre. Det er fromhed: at tilfredsstille den højere 
autoritet, Gud. I den materielle verden forestiller vi 
os, at det ene eller det andet er syndigt eller fromt, 
men det er mentalt opspind. Det har ingen værdi.

Syamasundara: Kierkegård ville definere 
fromhed som tro på Guds ordre.

Srila Prabhupada: Det betyder, at han må 
modtage Guds ordre. Men hvis en person ingen 
opfattelse har af Gud, og hvis han opfatter Gud 
som upersonlig, kommer Guds ordre slet ikke 
på tale. Er Gud upersonlig, har Han ingen mund, 
Han kan tale med, og ingen øjne at se med. I så 
fald kommer det ikke på tale, at Han giver ordre.

Hayagriva: I sine Journaler skriver Kierkegård: 
”Der findes en Gud. Hans vilje kommer til mig i 
hellige skrifter og i min samvittighed. Denne Gud 
ønsker at gribe ind i verden. Men hvordan kan Han 
gøre dette uden menneskets hjælp?“

Srila Prabhupada: Sadhu-sastra-guru. Vi 
kan nærme os Gud ved at forstå en hellig person, 
studere de Vediske skrifter og den ægte åndelige 
mesters instruktioner. Sadhu, sastra og guru skal 
bestyrke hinanden. En sadhu er ham, der taler i 
overensstemmelse med skrifterne, og guruen er 
den, der underviser ifølge skrifterne. En guru kan 
ikke fabrikere ord, der ikke står i sastraerne. Når vi 
får instruktioner fra alle tre, kan vi gøre fremskridt i 
vor forståelse af Guddommens Højeste Personlighed.

Hayagriva: Kierkegård skriver: ”Den eneste 
fyldestgørende måde at udtrykke en fornemmelse 
af Guds majestæt på er ved at tilbede Ham... Det 
er så let at se, at den, for hvem alt er lige vigtigt 
og lige betydningsløst, kan kun være interesseret 
i én ting: lydighed.“

Srila Prabhupada: Ja, og Gud forlanger fuld 
lydighed: sarva-dharman parityaja mam ekam 
saranam vraja (Bg. 18.66). Vor første lydighed bør 
være til Gud, og vi bør adlyde den åndelige mester, 
fordi han er Guds repræsentant. Modtager en per-
son ikke ordrer direkte fra Gud, kan han ikke være 
en ægte guru. En guru kan ikke fabrikere noget 
som helst; han præsenterer blot det, som Gud taler 
i sastraerne. Når Gud kommer som en inkarnation, 
giver Han også referencer til skrifterne, ligesom 
Krishna referede til Brahma-sutra i Bhagavad-
gita. Skønt Krishna er Gud, og Hans ord er det 
endelige og afgørende, honorerer han stadigvæk 
Brahma-sutra, for i den bog fremsættes åndelig viden 
logisk og filosofisk. Det er ikke sådan, at vi blot skal 
acceptere alle og enhvers proklameringer om Gud. 
Udsagn skal bekræftes af standardskrifterne.

Hayagriva: Kierkegård skriver, at vi bør ”..for-
sage alt som en handling af tilbedelse, der ofres op 
til Gud, og ikke fordi Han behøver at bruge os som 
et redskab. Men at forsage alt som den mest betyd-
ningsløse overflødighed og luksus – det er at tilbede.“

Srila Prabhupada: Ja, tilbedelse begynder med 
forsagelse af ydre motiver. Vor eneste opgave er 
at elske Gud, og et førsteklasses religiøst system 
lærer sine tilhængere at elske Gud uden noget 
ydre motiv. En sådan tilbedelse kan ikke bremses 
af materielle hensyn. Vi kan elske Gud under alle 
omstændigheder, og Gud vil hjælpe.

Syamasundara: Kierkegård beklagede kristen-

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

Syamasundara fremlægger nogle af Søren Kierkegaards ideer, og Srila Prabhupada 
svarer på dem impromptu. Vi tager forbehold for, at fremlægningen ikke nødvendigvis 
yder Kierkegaard fuldstændig retfærdighed. For os er det interessante her udelukkende 

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

Diskussion af Søren Kierkegaard, del 3
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dommens smuldren som en handlekraftig tilbedel-
sesform. Han anså den moderne kristendom for at 
være en slags sygdom, en forvanskning af Kristi 
oprindelige budskab.

Srila Prabhupada: Kristendom er kristendom, 
og man kan ikke kalde den moderne eller gammel, 
og man kan heller ikke sige, at Gud er moderne 
eller forældet. Vi siger, at enten er en person kri-
sten, eller også er han det ikke. Enten følger man 
Kristi ordrer, eller også gør man det ikke. Hvis man 
ikke følger sin religions grundsætninger, hvordan 
kan man da hævde at tilhøre den religion? Dette 
gælder for alle religioner. For eksempel er der 
mange såkaldte hinduer, der ikke tror på noget som 
helst, men alligevel regner sig selv for hinduer og 
brahmanaer. Dette er en hån.

Syamasundara: Kierkegård så kristen fortviv-
lelse som en ‘sygdom til døden’. Ønsket om at dø 
er resultatet af fortvivlelse.

Srila Prabhupada: Folk forsøger at undgå 
resultaterne af deres syndige aktiviteter ved at slå 
sig selv ihjel, men dette er ikke muligt. Selvmord 
er blot en anden form for synd. Derfor bliver de, 
der begår selvmord, spøgelser.

Syamasundara: Kierkegård mente, at et 
menneske skal leve, som om det kunne dø hvert 
øjeblik. Det bør handle, som om hver handling 
var den sidste.

Srila Prabhupada: Dette kræver øvelse, og 
derfor anbefaler vi recitation af Hare Krishna 
uden ophør. Selvfølgelig kan døden komme hvert 
øjeblik, og fremsiger vi Hare Krishna, bliver den 
død en lykkelig død.

Syamasundara: Ifølge katolicismen kan en 
præst løse én fra éns synder. 

Srila Prabhupada: Ja, forudsat, at man har 
bevidstheden til at forstå præsten.

Syamasundara: Selv hvis man har begået 
mange synder igennem sit liv, kan man blive løst 
fra sine synder på dødslejet.

Srila Prabhupada: Det er fuldt ud muligt, for 
en præst kan minde én om Gud i dødsøjeblikket. 
Éns tanker i dødsøjeblikket er meget vigtige. Der er 
så mange eksempler: Ajamila, Bharata Maharaja. 
Derfor beder Maharaja Kulasekhara, ”Lad mig dø 
omgående, imens jeg tænker på Krishna.“ Men 

medmindre vi har øvet os i det, er det selvfølgelig 
ikke muligt at tænke på Krishna i dødsøjeblikket, 
for på det tidspunkt er der mange kropslige for-
styrrelser. Derfor er det nødvendigt med askese 
fra begyndelsen af. 

Hayagriva: Kierkegård skriver: ”Det sande 
forhold i bøn er ikke, når Gud hører det, der bedes 
om, men når personen, der beder, fortsætter med 
at bede, til han er den, der hører, hvad Gud vil.“

Srila Prabhupada: Ja, det er virkelig fint. 
Igennem bøn bliver man kvalificeret til at forstå 
Gud, tale med Gud og modtage Hans instruktioner.

tesam satata-yuktanam bhajanam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam yena mam upayanti te

”Til dem, der er konstant hengivne og tilbeder 
Mig med kærlighed, giver Jeg den forståelse, 
hvorved de kan komme til Mig.“ (Bg. 10.10). Vort 
yderste mål er at opgive denne materielle verden 
og vende tilbage til Gud. Bøn er blot en anden form 
for tjeneste. Der er ni grundlæggende processer, vi 
kan følge, når vi gør hengiven tjeneste:
sravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam 
arcanam vandanam dasyam sakhyam atma-nivedanam

”At høre og lovprise Visnus hellige navn, form, 
kvaliteter, tilbehør og aktiviteter, at huske på disse, 
at tjene Herrens lotusfødder, at ofre bønner til Her-
ren, at blive Hans tjener, at anse Herren for ens 
bedste ven og at overgive alt til Ham – disse ni 
processer accepteres som ren hengiven tjeneste.“ 
(Bhag. 7.5.23). Bøn er vandanam. Accepterer vi 
alle ni processer eller blot én af dem, kan vi gøre 
fremskridt i åndeligt liv. Kristne og muhamedanere 
fremfører bønner, og hinduer gør tjeneste i templet. 
Deiteterne smykkes, templet rengøres, og mad 
ofres. Det kaldes arcanam, og igennem denne 
proces kan vi engagere os i hengiven tjeneste. Gud 
er inde i os, og når Han ser, vi er oprigtige i Hans 
tjeneste, tager Han Sig af os og viser, hvordan vi 
hurtigt kan nærme os Ham. Gud er fuldstændig i 
Sig Selv. Han higer ikke efter vor tjeneste, men når 
vi tjener Ham, renses vi. Når vi er rensede, kan vi 
tale med Gud og se Ham. Vi kan tage mod Hans 
instruktioner personligt, som Arjuna gjorde det. 
(Fortsættes i næste nummer)
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Prisbelønnet fløjtespillers musik 
er gennemsyret af Krishna

Af Madhava Smullen

Den 8. september 
startede den prisbeløn-
nede fløjtespiller Luis 
De La Calle sit eget 
musikakademi i Ge-
neve, Schweiz, hvor 
studerende i alderen 
fra fire til 75 kan lære 
at spille på tværfløjte, 
panfløjte og japanske og 
peruvianske bambus-
fløjter. Men ikke kun er 
Luis en dygtig fløjtespiller; hans undervisning 
er også gennemsyret af åndelig inspiration, da 
han også er ISKCON-hengiven og bedre kendt 
som Bhadra Rupa Dasa.

Bhadra Rupa underviser i Sydindiens kar-
natiske musik, men erstatter de normale 
onomatopoietiske lyde med navne på Krishna 
som Govinda, Syamasundara og Visnu. Han 
underviser også studerende i hengivne sange 
af vaisnava-komponister som Narottama Dasa 
Thakura og Bhaktivinoda Thakura og diskuterer 
sangenes betydning og deres komponisters liv.

“ISKCON’s grundlægger Srila Prabhupada 
sagde, at Hare Krishna-hengivne vil erobre ver-
den gennem kultur,” forklarer han. ”Som lærer 
forsøger jeg at integrere alt, hvad jeg kan, med 
min musikundervisning.”

Bhadra Rupas lidenskab for at bruge hans 
talenter til at sprede Krishna-bevidsthed med er 
til at tage og føle på. Man mærker den gennem 
den måde, hans øjne lyser op på, og gennem 

hans udtryksfulde hæn-
der, når som helst han 
kommer ind på emnet.

At komme så langt 
har været en lang og 
særdeles begivenhedsrig 
rejse. Kun otte år gam-
mel begyndte Luis sin 
professionelle musik-
karriere i sit hjemland 
Peru, hvor han spillede 
på quena’en, en 5.000 år 

gammel inkafløjte, og optrådte med sine egne 
popkompositioner på store arenaer såsom Limas 
historiske udendørsstadium Plaza de Acho.

Fjorten år gammel vandt han det peruvianske 
uddannelsesministeriums konkurrence og blev 
udnævnt til Perus bedste inkafløjtespiller. Heref-
ter blev han under en af sine koncerter kontaktet 
af den japanske skuespillerinde Jun Arai, der 
tilbød at blive hans manager. Med tilladelse 
fra sine forældre skrev Luis kontrakt med JVC 
World Sound og senere med Sony Music Japan. 
Jun Arais store indflydelse i Japan kastede ham 
fra den ene dag til den næste ind i en overdådig 
verden af stjernestatus.

”Jeg boede for mig selv og havde min egen 
tolk fra spansk til japansk,” fortæller han. ”Hver 
dag gav jeg koncerter foran 800 eller 1.000 men-
nesker, kørte i limousiner og optrådte i fjernsyn, 
radio og magasiner.”

Som 18-årig blev Luis indbudt med som 
komponist og kunstner i et fælles projekt med 

Mange danske hengivne husker sikkert Bhadra Rupa Dasa, der boede i templet på Bauneholm 
sidst i 1990’erne og var knyttet til den danske Hare Krishna-yatra i en del år derefter. Oprindeligt 
er Bhadra Rupa fra Peru, hvor han i sine unge år var en berømt og talentfuld musiker. Senere 
efter sin tid i det danske tempel genoptog han sit musikalske virke og er i dag en kendt fløjtenist 
verden over og underviser samtidig på universitetet i Geneve. ISKCON News bragte et interview 
med ham i oktober.

Bhadra Rupa Dasa
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to af Japans mest berømte kunstnere i den 
traditionelle rytmegruppe Kodo. Han optrådte 
i deres kæmpekoncerter og spillede på deres 
succesalbum Nasca Fantasy.

Igennem alt dette bevarede han jordforbindel-
sen igennem sin katolske opdragelse og slog sig 
aldrig på alkohol, stoffer eller kvinder. Ikke nok 
med det, men hver eneste øre af hans indkomst – 
en million dollars over fire år – gik ikke til ham 
selv, men til en peruviansk børnefond.

I 1991, da Luis var 19 år gammel, ændrede 
hans liv sig for altid. Under et transitophold i 
lufthavnen i Los Angeles på vej fra Tokyo til 
Lima stødte han på en sankirtana-hengiven, der 
gav ham Prabhupadas Bhagavad-gita og The 
Science of Self-Realization. Som barn havde 
hans forældre opdraget ham som en gudfrygtig 
katolik, og han havde altid spillet fløjte med 
hengivenhed for Jesus i sit hjerte. Men da han 
spurgte sine katolske præstelærere, hvordan Gud 
Faderen så ud, havde de aldrig kunnet svare 
ham. Nu blev alle Luis’ spørgsmål besvaret og 
hans hengivenhed bragt op til et højere niveau. 
Hans managers, der netop var ved at planlægge 
hans karriere over hele verden, stirrede chokeret 
og vantro på ham, da han fortalte dem, at han 
opgav det hele for at blive munk.

Luis flyttede ind i ISKCON-templet i Lima 
og begyndte med praktiske tjenester. Hurtigt 
ledte hans entusiasme til, at han blev initieret af 

Jayapataka Swami og fik navnet Bhadra Rupa 
Dasa. Han førte an i vintrenes bogdistributions-
maratoner, organiserede store festivaler og gav 
Bhagavad-gita-klasser på universiteter overalt 
i Peru, Bolivia, Chile og Argentina.

“Det var fem fantastiske år i asramaen i 
Lima,” fortæller han. ”Det var den lykkeligste, 
dejligste og rigeste træning, jeg nogensinde 
havde fået i mit liv. Det var nektar hele tiden.”

I 1997 flyttede Bhadra Rupa til ISKCON i 
Danmark for at gøre tjeneste som pujari for 
Sri-Sri Gaura-Nitai der. Men han arbejdede 
også på at fortsætte med sin musikuddannelse. 
To år senere henvendte han sig som 27-årig til 
rektoren på Københavns Musikkonservatorium 
for at få lov til at studere der.

”Jeg var ti år for gammel, havde kun en 
grundskoleuddannelse bag mig og spillede på 
bambusfløjte i stedet for den tværfløjte, som de 
bruger,” fortæller han. ”Men jeg tiggede rekto-
ren om at give mig en chance, og han blev rørt. 
Han gav mig et år til at forberede mig til min 
optagelsesprøve. Han advarede mig om, at jeg 
ikke kun skulle være dygtig på fløjte, men også 
til klaver, noder, komposition og som dirigent.”

Uden nogen klassisk vestlig uddannelse i 
komposition eller litteratur var dette en udfor-
dring. Men Bhadra Rupa var parat til den. Mens 
han fortsat var pujari, stod han op ved midnat 
og gik med aviser i nogle timer for at have råd 

Bhadra Rupa Dasa akkompagnerer Krishna Ksetra Swami ved Kirtan Mela i Tyskland 2012
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til en privat musiklærer. Kl. 6 om morgenen var 
han tilbage for at tilbede Deiteterne. Han husker 
dette som en af de hårdeste perioder i sit liv, 
men det gav bonus. I år 2000 blev han optaget 
på konservatoriet.

Den første gang, Bhadra Rupa nogensinde 
spillede på den europæiske tværfløjte, brød han 
sig ikke om dens lyd i forhold til den bambus-
fløjte, han var vant til. Men han kunne lide dens 
fleksible tangenter, der gav ham mulighed for at 
spille tolv toner i stedet for fire eller fem. Dette 
ledte ham til et af hans livs store bedrifter.

“Jeg spekulerede over, hvordan jeg kunne 
kombinere det bedste af tværfløjten og inka-
fløjten,” fortæller han. ”Og jeg tænkte: ’Hvorfor 
ikke tage hovedet på min quena-fløjte og sætte 
den på stammen af en tværfløjte?’”

Sammen med en professionel fløjtefabrikant 
i Peru udviklede Bhadra Rupa ’De La Calle 
Quena-fløjten™’, en fløjte med et specielt bam-
bushoved, der er sat på en tværfløjte for at give 
fløjtespilleren det bedste af to verdener. Opfin-
delsen gav ham en pris på The International 
Competition of Inventions and Innovations på 
Lunds Universitet i Sverige og skaffede ham ad-
gang til at tage både bachelors og masters i Lund 
med hans egen opfindelse som hovedinstrument.

Opfindelsen gav ham også en invitation til 
at optræde på National Flute Association of 
Americas gallakoncert i Las Vegas. Bhadra 
Rupa var den yngste optrædende sammen med 
nogle af verdens bedste fløjtespillere inklusive 
den legendariske jazzfløjtenist Hubert Laws, den 
canadiske orkestersolist Robert Aitken og den 
amerikanske Grammy-vinder Rhonda Larson.

“Det var som en fodboldspiller, der blev ind-
budt til at spille med Pelé, Messi og Maradona,” 
fortæller han. “De er mine idoler.”

Over de næste år fik Bhadra Rupas opfin-
delse ham også valgt til de svenske, australske, 
engelske og japanske fløjtenistorganisationer, 
skaffede ham en ny kontrakt med Sony Music 
og gav ham officielle priser fra præsidenten 
for Limas parlament, fra Limas borgmester 
og fra borgmesteren fra hans egen hjemby, 
Chaclacayo.

Som om han ikke han ikke allerede havde 
travlt nok, færdiggjorde han over de næste år 
også sin anden og tredje masters i musikud-
dannelse og pædagogik og flyttede derefter til 
Geneve i Schweiz, hvor han for øjeblikket er på 
sit fjerde år i en phD i uddannelsesvidenskab 
med en afhandling om inkamusik.

I dag er han dybt taknemmelig over for Srila 
Prabhupada og Herren Krishna – han tilskriver 
med følelse hver eneste præstation til deres nåde 
– og knytter alt med Krishna-bevidsthed i alting, 
han gør. Selv om der ingen andre hengivne er i 
Geneve, står han stadig op hver morgen kl. 4:30, 
reciterer sine runder og tilbeder sin Deitet af 
Laksmi-Nrsimha, hvilket ifølge ham er grund-
laget for hele dagen. Han bruger Krishnas navne 
og hengivne sange i sin musikundervisning 
på sit nyåbnede akademi såvel som i Geneves 
musikskole, hvor han er den ledende fløjtelærer.

I de forelæsninger, han giver om musik verden 
over – han har talt på højt ansete universiteter så-
vel som i arrangementer ved Forenede Nationer 
og UNESCO – forbinder han altid sin tale med 
Krishna og vedisk kultur som kilden til al viden. 
Og i sit postdoktorale arbejde, som han er blevet 
indbudt til at gøre på Oxford Centre for Hindu 
Studies i England, vil han fokusere på musik 
i vaisnavismen, hvilket ifølge rektor Saunaka 
Rishi Dasa vil være første gang, nogen gør det.

Sammen med sit postdoktorale arbejde plan-
lægger Bhadra Rupa at bruge halvdelen af sin 
tid på at optræde og indspille musik under den 
ubegrænsede kontrakt, han har med Sony Music. 
Dette arbejde vil også være uløseligt forbundet 
med hans åndelige vej.

“Mine kompositioner i mine koncerter er in-
spireret af Krishna og filosofien, så jeg forklarer 
betydningen af dem, ikke kun under koncer-
terne, men også i interviews i TV og radio,” 
fortæller han. Han smiler bredt med sin typiske 
entusiasme. ”Jeg ønsker at prædike direkte gen-
nem min musik.”

Fra ISKCON News den 30 oktober 2014, se 
http://iskconnews.org/award-winning-flutist-
infuses-lessons-with-krishna,4658/.
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Titusinder af hengivne og medlem-
mer af offentligheden deltog for nylig 
i åbningen af det store nye Sri-Sri 
Radha-Madhava Mandir i Kanpur, 
Indien, det næststørste ISKCON-
tempel i verden næst efter ISKCON’s 
hovedkvarter i Mayapur, Vestben-
galen. Blandt de deltagende gæster 
var Uttar Pradesh’ guvernør Sri Ram 
Naik og guvernøren for Nagaland, Sri 
Padmanabha Acarya, der præsiderede 
over indvielsesceremonien.

Blandt ISKCON’S tilstedeværende 
ledere var GBC-medlemmerne Gopala Krishna 
Gosvami, Bhakti Caru Swami, Radhanatha 
Swami og Anuttama Dasa såvel som andre æl-
dre Prabhupada-disciple som Bhurijana Dasa, 
Deena Bandhu Dasa, Lokanath Swami og 
mange flere.

Den monumentale åbningsfestival fandt 
sted fra den 1. til 5. oktober. Gæsterne ankom 
den 1. oktober, imens Deiteterne af Sri-Sri 
Nitai-Gaurasundara, Sri-Sri Radha-Madhava 
og Sri-Sri Sita-Rama Laksmana Hanuman blev 
flyttet den 2. oktober under stor pomp og pragt 
fra Deres gamle tempelrum, der ligger på den 
samme grund, til den enorme nye tempelhal.

Den 3. oktober, den lykkebringende dag for 
Sri Ram Vijaya Dasami, der er bedre kendt i 
Indien som Dusshera, blev hovedinstallerings-
ceremonien afholdt. Et fuldendt yajna eller 
ildceremoni begyndte kl. 8 om morgenen og 
blev ledsaget af sang af mantraer fra Vedaerne 
og Upanisaderne. Dette blev fulgt af en to 
timers abhiseka (badeceremoni). Alteret blev 
derefter lukket, imens Deiteterne blev klædt på, 
og nogle af de prominente gæster gav en række 
taler. Efter disse blev Deiteterne afsløret kl. 14 i 
Deres storslåede nye dragter på Deres nye alter 
for første gang.

Andre begivenheder under festivalen inklu-
derede foredrag og kirtanaer med ældre ledere 
hver aften såvel som forskellige kulturelle pro-
grammer på scenen såsom et drama over det 
gamle epos Ramayana. Et særligt højdepunkt 
var Hema Malinis udførlige danseoptræden, 
hvor hun opførte Krishnas lege og beskrev den 
store kvindelige helgen Mirabai. Hema Malini er 
en berømt Bollywood-skuespillerinde og er par-
lamentsmedlem for Mathura, Herren Krishnas 
fødested. Hun har været hengiven af Krishna og 
en solid støtte af ISKCON igennem mange år.

Der var også en særlig børnefestival, der hed 
“Natkhat Gopal Mela”. Den foregik fra den 1. 
til den 3. oktober og var organiseret af Krishna-
mayi Dasi fra ISKCON i Mumbai og viste sig 
at være særdeles populær med 1.500 til 2.000 
besøgende dagligt.

Under alle dagene var der lækker prasada til 
alle. Gauranga Dasa fra ISKCON Chowpatty 
var hovedkok.

“Donorer og andre gæster var meget glade 
og kaldte det den største festival i Kanpurs 
historie,” fortæller tempelpræsident Premhari-
nam Dasa. “De kunne i særdeleshed godt lide 
yajna-kunda’en (ildarenaen), som vores pujari-
afdeling havde lavet. Og de hengivne satte 

Verdens næststørste ISKCON-
tempel åbner i Kanpur

Af Madhava Smullen

Sådan kommer Kanpurs fremtidige tempel til at se ud.
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også stor pris på 
åbningsceremonien 
og var taknemme-
lige for at være en 
del af den.”

Med åbningsfe-
stivalen overstået 
forventes opførel-
sen af det første 
stadie af Sri-Sri 
Radha-Madhavas 
megatempelkom-
pleks, der er designet af den berømte Mumbay-
arkitekt Prem Nathji, at stå færdigt inden for de 
næste fire til seks måneder. Det vil omfatte ikke 
blot det 18.000 kvm. store hvide marmortempel 
med tre majestæ-
tiske kupler, men 
også en vedisk as-
rama med plads 
til 200 fastboende 
hengivne, et gæ-
stehus, et Food 
For Life center, en 
forsamlingshal, et 
vaisnava-akademi 
for træning af unge, 
en gavebutik, en 
Govindas restau-
rant, en gosala til beskyttelse af køer og et 
Bhaktivedanta Bibliotek med en konferencehal.

Komplekset breder sig på mere end 60.000 
kvm. med haver og små søer og ligger ved 
bredden af Ganges nær Bithoor, der er tæt på 
den store hengivne Dhruva Maharajas fødested 
og forfatteren til Ramayana, Valmiki Munis, 
asrama.

Templet er virkeliggørelsen af en drøm, der 
først blev udtrykt af ISKCON’s grundlægger 
Srila Prabhupada tilbage i 1968, da han skrev 
til sin discipel Brahmananda: “Kanpur er den 
næstvigtigste by efter Calcutta og Bombay. 
Derfor kan beslutningen om at starte et center i 
Kanpur med det samme accepteres.”

Ja, faktum er, forklarer Premharinam Dasa, at 
arealet, hvorpå templet nu ligger, blev oprinde-

ligt skænket til Sri-Sri-
la Prabhupada for 
tre årtier siden og 
vundet tilbage af 
de hengivne i 2006. 
Nu om dage er de 
hengivne i Kanpur, 
der er et af Indi-
ens industrielle og 
uddannelsesmæs-
sige midtpunkter, 
godt i gang med 

at virkeliggøre en masse projekter, der stod 
Srila Prabhupadas hjerte nær. De tager sig af 
60 køer i gosala’en, laver “Food for Life” i de 
tilstødende landsbyer, prædiker til unge men-

nesker på mange af 
Kanpurs større uni-
versiteter og arran-
gerer sommerlejre 
for børn såvel som 
programmer for 
livsmedlemmer og 
forsamling.

“Under åbnings-
højt ideligheden 
f o r t a l t e  G o p a l 
Krishna Gosvami 
os, hvordan Srila 

Prabhupada så frem til, at Kanpur blev det 
åndelige midtpunkt for det nordlige Indien,” 
fortæller Premharinam. “Til gengæld ser vi frem 
til at tage Srila Prabhupadas bevægelse med ud 
blandt folk.”

“Hvad mere er,” tilføjer han, “har Lokanatha 
Swami forudsagt, at Kanpur vil blive kendt som 
et globalt center, hvorfra de hellige navne vil nå 
ud til verden. Så vores planer for Kanpur-templet 
er på langt sigt centreret omkring opfyldelsen af 
disse profetier fra vaisnavaerne med Srila Prab-Srila Prab-
hupadas ønske som kernen i det hele.”

Fra ISKCON News den 14. november 2014, 
se http://iskconnews.org/thousands-flock-to-
opening-of-second-largest-iskcon-temple-in-
the-world-in-kanpur,4685/

Fra åbningsceremonien i Kanpur.

Badningen af Sri-Sri Radha-Madhava.
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Bhaktivedanta Forskningscenter (The Bhaktivedanta 
Research Centre, BRC) i Kolkata (Calcutta), Indien, har 
tilføjet nogle nye skatte til sit allerede store bibliotek på 
16.000 værker, der inkluderer alle de betydelige Pura-
naer og Vedaer og mange vigtige og sjældne værker af 
vaisnava-acaryaerne.

Blandt de nylige erhvervelser er syv håndskrevne 
manuskripter, der er blevet skænket af Sri Sanjay Gos-
vami fra Vrindavana, en 14. generations efterkommer 
fra Caitanya Mahaprabhus fortrolige ledsager Advaita 
Acarya. De inkluderer kopier af Jayadevas Gita Go-
vinda, Raghunatha Dasa Gosvamis Mukta Carita og 
Gopala Gurus Bhajana Paddhati plus en komplet kopi 
af Caitanya-caritamrita fra 1760.

Sanjay Gosvamis familie står for øjeblikket for 
varetægten af Advaita Acaryas personlige Deiteter i 
Sri-Sri Radha-Madana Gopala-templet nær Loi Bazaar 
i Vrindavana.

Også for nyligt inviterede Sri Svarupa Mitra fra fa-
milien Sura Mitra, en af Kolkatas ældste aristokratiske 
slægter, forskningsholdet fra BRC til at komme og 
skanne hans samling af over 70 værdifulde vaisnava-
manuskripter til BRC’s digitale bibliotek med lovning 
om adgang til et andet privat bibliotek i nær fremtid.

Manuskripterne inkluderer Rupa Gosvamis Lalita 
Madhava og Uddhava Sandesa, Sanatana Gosvamis 
Danakeli Kaumudi, Gopala Bhatta Gosvamis Hari-Bhakti 
Vilasa, Ramayana, Mahabharata og mange flere.

En af Svarupa Mitras forfædre, Raja Pitambar Mitra, 
flyttede til Kolkata fra Ayodhya for over 250 år siden, og 
familien tilbeder stadigvæk deres ishta-deva (personlige 
Deiteter), Sri-Sri Revati-Balarama, i deres tempel i 
Beliaghat i Kolkata.

“Vi var naturligvis henrykte over at få manuskrip-
terne,” bemærker den ene af BRC’s to ledere, Hari 
Sauri Dasa. “Der er mange familier, der ligger inde med 
originale og meget gamle manuskripter, men ikke ved, 
hvad de skal stille op med dem. Sura Mitra- og Sanjay 
Gosvami-familierne er to sådanne vaisnava-familier, der 
forstår værdien af deres arv og nu vender sig til BRC for 
at få hjælp til at bevare den.”

Han tilføjer: “Det er måske bemærkelsesværdigt, at 

disse to familier henvendte sig til os efter at have hørt 
om det arbejde, vi gør. Der var ingen anmodninger fra 
vores side, hvilket betyder, at BRC’s omdømme vokser. 
Ordet spreder sig, og vi håber, at mange flere private 
samlinger vil blive gjort tilgængelige for os i fremtiden.”

Nu i sit femte år har BRC set sin stab vokse til det 
dobbelte og har for nylig fået udvidet sine faciliteter 
med velbelyste studiesektioner til glæde for besøgende 
forskere og hengivne, et område med begrænset adgang 
til opbevaring under lås og slå af sjældne manuskripter 
og et førsteklasses klimaanlæg, der skal sikre den ideelle 
temperatur døgnet rundt for at forlænge manuskripternes liv.

Takket være en stor gave fra Raghunatha Priya Dasa 
fra Slovakiet vil man også snart have en lasergrave-
ringsmaskine, der kan genskabe det nøjagtige billede 
af håndskriften fra gamle manuskripter og brænde det 
i en professionel kvalitetsaluminium, der kan bevare 
teksterne i tusinder af år.

BRC er også netop begyndt at renovere to nyligt 
anskafne lejligheder på stueplanen i sin bygning til sit 
oversættelses- og udgivelsesdepartement, der vil gøre 
bøger og manuskripter på sanskrit tilgængelige på 
engelsk for første gang nogensinde.

Departementets første udgivelse vil blive Sri Saraswa-
ti Jai Sri, en tobinds samling af foredag og dagbogsno-
tater fra Srila Prabhupadas guru, Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakura. Det første bind blev udgivet i 1934 
på bengalsk, imens det andet bind – en serie interviews 
på bengalsk med Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, 
hvor han genkalder sig sit tidlige liv, indtil han blev atten 
– aldrig før har været udgivet på noget sprog.

Hengivne over hele verden venter spændt på udgi-
velsen af Sri Saraswati Jai Sri såvel som på de andre 
sjældne vaisnava-værker, som BRC vil gøre tilgænge-
lige i fremtiden.

Ønsker man at donere til BRC’s nye oversættelses- og 
udgivelsesarbejde, kan man kontakte Hari Sauri Dasa 
på harisauri@gmail.com.

Fra ISKCON News den 14. november 2014, se 
http://iskconnews.org/bhaktivedanta-research-centre-
acquires-manuscripts-from-advaita-acharyas-line,4690/

Bhaktivedanta Forskningscenter modtager gamle 
manuskripter fra Advaita Acaryas slægt

Af Madhava Smullen
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”Over hele Centralasien, i Kashmir og La-
dakh og Tibet og selv længere nordpå er der en 
stærk tro på, at Jesus eller Isa rejste der. Nogle 
mener, at han også besøgte Indien.” (Jawaharlal 
Nehru, Indiens første premierminister, i et brev 
til hans datter Indira i 1932).

 Mange steder i Østen er der legender og 
overleveringer enten om Jesus eller en anden 
stor helgen, der levede på samme tid som han 
og gjorde den samme slags gerninger. Er der 
en anden historie om Jesus end den, vi normalt 
hører? Hvor var Jesus i sin ungdom, som Biblen 
er helt tavs om? Døde han på korset eller…?

I 1877 drog en ung russisk læge, Nicholas 
Notovitch, på en flerårig rejse til Indien. Han 
besøgte Afghanistan, det nuværende Pakistan, 
Kashmir og endte i Ladakh, der ligger klemt inde 
imellem Kashmir og Tibet. I Ladakh kom han 
alvorligt til skade med et brækket ben, da han 
blev kastet af hesten. Han opholdt sig følgelig 
i en længere periode i Hemis, et buddhistisk 
kloster, hvor munkene tog sig af ham, til han 
var rask. 

Under hans ophold i Hemis viste en af lama-
erne ham nogle gamle tibetanske skriftruller, 
der fortalte, hvordan Jesus havde været i Indien 
i mange år. En tolk oversatte skrifterne for No-
tovitch, der kopierede en del af dem. Skrifterne 
fortalte Jesu liv fra fødsel til død. Det mest in-
teressante var hans liv fra hans trettende til hans 
30. år, som de gængse kristne skrifter intet for-
tæller om. Ifølge de tibetanske skriftruller havde 
Jesus, som her blev kaldt Issa, forladt Palæstina 
og levet blandt buddhisterne i Tibet. Han havde 
også opholdt sig seks år i Jagannatha-templet i 
Puri i Orissa. Her blev han oplært af brahmana-
erne, men endte med at blive fordrevet af dem, 
da han underviste vaisyaerne og sudraerne og 
prædikede imod kastevæsenet, der forbød alle 
andre end brahmanaer og ksatriyaer at høre 
Vedaerne. Han vendte tilbage til buddhisterne 
i Tibet og rejste til sit hjemland Palæstina som 

30-årig, hvor Biblen igen fortæller om ham. 
Nicholas Notovitch selv var overbevist om, 

at han havde gjort sin tids vigtigste skriftfund. 
Da han kom tilbage til Europa, udgav han 
Kristi ukendte liv i 1894 på basis af sine noter 
fra Hemis-klostret. Bogen vakte opsigt, furore 
og fordømmelse fra den etablerede kirke. Ikke 
overraskende forkastede de fleste kristne lærde 
bogen som pure opspind. 

Nicholas Notovitch står imidlertid ikke alene. 
Mange andre før ham har sagt noget lignende, 
og efter hans tid har mindst syv andre personer 
besøgt Hemis og så sent som i 1970’erne hævdet 
at have set de gamle skrifter. Andre buddhistiske 
templer såvel som templet i Jagannatha Puri 
siges også at ligge inde med lignende skriftrul-
ler fra oldtiden. Endnu vigtigere er det nok, at 
talrige traditioner fra Østen inklusive en passage 
i Bhavisya Purana såvel som islamiske kilder 
og sågar en gammel romersk legende siger det 
samme. 

Disse beretninger modsiger de kendte evange-
lier på flere områder. Ifølge dem skal Jesus have 
overlevet korsfæstelsen, flygtet fra Palæstina og 
i mange år rejst rundt sammen med sin moder 
Maria og discipel Thomas og prædiket indtil 
sin død i Kashmir. 

Issa og Yuz Asaf
Navnet Issa går igen mange steder. Isa eller 

Issa siges at stamme fra syrisk Yeshu (Jesus). 
I skriftrullerne fra Hemis kaldes han Issa, og 
Koranen såvel som Bhavisya Purana kalder ham 
Isa. Flere stednavne over hele Asien kan spores 
tilbage til navnet Issa. 

Et andet navn for Jesus kan have været Yuz 
Asaf. Den første muslimske forfatter, der har 
sat overleveringen om, at Jesus rejste til Indien 
i sin ungdom, sammen med Yuz Asafs rejser 
i det sydvestlige Asien i den anden del af det 
første århundrede, var en historiker fra det 10. 
århundrede, Shaikh Al-Said. 

Var Jesus i Indien?
Af Lalitanatha Dasa
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Den tyske professor Holger Ker-
sten udgav i 1986 bogen Jesus Li-
ved in India. Kersten havde kon-
stateret, at både i Tyrkiet og 
Iran er der gamle historiske 
beretninger om Yuz Asaf, 
hvis gerninger, mirakler 
og undervisning minder 
slående om Kristus og 
efter al sandsynlighed 
virkelig var ham. 
I følge  Kers ten 
skal Jesus således 
have rejst i sek-
sten år i Tyrkiet, 
Persien og måske 
også Vesteuropa 
og England. 
Han kom 
t i l  s i d s t 
til et sted 
i  nærhe -
d e n  a f 
Kashmir, 
hvor Mo-
der Maria 
døde. Efter 
mange år i 
Kashmir, 
hvor folk 
ærede ham som en stor profet, døde han som 
80-årig og blev begravet i Srinigar. 

I det østlige Pakistan nær Kashmir siges Ma-
rias grav at findes på en bjergtop uden for en 
lille by, der hedder Murree eller Mari. Graven 
kaldes Mai Mari da Asthan, som betyder ’Moder 
Marias sidste hvilested’. Hendes grav vender 
øst-vest som i jødisk tradition i stedet for nord-
syd som i islamisk tradition. 

Længere østpå i Kashmir nær Srinagar findes 
et monument af sten: Salomons trone. Monu-
mentet har fire inskriptioner, hvor de sidste to 
er de mest interessante. De er ikke længere 
læselige, men de er beskrevet af en muslimsk 
historiker, Mulla Nadiri, i 1413. En oversæt-
telse af hans persiske tekst lyder: ”På denne tid 

erklærede Yuz Asaf sig som profet. Han 
er Jesus, Israels børns profet.”

Flere skrevne og mundtlige tra-
ditioner siger, at efter sin død blev 

Yuz Asaf begravet i Srinagars 
gamle bydel. Et lille hus er 
blevet opført over graven og 
har været konstant bevogtet af 
en rækkefølge af vagter, der 
skulle gå helt tilbage til tiden 
for Yuz Asafs begravelse. 
Hvert år kommer hundreder 
af muslimer, kristne, hin-
duer og buddhister for at 
besøge graven, i øvrigt et 
enestående eksempel på 
enhed imellem de store 
religioner. 

Bhavisya Maha 
Purana  h a r  t i 
vers, der anty-
der, at Jesus var 
i Indien/Kashmir 

på Kong Sha-
livahans tid, 
der sættes til 
at være imel-
lem år 39 og 
år 50. Kon-
gen skal have 

mødt Jesus 15 kilometer nordøst for Srinagar. 
Da kongen spurgte, hvem han var, skal Jesus 
have svaret, at han var Yusashaphat (’Yuz As-
af’),og at han var blevet kendt som Isa Masih 
(Jesus Messias). Disse vers dateres af forskere 
til at være nedskrevne omkring år 115.

Et andet interessant eksempel: I det nordvest-
lige Afghanistan faldt en antropolog ved navn 
O. M. Burke, der forskede i sufismen, i 1976 
over en sekt på omkring 1000 mennesker, der 
er hengivne af Yuz Asaf, som de også kalder 
Isa, Maryams søn. Ifølge deres tradition undslap 
Isa, profeten fra Israel, korset, rejste til Indien 
og slog sig ned i Kashmir. Han udførte mange 
mirakler. Sektens leder på den tid i 1976, Abba 
Yahiyya, kunne recitere rækkefølgen af lærere 

Jesus
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og mestre tilbage igennem 60 generationer til 
Yuz Asaf selv, da han havde gjort ophold der på 
sin vandring ad Silkevejen. Burke kaldte denne 
sekt for kristne, men gjorde opmærksom på, at 
de afveg betragteligt fra gængse kristne.

Apollonius af Tyana
Bevæger vi os til en anden del af verden, 

finder vi i romerske tekster en beretning om en 
mystisk person ved navn Apollonius af Tyana. 
Han skulle være blevet født ved begyndelsen af 
den kristne æra og død i år 97. Hans liv beskrives 
i en biografi, der er skrevet i Rom af den græske 
filosof Filostratus omkring år 220. 

Forskere har haft svært ved at fastslå, hvad der 
er korrekt, og hvad der er opspind med hensyn 
til Apollonius. At han var en historisk person 
er sikkert. Origines nævner ham med reference 
til fire bøger, der var skrevet af en Moeragnes, 
men ikke findes længere. Den græske retoriker 
Lucian nævner ham også, og historikeren Cas-
sius Dio omtaler ham to gange som en virkelig 
historisk skikkelse. Hvor og hvordan Apollonius 
af Tyana døde, antyder Filostratus ikke. Han 
har ingen kendt grav på trods af hans historiske 
betydning, hvilket passer med, at hans navn er et 
pseudonym, og/eller hans gravsted lå uden for 
det romerske rige. James Deardorff skriver, at 
det virker nærliggende, at Jesus valgte at færdes 
under et pseudonym indenfor det romerske rige.

I sin biografi tilskriver Filostratus Apollonius 
de samme evner, som evangelierne fortæller om 
Jesus: han helbredte de syge, fordrev ånder og 
kunne spå om fremtiden. Engang bragte han en 
død pige tilbage til livet. Filostratus gik så vidt 
som til at antyde, at imens Apollonius reelt var 
i live, troede hans tilhængere, at han var stået 
op fra de døde. 

Sammenhængen imellem Apollonius og Jesus 
gik ikke ubemærket hen af indflydelsesrige kristne. 
Eusebius (’Kirkehistoriens fader’, død ca. 340) 
kendte til den og undsagde dem, der skrev gunstigt 
om Apollonius. Til alt held gik Filostratus’ biografi 
ikke tabt ligesom andre bøger om Apollonius, 
måske fordi Filostratus kun indirekte antyder, at 
Apollonius og Jesus er samme person. 

Et andet sammenfald bestyrker teorien om, at 
Apollonius er ingen anden end Jesus. Filostratus 
beskriver, at Apollonius rejste så langt væk som 
til Taxila, der ligger i Pakistan, hvor han skulle 
have boet hos Kong Gundaphorus i flere dage. 
I en anden bog af en anden forfatter, Thomas’ 
gerninger, fortælles det, at Jesus besøgte den 
samme konge. 

Konklusion
Mange af disse legender og overleveringer, 

som de ovenfor nævnte kun udgør et lille udpluk 
af, virker måske ubekendte og utrolige for os, 
der er af vestlig oprindelse, fordi de er blevet så 
systematisk tilsidesatte og undertrykket i Vesten. 
Andre steder i verden er de en naturlig del af 
en kulturel arv. Ser man dem samlet, opdager 
man et meget klart sammenhængende billede, 
der viser en endnu mere fantastisk skikkelse i 
personen Jesus, end vi allerede kender til. 

Vi skal have i mente, at på et meget tidligt 
tidspunkt bandt den kristne kirke i Europa sig til 
en bestemt opfattelse omkring Jesus, hvor hans 
korsfæstelse, død og genopstandelse blev tildelt en 
altafgørende teologisk rolle. Hele kirkens autoritet 
og troværdighed hvilede på denne grundtanke. Fra 
det øjeblik, den opfattelse var cementeret, var der 
ikke længere plads til nogen form for overvejelse 
af nogen alternativ historisk skæbne for Jesus, hvor 
underbygget og veldokumenteret denne historie 
end måtte være. Om tiden nu er moden til at tage 
denne opfattelse af Jesus op til overvejelse, skal 
være usagt og er ikke et emne for spekulation i 
denne sammenhæng. 

Noter
Det meste af informationen til denne artikel 

er hentet fra to steder: 
1. Survival of the Crucifixion: Traditions of 

Jesus, af James W. Deardorff, skrevet i 1993 og 
revideret i 1998.

2. Jesus Lived In India, af Ramesh Manocha 
og Anna Potts, baseret på Holger Kerstens bog 
fra 1986 med samme titel.´

Begge titler ligger på Internettet og kan findes 
igennem en søgning på Google.
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Efter livet som grhastha 
(husholder eller familiemen-
neske) er det næste stadie 
vanaprastha, der traditionelt 
begynder ved 50-års alderen. 
Som der står skrevet, panca-
sordhvam vanam vrajet. En 
husholder bør opgive hjem-
met omkring de halvtreds 
og slå sig ned i skoven, hvor 
han efter helt at have mistet 
sin familietilknytning og til-
knytningen til sin materielle 
krop til sidst kan acceptere 
forsagelsens livsorden, sann-
yasa, og fuldt ud engagere 
sig i Herrens tjeneste. Vana-
prastha betyder ”en, der er 
gået ud i skoven”.

Ideen med vanaprastha er, at den aldrende 
mand (eller kvinde) begynder at forberede sig 
på at skulle dø på en måde, så han er i stand 
til at forlade kroppen i den rigtige bevidsthed. 
Grhastha-livet er kendetegnet af, at man er 
meget involveret i den materielle verden med 
familieforpligtelser, økonomisk aktivitet, sam-
fundsmæssig involvering, selskabsliv, materielle 
hobbyer og fornøjelser osv. Det er imidlertid 
ikke det rigtige at være optaget af, når man dør. 
Som der står i Bhagavad-gita (8.5): ”Ligegyldigt 
hvilken tilstand, man husker, når man forlader 
sin krop, opnår man med sikkerhed den tilstand, 
O Kuntis søn.” Det, man tænker på, når man 
dør, bestemmer ens næste liv, og ens tanker i 
dødsøjeblikket er et resultat af de tanker, man 
har kultiveret igennem sit liv. Derfor afsættes 

den sidste del af livet – 
fra 50-års alderen – i den 
vediske kultur til kultive-
ring af åndelig bevidsthed, 
Krishna-bevidsthed, så det 
er Krishna, man er optaget 
af, når man dør, og ikke 
ens materielle planer og 
forpligtelser.

Lad os først se lidt på den 
traditionelle måde, hvorpå 
vanaprastha blev prakti-
seret, og derefter komme 
ind på, hvordan vi kan leve 
som vanaprasthaer i vores 
moderne situation.

Traditionelt startede 
vanaprastha med, at en 
mand, somme tider alene 

og somme tider sammen med sin kone, forlod 
alting og slog sig ned i skoven, junglen eller 
bjergene langt væk fra al civilisation. Her prak-
tiserede de askese og forsagelse og fordybede 
sig i meditation på Visnu eller Krishna. Til 
sidst forlod de kroppen, ofte ved egen vilje, 
ligesom det beskrives i Srimad-Bhagavatam 
om Dhrtarastra og hans hustru, Gandhari. Andre 
gange gik de videre til sannyasa, hvilket betød, 
at manden vandrede rundt alene resten af livet 
og prædikede Krishna-bevidsthed og åndelig 
viden, imens hans kone, hvis hun havde levet 
med ham som vanaprastha, vendte tilbage til 
sine familiemedlemmer og levede som asket 
iblandt dem.

Srimad-Bhagavatam og andre vediske skrifter 
har hundredvis af historier om dette med eksem-

Vanaprastha: livets sidste fase
Varnasrama – instruktioner for 
civiliserede mennesker, del 7

Af Lalitanatha Dasa

Varnasrama

Her fortsætter serien om varnasrama-dharma, det vediske samfundssystem. I dette afsnit disku-
teres vanaprastha, stadiet efter grhastha, hvor man går ind i sit livs sidste fase og går i gang med 
at forberede sig på døden og det næste liv.
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pelvis store konger, der en nat uset forlod alting 
uden at tage noget som helst af deres pragt og 
rigdom med sig og drog ud i skoven for aldrig 
at blive set igen.

I Srimad-Bhagavatams syvende bog, kapitel 
12, beskriver Narada Muni fra vers 17 vana-
prasthaens liv: 

”O Konge, lad mig nu beskrive kvalifikatio-
nerne for en vanaprastha, der har trukket sig 
tilbage fra familielivet. Ved strengt at følge 
reglerne og reguleringerne for vanaprastha kan 
man let blive ophøjet til det højere planetsystem, 
der er kendt som Maharloka.

En person i vanaprastha-livet bør ikke spise 
korn, der er blevet dyrket ved pløjning af marker. 
Han bør heller ikke spise korn, der har vokset 
uden pløjning af marker, men ikke er modnet 
helt. Ej heller bør en vanaprastha spise korn, 
der er tilberedt over ild. Ja, han bør kun spise 
frugt, der er modnet i solen.

En vanaprastha bør tilberede kager til ofring 
i en offerhandling af frugter og korn, der er 
vokset naturligt i skoven. 
Når han får noget nyt korn, 
skal han opgive sin gamle 
kornbeholdning.

En vanaprastha bør byg-
ge en stråhytte eller søge 
beskyttelse i en bjerghule 
udelukkende for at kunne 
tænde den hellige ild, men 
når det kommer til ham selv 
personligt, bør han udsætte 
sig selv for snefald, vind, ild, 
regn og Solens stråler.

Vanaprasthaen bør have 
sammenfiltrede lokker af 
hår på sit hoved og lade sine 
kropshår, negle og skæg vokse. Han bør ikke 
rense kroppen for snavs. Han bør have en vand-
krukke, hjorteskind og stav, klæde sig i barken 
fra træer og bruge klæder, der er farvet som ild.

En vanaprastha skal være meget tankefuld 
og blive i skoven i tolv år, otte år, fire år, to år 
eller i det mindste et år. Han skal handle på en 

måde, så han ikke bliver forstyrret eller besværet 
af for megen askese.

Når han på grund af alderdom er ude af stand 
til at gøre sine foreskrevne pligter for fremskridt 
i åndelig bevidsthed eller studie af Vedaerne, bør 
han praktisere faste og ikke indtage nogen føde.

Han bør på rette vis anbringe ildelementet 
i sit eget selv og på den måde opgive den 
hengivenhed for kroppen, hvorigennem man 
tror, at kroppen er ens selv eller ens egen. 
Han bør gradvist lade den materielle krop 
opgå i de fem elementer [jord, vand, ild, luft 
og himmel].”

Herefter fortsætter Narada Muni med at 
forklare, hvordan vanaprasthaen skal opgive 
kroppen.

Vanaprastha i nutiden
Der er stadig dem, der praktiserer den tra-

ditionelle form for vedisk skovliv, specielt i 
Himalaya-områderne og Indiens jungler. Ikke 
desto mindre lever vi nu i en tid, hvor det ikke 

er realistisk for de fleste 
af os at praktisere vana-
prastha på denne måde. 
Interessant nok ser mange 
af de hengivne, der levede 
sammen med Caitanya 
Mahaprabhu og i tiden 
derefter, heller ikke ud 
til at have praktiseret det 
traditionelle vanaprastha-
liv. Nogle gjorde det li-
gesom Sanatana og Rupa 
Gosvami, der slog sig ned 
i Vrindavana-området og 
sov under et nyt træ hver 
nat. Men mange nøjedes 

med blot at opholde sig på et helligt sted eller i 
eller tæt på et tempel og absorbere sig i hengiven 
tjeneste, og nogle blev i familielivet og praktise-
rede hengiven tjeneste derfra resten af livet. Et 
eksempel herpå er Srila Prabhupadas far, Gour 
Mohan De, der tilbragte sine gamle dage hos 
sine børn, imens han udelukkende var optaget 

...vanaprastha defineres 
ikke så meget som en asra-
ma, men som en mentalitet 
af forsagelse, en stræben 
efter at gøre sit liv så en-
kelt som muligt og blive 
mere og mere absorberet i 
Krishna.

”

”
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af puja og hengiven tjeneste og ikke blandede 
sig i familiens praktiske anliggender.

Bhaktivinoda Thakura anbefalede for over et 
århundrede siden den form for vanaprastha, som 
han kaldte ksetra-sannyasa, 
som den mest realistiske 
form for vanaprastha i Kali-
yuga. Selv slog han og hans 
kone de sidste år af deres 
liv sig ned i Jagannatha Puri 
og absorberede sig i hengi-
ven tjeneste, recitation af 
Hare Krishna og studier af 
skrifterne. Srila Prabhupada 
omtaler dette i Caitanya-
caritamrta (M. 16.130):

”Når man tager ksetra-
sannyasa, forlader man sit 
husholderliv og tager til et 
helligt pilgrimssted, der er 
viet til Herren Visnu. Sådan-
ne steder inkluderer Purusottama (Jagannatha 
Puri), Navadvipa-dhama og Mathura-dhama. 
Ksetra-sannyasien bor på disse steder alene el-
ler sammen med sin familie. Srila Bhaktivinoda 
Thakura anser ksetra-sannyasa for at være den 
vanaprastha-situation, der er at foretrække i 
denne Kalis tidsalder. Sarvabhauma Bhattacarya 
levede på denne måde, og han er blevet kaldt 
en ksetra-sannyasi, dvs. en sannyasi, der bor i 
Jagannatha Puri.”

I sommers (juni 2014) havde jeg en chance for 
at tale med Bhakti Vidya-purna Swami om, hvad 
vanaprastha betyder i praksis i vores tid for os 
hengivne i ISKCON. Han svarede, at vana- 
prastha defineres ikke så meget som en asrama, 
men som en mentalitet af forsagelse, en stræben 
efter at gøre sit liv så enkelt som muligt og blive 
mere og mere absorberet i Krishna. Med andre 
ord er der ikke de mange regler for en vana-
prastha, som der eksempelvis er for grhasthaer 
og brahmacarier. Vi ser også, at Prabhupada 
ikke indførte særlige regler for vanaprastha, en 
særlig ceremoni for indtræden i vanaprastha-

asramaen eller en særlig vanaprastha-klæde-
dragt. Vanaprastha handler om askese og ægte 
forsagelse (yukta-vairagya), men ikke falsk for-
sagelse (phalgu-vairagya). Man bør opgive alle 

aktiviteter, der gøres for 
materiel tilfredsstillelse, 
og være fuldt engageret i 
Krishnas tjeneste og ofre 
alting til Krishna.

Det kan altså være in-
dividuelt, hvilken form 
vanaprastha tager. Mand 
og kone kan gå hver til sit, 
hvis konen har det godt 
med at blive hos familien, 
men hvis der ikke er nogen 
familie til at tage sig af 
hende, er det helt i orden, 
at parret bliver sammen 
under forudsætning af, at 
også konen er indstillet på 
at leve enkelt uden behov 

for at udvide de materielle faciliteter på nogen 
måde (da Srila Prabhupada tog vanaprastha, 
forlod han sin kone og familie, fordi hans hustru 
ikke var indstillet på at leve enkelt uden at ud-
vide det materielle liv). Grhastha kendetegnes 
af, at man hele tiden er tilbøjelig til at forøge 
sine materielle faciliteter og sin materielle 
involvering. Det er den mentalitet, der skal 
opgives i vanaprastha-livet. En vanaprastha 
skal være tilfreds med at leve enkelt på ”en 
komfortabel måde”, hvilket Prabhupada de-
finerede som ”ikke ukomfortabelt”. Man skal 
med andre ord have det, der er nødvendigt 
for, at man kan fungere og gøre sin tjeneste, 
men ikke mere.

Ifølge Manu-samhita kan vanaprastha i 
modsætning til grhastha-asramaen godt være 
ens livs endestation. Det er med andre ord i 
orden ikke at gå videre til sannyasa, men i ste-
det afslutte livet som vanaprastha. Hvis man 
allerede er fuldt absorberet i tjeneste til Krishna 
inden for en vanaprastha-situation, er der ingen 
tvingende grund til at opgive den og formelt 
blive sannyasi.

Vanaprastha handler om 
askese og ægte forsagelse 
(yukta-vairagya), men ikke 
falsk forsagelse (phalgu-
vairagya). Man bør opgive 
alle aktiviteter, der gøres 
for materiel tilfredsstillelse, 
og være fuldt engageret i 
Krishnas tjeneste og ofre 
alting til Krishna.

”

”
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I ottende kapitel fortalte 
Krishna, hvordan en ananya-
bhakta eller ren hengiven kan nå 
Ham ved at være fuldt absorbe-
ret i Ham på dødstidspunktet. I 
kapitel 9 forklarer Krishna mere 
om, hvordan man bliver en ren 
hengiven eller mahatma.

Den viden, Krishna giver 
i niende kapitel, kaldes ”den 
mest fortrolige”. Prabhupada 
forklarer:

”Bhagavad-gitas første kapi-
tel er stort set en introduktion til 
resten af bogen, og den åndelige 
kundskab, der bliver beskrevet i 
kapitel 2 og 3, betegnes som for-
trolig. Emnerne under behand-
ling i kapitel 7 og 8 handler i særdeleshed om 
hengiven tjeneste, og da de bringer oplysning 
i Krishna-bevidsthed, bliver de omtalt som 
endnu mere fortrolige. Men de spørgsmål, der 
behandles i kapitel 9, handler udelukkende 
om ægte, ren hengivenhed. Derfor kaldes dette 
den mest fortrolige viden.” (Bg. 9.1, forklaring)

Graden af fortrolighed svarer til de tre 
aspekter af Gud: Brahman, Paramatma og 
Bhagavan. Fortrolig viden refererer til viden 
om, at man ikke er kroppen, men en åndelig 
sjæl, dvs. brahman-realisation. Mere fortrolig 
viden inkluderer viden om, at Gud er en person, 
paramatma-realisation. Den mest fortrolige 
viden afslører viden om sjælens aktiviteter i 
forhold til Guddommens Højeste Personlighed, 
Bhagavan-realisation.

Hvem kan høre?
Niende kapitel har en del lighedspunkter med 

syvende kapitel, der også starter med at under-

strege høreprocessen. Krishna 
fastslår, hvem der er kvalificeret 
til at forstå Bhagavad-gita:

”Min kære Arjuna, eftersom 
du aldrig er misundelig på Mig, 
skal jeg nu give dig den mest 
fortrolige viden og erkendelse. 
Når du kender den, vil du blive 
befriet for den materielle tilvæ-
relses lidelser.” (Bg. 9.1)

Det siges, at niende kapitel 
specielt henvender sig til Her-
rens hengivne. Andre vil ikke 
kunne forstå denne viden. 

Hvad skal der høres?

raja-vidya raja guhyam  
pavitram idam uttamam

pratyaksavagamam dharmyam  
su-sukham kartum avyayam

”Denne viden er kongen over al uddannelse, 
den hemmeligste af alle hemmeligheder. Det er 
den reneste viden, og fordi den giver en direkte 
opfattelse af selvet gennem erkendelse, er den 
fuldendelsen af al religion. Den er evig, og den 
udføres med glæde.” (Bg. 9.2)

Dette ofte citerede vers har en af de længste 
forklaringer i Bhagavad-gita (5 sider i alt). Heri 
fremhæves blandt andet ordet su-sukham: ”… 
hengiven tjeneste er fuld af glæde på alle trin… 
man kan blot lytte til recitationen af Herrens 
herligheder eller overvære filosofiske foredrag 
om transcendental viden med de autoriserede 
acaryaer. Blot ved at sidde ned kan man lære. 
Dernæst kan man smage resterne af mad, der 
er ofret til Gud i form af dejlige velsmagende 
retter.” (Bg. 9.2, forklaring)

 Vi er nu nået midtvejs i Bhagavad-gita og er kommet til ”Den mest fortrolige viden”.

Bhagavad-gita som den er - kapitel 9
Den mest fortrolige viden

Af Dandaniti Devi Dasi

Dandaniti Devi Dasi
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En tredjeklasses person 
i Krishna-bevidsthed kan 
falde fra, men når man er 
i den anden klasse, fal-
der man ikke væk, og for 
en førsteklasses person i 
Krishna-bevidsthed er der 
slet ingen chance for at 
falde ned.

”

”

Tre slags tro
Der skelnes mellem tre klasser af hengivne 

ifølge deres tro:

1. En, der er velbevandret i den hengivne 
tjenestes litteratur og er fuldstændig fast i sin tro.

2. En, der ikke er så frem-
skreden i sin forståelse af 
skrifterne, men har stærk tro 
på den hengivne tjenestes vej 
og er engageret i tjeneste.

3. En, der hverken har stor 
viden om skrifterne eller 
fast tro, men er tiltrukket af 
de hengivnes selskab og er 
overbevist om, at Krishna-
bevidsthed er en god ting.

”En tredjeklasses person 
i Krishna-bevidsthed kan 
falde fra, men når man er 
i den anden klasse, falder 
man ikke væk, og for en 
førsteklasses person i Krishna-bevidsthed er 
der slet ingen chance for at falde ned.” (Bg.9.3,  
forklaring)       

Krishnas forhold til 
den materielle verden

Fra vers 4 til 10 forklares aisvarya-jnana, 
viden om Krishnas overdådigheder. Det er ikke 
nok at vide, at Gud er stor. For at påskønne 
Krishna og engagere sig i hengiven tjeneste 
med beslutsomhed må man forstå, hvordan 
Han er stor. 

”Hele dette univers gennemstrømmes af Mig i 
Min umanifesterede form. Alle levende væsner 
er i Mig, men Jeg er ikke i dem.” (Bg. 9.4)

Der gives flere analogier i denne sektion, der 
forklarer, hvordan Krishna er i alting og allige-
vel er fuldstændig hævet over alt. Et eksempel 
er en konge, der står i spidsen for en regering. 
De forskellige ministerier har basis i kongens 
magt, men kongen er ikke personligt til stede i 
hvert ministerium.

Fjols eller stor sjæl
I den følgende passage (vers 11-25) beskrives 

mange niveauer af erkendelse fra tåben til den 
rene sjæl, mahatmaen. Krishna forklarer: 

”Tåber håner Mig, når jeg nedstiger i men-
neskelig skikkelse. De kender ikke Min tran-

scendentale natur som den 
Højeste Herre over alt, der 
er til.” (Bg. 9.11) 

Vi har tidligere hørt om 
forskellige slags tåber eller 
uheldige mennesker. Fæl-
les for dem er, at de ikke 
accepterer Krishna som 
Guddommens Højeste 
Personlighed. Derfor vil 
de møde mange problemer 
på deres vej. Det ultima-
tive problem er, at de vil 
blive i denne materielle 
verden.

”Der er mange hengiv-
ne, der anser sig selv for at 

være i Krishna-bevidsthed og hengiven tjeneste, 
men inderst inde ikke accepterer Guddommens 
Højeste Personlighed, Krishna, som den Abso-
lutte Sandhed. De vil aldrig smage frugten af 
hengiven tjeneste, nemlig at vende tilbage til 
Guddommen.”

I vers 13-14 beskrives mahatmaen:  ”En 
mahatma kan ikke fabrikeres ved at give et 
almindeligt menneske en titel. Hans kendetegn 
beskrives her: En mahatma er altid engageret i at 
lovprise den Højeste Herre, Krishna, Guddom-
mens Højeste Personligheds, fortræffeligheder. 
Han laver ikke andet.” (Bg. 9.14, forklaring) Det 
understreges, at en mahatma udvikles gennem 
samvær med andre mahatmaer, rene hengivne.

Blandt de knap så avancerede findes de 
fire klasser af fromme mennesker, der søger 
Krishna (Bg. 7.16), og  endnu lavere er der 3 
slags tilbedere, der dyrker en indirekte form for 
Gudsdyrkelse:

1) De, der tilbeder sig selv som Gud.  
2) De, der opfinder en form af Gud (herunder 
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halvgudetilbedelse). 
3) De, der tilbeder den uni-

verselle form.

I vers 25 sammenfatter Krish-
na destinationen for forskellige 
slags tilbedere:

”De, der tilbeder halvgu-
derne, vil blive født blandt 
halvguderne. De, der tilbeder 
forfædrene, kommer til forfæd-
rene. De, der dyrker spøgelser 
og ånder, vil blive født blandt 
sådanne væsener, og de, der 
tilbeder Mig, vil komme til at 
leve sammen med Mig.”

   
Hengiven tjeneste

I sidste del af kapitlet foku-
serer Krishna på ren hengiven 
tjeneste. Her afsløres nogle af 
de mest fortrolige emner. Det 
starter med et berømt vers:

patram puspam phalam toyam 
yo me bhaktya prayacchati
tad aham bhakty-upahrtam 

asnami prayatatmanah
”Hvis en person tilbyder Mig 

et blad, en blomst, lidt frugt el-
ler noget vand med kærlighed 
og hengivenhed, tager Jeg imod 
det.” (Bg. 9.26)

Krishna har ikke brug for noget. Der er kun 
én ting, Han ønsker, nemlig vores kærlighed. 

Krishnas specifikke kærlighed til Hans 
hengivne giver Sig til udtryk i et vers som det 
følgende:

api cet su-duracaro  
bhajate mam ananya-bhak
sadhur eva sa mantavyah  
samyag vyavasito hi sah     

”Selv om en person gør de mest forkastelige 
ting, skal han anses for at være en helgen, hvis 
han er engageret i hengiven tjeneste, for han er 

korrekt situeret i sin beslutsomhed.” (Bg. 9.30)
Der er to advarsler i denne forbindelse: 1) 

Man må ikke foragte eller kritisere en hengiven 
for et hændeligt fald. 2) Man må ikke bruge 
dette vers som en undskyldning for at begå 
skændige handlinger og stadig betragte sig 
selv som hengiven. 

Det mest fortrolige vers
Niende kapitel befinder sig midt i den 

fortrolige midtersektion af Bhagavad-gita 
(kapitel 7-12), og sidste vers siges at ud-
gøre den mest fortrolige viden, essensen af 
Bhagavad-gita.
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man mana bhava mad-bhakta  
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi yuktvaivam 
atmanam mat-parayanah

”Tænk altid på Mig, bliv Min hengivne, buk 
dig ned for Mig og tilbed Mig. Ved at være 
fuldstændig fordybet i Mig vil du med sikkerhed 
komme til Mig.” (Bg. 9.34)

Det samme vers gentages i slutningen af 
Bhagavad-gita, hvor Prabhupada kommen-
terer:

”Den mest fortrolige del af viden er kort 
og godt, at man skal blive en ren hengiven af 
Krishna og altid tænke på Ham  og handle for 
Ham… Man bør forme sit liv på en måde, så 
man altid kan tænke på Krishna.” (Bg. 18.65, 
forklaring) 

Spørgsmål til kapitel 9
Vers 1-3
1. Hvorfor kaldes den viden, der gives i 

kapitel 9, for mest fortrolig?
2. Forklar begrebet anasuyave.
3. Nævn de ni forskellige aktiviteter i hen-

given tjeneste.
4. Forklar analogien med træet og de for-

skellige stadier af reaktion på synd.
5. Redegør for ordene pavitram uttamam 

og susukham.
6. Hvornår begynder virkelig hengiven 

tjeneste? 
7. Hvad er mayavadiernes ide om hengiven 

tjeneste? 
8. Forklar de tre klasser af tro.

Vers 4-10
1. Hvordan er Krishna til stede og samti-

dig ikke til stede i denne verden? Giv 
nogle af de analogier, der nævnes i 
denne sektion. 

2. Hvordan skaber og tilintetgør Herren 
denne verden?

3. Hvorfor skabes alle de forskellige arter 
samtidigt?

4. Forklar udasina-vat + analogien med 
højesteretsdommeren.

5. Beskriv Krishna og den materielle natur 
som Faderen og moderen. 

Vers 11-25
1. Forklar nogle af de misforståelser, der 

hersker omkring Krishnas personlige 
åbenbaring.

2. Hvad sker der, hvis man ikke accepterer 
Krishna som Guddommens Højeste 
Personlighed?

3. Beskriv en mahatmas kendetegn og akti-
viteter. Hvordan bliver man en mahatma?

4. Forklar de 3 klasser af tilbedere, der 
indirekte tilbeder Krishna.

5. Forklar analogien med elevatoren og 
trappen i forklaringen til vers 18. 

6. Kreativ opgave: Lav en illustration af den 
materielle verdens pariserhjul. J

7. Forklar ksemam. Hvordan beskytter 
Krishna Sine hengivne?

8. Nævn 2 analogier, der illustrerer korrekt 
og forkert tilbedelse af Krishna. 

9. Forklar vers 25.

Vers 26-34
1. Hvad er det grundlæggende element i en 

ofring udført til Krishna?
2. Hvorfor ofrer vi ikke kød, fisk og æg til 

Krishna?
3. Hvad menes der med, at Herrens sanser er 

ombyttelige? Giv et eksempel fra teksten.
4. Definer vairagya og sannyasa ud fra 

forklaringen til vers 28.
5. Forklar Krishnas samtidige upartiskhed 

og specielle forhold til Hans hengivne. 
Brug analogierne fra teksten.

6. Hvorfor må man ikke kritisere en hen-
given, der tilsyneladende er falden? 
Forklar analogien med pletterne på 
Månen.

7. Hvad er renselsesprocessen for en hen-
given, der falder ned?

8. Hvilke ting foreskriver Krishna, man skal 
gøre for at komme til Ham?

9. Hvad var problemet med Kamsas medi-
tation på Krishna?
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Halava på indisk manér har kun lidt til fælles 
med den mellemøstlige halava, der laves af hon-
ning og knuste sesamfrø. Indisk halava er sød 
og saftig med masser af smør og serveres frisk 
fra komfuret, når den stadig er kogende eller i 
hvert fald varm. Halava er utvivlsomt Indiens 
mest berømte dessert.

Jeg har hørt halava beskrevet som ”får 
mundvandet til at løbe”, ”guddommelig læk-
kerbisken”, ”liflig” og tilmed ”ophøjet”. Jeg 
mangler ord til at beskrive halava ordentligt. 
Elegant, som den er i sin enkelhed, kan den 
laves på mange forskellige måder og koges til 
forskellige konsistenser. Når halava-prasada 
er veltillavet af førsteklasses ingredienser og 
ofret til Herren for Hans glædes skyld, er det 
en stor nydelse.

Ingredienser og 
forskellige slags halava

Den mest populære halava og den, der er 
lettest at lave, tilberedes af sooji, indiske man-
nagryn. Man rister langsomt de alabastfarvede 
mannagryn i ghee, indtil de bliver gyldenbrune. 
Herefter skal de sammenkoges med en aroma-
tisk sukkervandsblanding, indtil grynene bliver 
runde og fyldige og svulmer op til mange gange 
deres størrelse til en luftig budding. Sooji sælges 
i indiske butikker og giver de mest traditionelle 
resultater. Uden for Indien er lokalt fremstillet 
semuljegryn eller mannagryn sandsynligvis 
friskere og nemmere at få fat på og resulterer i 
en særdeles god halava.

Mere kompakte, fyldigere og mere arbejds-
krævende halavaer laves af mung-dhal eller 
urad-dhal, der males i våd tilstand. De er popu-
lære valg til bryllupper og menuer på helligdage.

En anden slags halava laves af grønsager, 
der koges i sødet sødmælk og nedkoges til en 
næsten karamelagtig konsistens. Nogle almin-
deligt anvendte grønsager er revne gulerødder 
(gajar), hvidgrønnne vintermeloner (petha) eller 
kalabasgræskar med fint frugtkød (louki).

På helligdage, hvor man faster fra korn, 
kan halava laves af boghvedemel eller tørret 
bananmel.

Man kan lave en naturligt sød halava med 
ghee, et sødemiddel, mosede tropiske frugter 
og måske en let fløde, grønsagsmel eller frisk 
chennaost. Man koger ingredienserne sammen 
til en tyk masse, der giver en fed halava, der 
kan serveres i små mængder.

Hvis du følger madlavningsserien, kan du gå 
til lærebogen, Lord Krishna’s Cuisine, og lave 
tre eller fire slags mannagryns-halava og en eller 
to slags grønsags- eller frugt-halavaer.

Indien har fremstillet sukker i tusinder af år, 
og dets butikker fører raffineret sukker, uraffi-
neret sukkerrørssukker, der kaldes gur, et uraffi-
neret sødemiddel fra tal-træet ved navn jaggery 

Herren Krishnas Køkken
  

Indisk vegetarisk kogekunst - 31.del
Af Yamuna Devi Dasi (Oversat af Catrine Christensen)

Halava-prasada

I Yamunas madlavningsserie, der blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne, bringer vi her afsnit 
31, der fortæller om måske det vigtigste af alting: halava!

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

og andre lokale sødemidler. 
Man kan bruge næsten enhver 
slags sødemiddel i halava. Hvis 
man kan finde dem, er min 
anbefaling gyldenblond økolo-
gisk rå rørsukker, den mørkere 
turbinado-sukker, endnu mør-
kere dadel- og ahornssukker og 
ren, hvid fruktose. Bemærk, at 
jeg er behersket med anvendelsen af sukker i 
halava-opskrifter (omkring halvdelen af, hvad 
der bruges i et indisk køkken), så tilsæt mere, 
hvis du foretrækker det. Honning bør ifølge 
ayurveda ikke koges, så brug ikke honning i 
sukkervandet som erstatning for sukker.

Srila Prabhupada om halava
Srila Prabhupada sagde ofte, at god halava be-

tyder god ghee. Det vil sige frisk, hjemmelavet 
ghee, enten naturel eller tilsat smag med f.eks. 
nelliker, ingefær, kardemomme, kanel eller sort 
peber. Ved adskillige lejligheder roste han hen-
givne kokke, når deres halava var veltilberedt, 
og han lærte mange kokke og ledere at lave og 
servere halava-prasada.

Srila Prabhupada kaldte ofte uddelingen af 
prasada for det hemmelige våben i sprednin-
gen af Krishna-bevidsthed. Når de hengivne 
uddeler prasada, inkluderer menuen, specielt 
i Indien, næsten altid halava, ofte sammen 
med purier (dybstegte fladbrød) og en subji 
(grønsagsret). I et brev fra 1977 til ISKCON’s 
tempelpræsidenter anmodede Srila Prabhupada 
om, at alle besøgende til templerne blev tilbudt 
purier, subji, halava og pakoraer (dybstegte 
indbagte grøntsager). Ved en lejlighed blev Srila 
Prabhupada meget glad for at høre, at under en 
todages ISKCON-festival havde indiske kvin-

der fra Durban lavet et kvart 
tons halava og 8.000 purier til 
mængden.

Da hengivne fejrede Srila 
Prabhupadas hundrede års fød-s hundrede års fød-
selsdag sidste år [1996], må der 
være blevet distribueret tonsvis 
af halava i efterfølgelse af Srila 
Prabhupadas instruktioner. Lad 

os generation efter generation fortsætte med at 
uddele halava-prasada. Jaya Srila Prabhupada! 
Jaya Sri Krishna-prasada!

Nem halava
6 dl vand eller mælk
250 dl sukker
1,25 ml safrantråde
0,6 dl tørrede korender eller rosiner
1,2 dl ghee eller usaltet smør
1,8–2,4 dl mannagryn eller semuljegryn
½ dl ristede mandler

Bland vandet eller mælken sammen med 
sukkeret i en gryde og bring det i kog [under 
omrøring, hvis der bruges mælk]. Skru varmen 
ned til det laveste, tilsæt safran og korender/
rosiner og dæk gryden til.

Kom ghee eller smør i en gryde over moderat 
varme. Når gheen eller smørret er smeltet og 
varmt, tilsættes mannagrynene. Der omrøres og 
ristes, indtil grynene er gyldenbrune.

Tag gryden af varmen og kom langsomt suk-
kervandet i under omrøring (pas på, grynene kan 
sprutte og somme tider næsten eksplodere). Sæt 
gryden tilbage på varmen og rør rundt, indtil 
væsken er helt opsuget, og grynene er svulmet 
op. Pynt med de ristede mandler og stil halavaen 
frem til at blive ofret til Krishna.



“Ganske enkelt ved at være sammen med en ren  
hengiven bliver man vidunderligt avanceret i  
Krishna-bevidsthed.” 

          -Srila Prabhupada

OKTOBER

Srila Prabhupadas 
ankomst til USA

Ekadasi (faste fra korn og 
bønner for Indira Ekadasi)

Bryd fasten imellem 
7:27–11:06

Durga Puja

Ramacandra Vijayotsava
Sri Madhvacaryas 
fremkomst

Ekadasi (mahadvadasi 
faste fra korn og bønner for 
Pasankusa Ekadasi)
Srila Raghunatha Dasa Go-
svamis bortgang, Srila Rag-
hunatha Bhatta Gosvamis 
bortgang, Srila Krishnadasa 
Kaviraja Gosvamis bortgang Bryd fasten 6:59–10:15, 

Caturmasyas sidste 
måned begynder, faste fra 
urad-dal i en måned, Sri 
Krishna Saradiya Rasayatra, 
Sri Murari Guptas bortgang, 
Laksmi Puja Damodarastaka 
synges hver dag i en måned.

Srila Narottama Dasa 
Thakuras bortgang
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“Rene hengivne af Herren er mere kraftfulde end vandet i 
den hellige flod Ganges.” 

          -Srila Prabhupada

JULI

Ekadasi (mahadvadasi, 
faste fra korn og bønner 
for Parama  Ekadasi)

Bryd fasten imellem 
4:43–10:24 Gundica Marjana

Ratya Yatra
Sri Svarupa Damodara 
Goswamis bortgang
Sri Sivananda Senas 
bortgang

Hera Pancami (4 dage 
efter Ratha-yatra)

Sri Vakresvara Panditas 
bortgang

Ratha retur (8 dage efter 
Ratha-yatra)

Ekadasi (faste fra korn 
og bønner for Sayana 
Ekadasi)

Bryd fasten imellem 
5:07–10:32

Guru (Vyasa) Purnima
Srila Sanatana Gosvamis 
bortgang, Caturmasyas 
første måned begynder 
(faste fra grønne blade i 
én måned)
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“Gud har et ubegrænset antal former og ekspansioner. 
Men af alle Hans former er Hans originale form, Hans 
transcendentale form, en kohyrdedreng.” 

          -Srila Prabhupada

MARTS

Ekadasi (faste fra korn 
og bønner for Amalaki 
vrata Ekadasi)

Bryd fasten imellem 
6:59–10:34
Sri Madhavendra Puris 
bortgang

FESTIVAL KBH: 15.00 
+ PROGRAM FRA TIDLIG 
MORGEN 
Gaura Purnima: Sri Caitanya 
Mahaprabhus fremkomst 
(faste til måneopgang)

Jagannatha Misras 
festival

PROGRAM KBH: 17.00
Sri Srivasa Panditas 
fremkomst

       

Ekadasi (faste fra korn og 
bønner for Papamocani 
Ekadasi)

Bryd fasten imellem 
6:20–10:19
Sri Govinda Ghosh’ bort-
gang

Sri Ramanujacaryas 
fremkomst

PROGRAM KBH: 
17.00
Rama Navami: Her-
ren Sri Ramacandras 
fremkomst (faste til 
solnedgang)

Ekadasi 
(mahadva-
dasi, faste 
fra korn og 
bønner for 
Kamada 
Ekadasi)

Bryd fasten 
imellem 
10:44–11:04

Jævndøgn

Pal-
me-
søn-
dag
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“Lyden af Hare Krishna-mantraet vækker en betinget sjæl 
til Krishna-bevidsthed.” 

          -Srila Prabhupada

FEBRUAR

PROGRAM KBH: 15.00 
Srila Nityananda Prabhus 
fremkomst (faste til mid-
dag)

Sri Krsna Madhura 
Utsava
Srila Narottama Dasa 
Thakuras fremkomst

PROGRAM KBH: 17.00
Sri Purusottama Das 
Thakuras bortgang
Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakuras frem-
komst (faste til middag)

Bryd fasten imellem 
7:43–10:50 

Ekadasi (faste fra korn 
og bønner for Viajaya 
Ekadasi) 

Bryd fasten imellem 
7:32–10:47
Sri Isvara Puris bortgang Siva Ratri

Srila Jagannatha Dasa 
Babajis bortgang
Sri Rasikananda Prabhus 
bortgang

Sri Purusottama Dasa 
Thakuras fremkomst

Fastelavn
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K A L E N D E R

UDGIVET AF
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DANMARK

Grundlægger-acharya 
Sri Srimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

“Herren accepterer gladeligt selv små gaver som blomster, 
tulasi blade og vand, når disse tilbydes med kærlighed.” 

          -Srila Prabhupada

MAJ

Bryd fasten imellem 
5:28–10:34 
Sri Jayananda Prabhus 
bortgang

FESTIVAL KBH: 17.00 
Nrsimha Caturdasi: Her-
ren Nrsimhadevas frem-
komst (faste til tusmørke)

      

Krsna Phula Dola, Salila Vihara, 
Sri Paramesvari Dasa Thakuras 
bortgang, Sri-Sri Radha-Ramana 
Devajis fremkomst, Sri Madhaven-
dra Puris fremkomst, Sri Srinivasa 
Acaryas fremkomst

Sri Ramananda Rayas 
bortgang

Ekadasi (faste fra korn og 
bønner for Apara 
Ekadasi)

Bryd fasten mellem 
4:59–10:24
Srila Vrndavana Dasa 
Thakuras fremkomst
Tulasi Jala Dan slutter

Sri Baladeva Vidyabhus-
anas bortgang 
Ganga Puja
Srimati Gangamata 
Gosvaminis fremkomst

Ekadasi (faste fra korn 
og bønner for Pandava 
Nirjala Ekadasi)

Bryd fasten imellem 
4:36–10:17 Panihati Cida Dahi Utsava

Store Bededag

Kristi Himmelfart

Pinsedag

2. Pinsedag
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Lige som de foregående år har de hengivne 
fra Aarhus lavet en dansk vaisnava-kalender, 
i år med smukke billeder fra Vrindavan og 
passende citater fra Srila Prabhupada.

Den har selvføgelig alle vaisnava-datoer, 
klart markerede ekadasi-dage, tidspunkter 
for fester og programmer i templet samt 

ugenumre og danske helligdage.  
Oveskuddet går ubeskåret til Krishnahuset 

i Aarhus.
Pris: kr. 125,-   
Kan bestilles hos Ananta Sri Das på: 
Mail: mail@ananta.dk
Mobil: 22222763

2015 vaisnava kalender


