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September 2014
Tirsdag 2.9 Radhastami: Srimati Radharanis  
  fremkomstdag
Fredag 5.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Parsva Ekadasi + faste indtil  
  middag for Vamanadevas   
  fremkomst i morgen)
Lørdag 6.9 Bryd fasten mellem 6:23–10:52
                    Herren Vamanadevas fremkomst  
  (fasten var i går)
                    Srila Jiva Gosvamis fremkomst
Søndag 7.9 Srila Bhaktivinoda Thakuras  
  fremkomstdag (faste indtil middag)
Mandag 8.9 Ananta Caturdasi-vrata
                     Srila Haridasa Thakuras bortgang
Tirsdag 9.9 Sri Visvarupa Mahotsava
                    Srila Prabhupadas accept af sannyasa
                    Caturmasyas tredje måned begynder  
  (faste fra (sød-)mælk i en måned)

Mandag 15.9 Srila Prabhupadas ankomst til USA
Lørdag 20.9 Ekadasi (Mahadvadasi, faste fra  
  korn og bønner for Indira Ekadasi)
Søndag 21.9 Bryd fasten mellem 6:52–10:58
Onsdag 1.10 Durga Puja
Fredag 3.10 Ramacandra Vijayotsava
                     Srila Madhvacaryas fremkomst
Lørdag 4.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Pasankusa Ekadasi)
Søndag 5.10 Bryd fasten mellem 7:19–11:05
                      Srila Raghunatha Dasa Gosvamis bortgang
                      Srila Raghunatha Bhatta Gosvamis bortgang
                      Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvamis bortgang
Onsdag 8.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
                      Sri Murari Guptas bortgang
                      Laksmi Puja
                      Caturmasyas fjerde måned begynder  
  (faste fra urad dal i en måned)

Velkommen til september 2014 af Nyt fra Hare Krishna. Der er 
et par store festivaldage i september. Den første er Radhastami, 
Srimati Radharanis fremkomstdag, den 2. september, der fejres i 
templet i København med festprogram fra kl. 17. Dernæst er det 
Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst søndag den 7.9, hvor 
søndagsprogrammet, der starter kl. 15, er dedikeret til Bhaktivinoda 
Thakura med sang af hans sange og foredrag om hans liv. Den 
efterfølgende dag, der også er værd at bemærke, er det Haridasa 
Thakuras bortgangsdag. På den dag plejer vi at læse beskrivelsen 
i Caitanya-caritamrta af, hvordan Haridasa Thakura gik bort i Sri 
Caitanya Mahaprabhus nærvær. Den 9. september starter den tredje 
måned i caturmasya, hvor man kan faste fra sødmælk i en måned, 
og den 15. september er dagen for Srila Prabhupadas ankomst til 
USA i 1965 (det bliver altså 50 år til næste år). 

Forsidebilledet er af fire glade finske hengivne i Helsinkis nye tem-
pel. Vi bringer et interview på side 6 med  lederen af Hare Krishna i 
Finland, Tattvavada Prabhu.
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Overskrift i Montreal Gazette: 
Hjertelæge vil vide, hvad sjælen er
WINDSOR—En verdensberømt canadisk 

hjertelæge udtaler, at han tror på, at kroppen 
har en sjæl, der forlader kroppen ved døden, og 
teologer bør forsøge at finde ud af mere om den.

Dr. Wilfred G. Bigelow, leder af hjerteopera-
tionsafdelingen på Toronto General Hospital, 
fortalte, at ”som en person, der tror på, at der er 
en sjæl,” mente han, at tidspunktet var kommet 
til ”at tage mysteriet ud af dette og finde ud af, 
hvad den er.”

Bigelow var deltager i et panel, der var mødt 
op foran Essex County Medical-Legal Society 
for at diskutere problemer, der er forbundet med 
at definere det nøjagtige dødstidspunkt.

Spørgsmålet er blevet livsvigtigt i en tid med 
transplantationer af hjerter og andre organer, 
hvor donorerne uundgåeligt er ved at dø.

Den Canadiske Sammenslutning af Læger har 
udviklet en bredt accepteret definition på døden 
som det øjeblik, hvor patienten er i koma, ikke 
reagerer på nogen form for stimuli, og der ikke 
registreres hjernebølger af nogen slags.

De andre medlemmer af panelet var dommer 
Edson L. Haines fra Ontarios Højesteret og J. 
Francis Leddy, rektor på University of Windsor.

Bigelow uddybede bagefter i et interview 
de punkter, han havde bragt op i diskussionen, 
og bemærkede, at hans 32 år som kirurg havde 
fjernet enhver tvivl i ham om, at der er en sjæl.

”Der er visse tilfælde, hvor man er så heldig at 
være til stede i det øjeblik, hvor folk går fra det 

levende stadie over i døden, og nogle mystiske 
forandringer finder sted.”

”En af de mest bemærkelsesværdige er den 
pludselige mangel på liv eller glans i øjnene. 
De bliver dunkle og bogstavelig talt livløse.”

”Det er vanskeligt at påvise, hvad man ob-
serverer. Ja, jeg tror ikke, det vil være muligt at 
dokumentere det særlig godt.”

Bigelow, der blev verdensberømt for sit ba-
nebrydende arbejde med den operationsteknik, 
der kaldes hypothermia (”dybfrostteknik”), og 
for sine hjerteklapoperationer, sagde, at teologer 
og beslægtede discipliner på universitetet skulle 
gå i gang med ”sjæleforskning”.

Under diskussionen bemærkede Leddy: ”Hvis 
der er en sjæl, kommer man ikke til at se den. 
Vi kommer ikke til at finde den.”

”Hvis der er et livsprincip, hvad er det da?” 
Problemet var, at ”sjælen eksisterer ikke noget 
bestemt sted, rent geografisk. Den er overalt, 
men så alligevel er den intet sted i kroppen.”

Det ville ”være fint at begynde at eksperimen-
tere, men jeg ved ikke, hvor man tager fat på 
disse ting,” var Leddys kommentar. Han nævnte, 
at diskussionen mindede ham om den sovjetiske 
kosmonaut, der vendte tilbage fra rummet og 
fortalte, at Gud ikke fandtes, for han så Ham 
ikke deroppe.

”Måske,” svarede Bigelow, men i moderne 
lægevidenskab, ”er parolen,” når man støder på 
noget, der ikke kan forklares, ”at finde frem til 
svaret, tage det ind i laboratoriet eller tage det 
hen et sted, hvor man kan opdage sandheden.”

 Srila Prabhupada taler ud
I 1972 mødtes et fornemt panel i Windsor, Canada, for at diskutere ”problemer 

forbundet med forsøg på at definere det nøjagtige dødstidspunkt”. Panelmedlemmerne 
inkluderede den verdensberømte hjertelæge Dr. Wilfred G. Bigelow, højesteretsdommer 
Edson L. Haines og J. Francis Leddy, rektor for University of Windsor. Dr. Bigelow holdt 

fast ved sjælens eksistens og opfordrede til en systematisk forskning for at finde ud af, hvad sjælen er, og 
hvor den kommer fra. Dr. Bigelow og andre af paneldeltagernes kommentarer blev senere offentliggjort 
i Montreal Gazette. Da artiklen faldt Srila Prabhupada i hænderne, skrev han et brev til Dr. Bigelow, 
hvor han gav vedisk viden om sjælen og foreslog en praktisk metode til, hvordan man videnskabeligt 
kan forstå den. Artiklen fra Montreal Gazette og Srila Prabhupadas svar følger her.

Sjæleforskning



-4-

Det centrale spørgsmål var ifølge Bigelow: 
”Hvor er sjælen, og hvor kommer den fra?”

Srila Prabhupada svarer:
Min kære Dr. Bigelow:
Jeg har for nylig læst en artikel i Mon-

treal Gazette af Rae Corelli med overskriften 
”Hjertelæge vil vide, hvad sjælen er”, og den 
var meget interessant. Deres kommentarer 
viser stor indsigt, og derfor fik jeg lyst til at 
skrive til Dem om det. Måske ved De, at jeg 
er grundlægger-acarya for Det Internationale 
Samfund for Krishna-bevidsthed. Jeg har flere 
templer i Canada som Montreal, Toronto, 
Vancouver og Hamilton. Formålet med denne 
Krishnabevidstheds-bevægelse er specielt at 
lære hver eneste sjæl, hvad hans oprindelige 
åndelige position er.

Sjælen findes utvivlsomt i det levende væ-
sens hjerte, og den er kilden til alle de energier, 
der opretholder kroppen. Sjælens energi er 
spredt over hele kroppen, og denne energi 
kaldes bevidsthed. Siden denne bevidsthed 
spreder sjælens energi ud over hele kroppen, 
kan man føle smerte og nydelse i en hvilken 
som helst del af kroppen. Sjælen er individuel, 
og han vandrer fra den ene krop til den næste, 
ligesom en person vandrer fra spæd til barndom, 
fra barndom til ungdom og derefter til slut til en 
fremskreden alderdom. Så finder den forandring, 
som vi kalder døden, sted, ligesom vi skifter 
vores gamle tøj ud med nyt tøj. Dette kaldes 
sjælevandring.

Når sjælen ønsker at nyde denne materielle 
verden og glemmer sit virkelige hjem i den 
åndelige verden, involverer han sig i denne 
hårde kamp for tilværelsen. Dette unaturlige liv 
af gentagen fødsel, død, sygdom og alderdom 
kan bringes til ophør, når hans bevidsthed sam-
menlænkes med Guds højeste bevidsthed. Det 
er det grundlæggende princip i vores Krishna-
bevægelse.

Hvad hjertetransplantationer angår, kan de 
ikke lykkes, medmindre sjælen er der i hjertet. 
Så sjælens tilstedeværelse må accepteres. Hvis 
der ingen sjæl er i den seksuelle forening, sker 

der ingen undfangelse og ingen graviditet. 
Svangerskabsforebyggende midler forringer 
livmoderen, så sjælen ikke længere kan opholde 
sig der. Det strider imod Guds ordre. På Guds 
ordre sendes en sjæl til en bestemt livmoder, 
men igennem disse svangerskabsforebyggende 
midler nægtes han adgang til denne livmoder 
og er nødt til at blive anbragt i en anden. Det 
er ulydighed over for den Højeste. Tag for 
eksempel en mand, som det er meningen skal 
bo i en bestemt lejlighed. Hvis situationen der 
er så forstyrret, at han ikke kan få adgang til 
lejligheden, sættes han i stor forlegenhed. Dette 
er en ulovlig indblanding og er strafbart.

At gå i gang med ”sjæleforskning” ville af-
gjort være et fremskridt for videnskaben. Men 
fremskridt i videnskab vil ikke sætte os i stand til 
at finde sjælen. Sjælens tilstedeværelse kan blot 
erfares indirekte. De vil kunne læse om sjælen 
i den vediske litteratur, at den er på størrelse 
med en titusindedel af størrelsen på et punkt. 
Den materielle videnskabsmand kan ikke måle 
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længden og bredden på et punkt. Derfor er det 
ikke muligt for den materielle videnskabsmand 
at fange sjælen. Man kan blot acceptere sjælens 
eksistens ved at lære om den fra en autoritet. 
Det, som de største videnskabsmænd opdager, 
har vi forklaret for længe siden. Så snart man 
forstår sjælens eksistens, kan man med det 
samme forstå Guds eksistens. Forskellen på Gud 
og sjælen er, at Gud er en meget stor sjæl, og 
det levende væsen er en meget lille sjæl, men 
kvalitativt er de ens. Derfor er Gud altgennem-
trængende, og det levende væsen er lokaliseret. 
Men deres natur og kvalitet er den samme.

De bemærker, at det centrale spørgsmål er, 
”Hvor er sjælen, og hvor kommer den fra?” Det 
er ikke svært at forstå. Vi har allerede diskuteret, 
at sjælen bor i det levende væsens hjerte, og at 
den søger tilflugt i en anden krop efter døden. 
Oprindeligt kommer sjælen fra Gud. Det er li-
gesom når en gnist springer ud fra ilden og ram-
mer jorden, hvor den ser ud til gå ud. På samme 
måde kommer sjælens gnist oprindeligt fra den 
åndelige verden til den materielle verden. I den 
materielle verden falder han ned i tre forskellige 

tilstande, der kaldes naturens kvaliteter. Når en 
gnist falder i tørt græs, fortsætter dens kvalitet 
som ild. Når gnisten falder på jord, kan den ikke 
udvise sin kvalitet som ild, medmindre jorden 
på en eller anden måde gør det muligt. Og når 
gnisten falder i vand, slukkes den. Som så støder 
vi på tre slags livstilstande. Det ene levende 
væsen har helt glemt sin åndelige natur, et andet 
har næsten glemt den, men har stadig et åndeligt 
instinkt, og det tredje er fuldstændig optaget 
af søgen efter åndelig fuldkommenhed. Der 
er en autoriseret metode, hvorpå den åndelige 
sjælegnist kan opnå åndelig fuldkommenhed, 
og hvis han bliver korrekt vejledt, kan han let 
blive sendt hjem, tilbage til Guddommen, hvor 
han oprindeligt faldt fra.

Det vil være et stort bidrag til menneskeheden, 
hvis denne autoriserede viden fra den vediske 
litteratur gøres tilgængelig for den moderne 
verden på basis af moderne videnskabelig for-
ståelse. Kendsgerningen er der allerede. Nu skal 
den blot præsenteres for den moderne forståelse.

Med venlig hilsen
A.C. Bhaktivedanta Swami
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I april kunne vi i Nyt fra 
Hare Krishna omtale Hel-
sinkis nye tempel, der er 
en af de bedste faciliteter, 
ISKCON har noget sted 
i Norden. I det hele taget 
sker der mange spændende 
ting i Finland, så da Danda-
niti og jeg i begyndelsen af 
juni igen fik lejlighed til at 
besøge de finske hengivne, 
var det naturligt at tale med 
Tattvavada Dasa om, hvad 
der sker.

Det er svært at komme 
uden om Tattvavada, når 
man taler om Hare Krish-
na i Finland. Han har i 
mange år været den ledende skikkelse, først som 
tempelpræsident i Helsinki og de senere år som 
regionalsekretær med ansvar for hele den finske 
yatra. Jeg spurgte ham derfor, om han ikke ville 
fortælle vores læsere lidt om, hvad der foregår, 
hvilket han var mere end villig til.

Tattvavada hørte første gang om Krishna i 
1987. Han blev en del af forsamlingen i Turku 
i 1988 og flyttede ind i templet i 1991, hvor han 
hurtigt blev leder af bogdistributionen i Finland. 
Før han blev hengiven, havde han været kaptajn 
i den finske hær, hvorfor det ikke var over-
raskende, at han med sine naturlige lederevner 
overtog posten som tempelpræsident, da der 
opstod et ledelsesvakuum omkring 1998.

Under hans ledelse har ISKCON i Finland 
oplevet en stabil periode med støtte fremskridt. 
Der er et solidt samfund af hengivne, ISKCON 
har opnået bred anerkendelse i store dele af det 
finske samfund, de hengivne driver et college, 
hvor de kan tilbyde studerende anerkendte 
eksamener i vedisk filosofi og teologi op til 
bachelorniveau, og de har som sagt netop fået 

et nyt tempel næsten foræret af kommunen i 
Helsinki. Der er nok at tale om.

Tattvavada Dasa: I mange år søgte den finske 
yatra efter et bedre sted til templet i Helsinki. 
Det var til at begynde med ikke presserende, 
men blev det med ét, da vi pludselig måtte op-
give vores tidligere sted i centrum af Helsinki. 
Vi ledte med lys og lygte uden meget held. Vi 
havde heller ikke midler nok, så vi måtte også 
bruge tid på at blive økonomisk stærkere. I et år 
stod vi uden noget tempel overhovedet, og de 
hengivne boede spredt over det hele. På et tids-
punkt gik Helsinki kommune med til at tilbyde 
os et godt sted til en god pris, men en politiker 
gik imod og forpurrede det.

Det sidste viste sig dog at være til vores fordel. 
Der blev en masse offentlig omtale ud af hele 
sagen, og vi endte med at få massiv støtte fra en 
bølge af akademikere, hinduer og tilmed Indiens 
ambassadør. Kommunen følte sig tvunget til at 
tilbyde os noget andet, så det blev dette sted, der 
er meget bedre end noget, vi nogensinde kunne 

Tattvavada Dasa

Hvordan går det i Finland?
Interview med Tattvavada Dasa

Af Lalitanatha Dasa
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have drømt om. Det er rigtig godt. Vi ønskede 
altid noget, der var landligt og på samme tid nær 
byen. Dette sted har begge dele. Vi har en følelse 
af at være en smule på landet og er omgivet af 
parkområder til flere sider, men er alligevel midt 
i en storby, hvilket er en sjælden ting. 

Tattvavada har ret i, at det nye tempel er et 
dejligt sted. Der er to store huse, det ene med 
670 kvm. bolig i to etager og det andet på om-
kring halvdelen af det. Husene er af træ i solid 
finsk håndværkertradition og har et tilhørende 
stort grønt område og parkareal med mulighed 
for at opdyrke et større haveareal. Husene er 
fredet, hvilket er grunden til, at kommunen har 
solgt dem til ISKCON for en brøkdel af, hvad 
huse af den størrelse normalt koster i Helsinki. 
Restriktionen er, at husene i det store hele for-
bliver, som de er. ISKCON må godt foretage 
nødvendige indretninger, men husenes grund-
læggende struktur og udseende må ikke ændres. 

Men selv om det hele ser rigtig godt ud, bad 
jeg alligevel Tattvavada forklare, hvorfor han 
overordnet finder det nye tempel et realistisk 
projekt.

Tattvavada: Vi har jo søgt efter dette sted 
i mange år. For de månedlige udgifter, vi har 
nu, skulle vi ikke kunne få noget i nærheden af 
byen overhovedet, men skulle i hvert fald over 
100 kilometer væk, og stadigvæk ville det ikke 
være som dette. Vores nuværende udgifter til at 
have et fællesskab og tempel på dette niveau er 
meget små. Det kan ikke være bedre. Hvis vi var 
flyttet 100 kilometer væk, ville vi ikke have haft 
en forsamling, så vi ville have stået uden støtte. 
Økonomisk er dette den bedste situation for os.

Ld: Hvordan har I båret jer ad med at have så 
gode forbindelser, at autoriteterne var villige til 
at give jer dette? ISKCON må virkelig have et 
godt omdømme her i Finland.

Tattvavada: ISKCON har et godt navn, og vi 
har forbindelser til mange personer i høje posi-
tioner, hvilket helt sikkert har været en hjælp. 
Også den store protest, der kom, da kommunen 
brød løftet i forbindelse med det andet sted, har 

afgjort været til vores fordel. Medierne opsnap-
pede historien, og mange folk, vi slet ikke kendte 
til, trådte frem for at støtte os, hvilket påvirkede 
autoriteterne til at gå i den rigtige retning. Så jo, 
ISKCON har generelt et godt navn i Finland, 
hvilket har hjulpet os i disse år. I den konkrete 
sag har det også været godt, at vi er kendte for 
at være dygtige til at bygge, for mange af vores 
folk er gode håndværkere. Vores evne til at begå 
os i den juridiske verden har også været en fak-
tor. På et tidspunkt tog vi kommunens afgørelse 
til retten, hvilket viste dem, at vi er seriøse. Vi 
bryder os ikke om at blive dårligt behandlet.

Ld: Jeg forstår, at I endda har ret gode for-
bindelser til den kristne kirke.

Tattvavada: Ja, og til mange andre religioner. 
Selv muslimerne ser ud til at have tillid til os. 
Kirken trådte frem og støttede dette projekt.

Ld: Den kristne kirke? Med penge?
Tattvavada: Nej, kun som en god forbindelse. 

Da vi fik afslag på det tidligere sted, bakkede 
de os op og hjalp os meget til at få dette sted.

Ld: Jeg oplever selv, at den kristne kirke har 
ændret sig meget over de sidste ti år… 

Tattvavada: Ja, de har nok forstået, at deres 
tidligere negative politik ikke førte til noget. 

Ld: Kan du fortælle lidt om, hvordan det 
større ISKCON-samfund ser ud her? I er en 
kerne af hengivne, og der er en forsamling. Der 
er initierede hengivne, der praktiserer på fuldt 
niveau, og der er sympatisører. Hvordan er disse 
fordelt over hele Finland?

Tattvavada: Vi er en stor gruppe her i Hel-
sinki, og der er hengivne i Turku og Tampere. 
Der er også en lille bhakti-yoga klub i Vasa og 
noget i Aulu. Sammenlagt har vi vel omkring 
1200 tilhængere. Det inkluderer en del indere, 
der måske kun kommer til festivalerne. Når det 
kommer til det aktive samfund i Helsinki, tæller 
det nok omkring 100 personer. Men det er altid 
svært at afgøre, hvor man trækker linien.

Det er en lille yatra, hvilket på en måde er 
nemmere. Økonomien er selvfølgelig hele tiden 
en udfordring. Der er altid for få folk og for lidt 
penge, men sådan er det i enhver organisation.

Her i Norden var bogdistributionen i mange år 



-8-

meget i centrum. Der var en meget entusiastisk 
ånd. Det var godt, men sidst i 1990’erne svin-
gede det til den anden side. Nu prøver vi på en 
eller anden måde at overleve i midten. Vedisk 
kultur betyder den gyldne middelvej. Samtidig 
med, at vi har fokus på filosofien prøver vi også 
at praktisere filosofien igennem kultur og uddan-
nelse. Vi har stadigvæk bogdistribution. Lige nu 
er det ikke vores stærkeste side, men det foregår 
stadigvæk. Vi har også nogle brahmacarier – 
ikke så mange, men de er der stadig. Colleget 
bringer flere folk til med fokus på uddannelse 
i og praktisering af kulturen, så nu har det hele 
mere tyngde. Vi har også lagt mere vægt på 
kvindernes uddannelse og forsøger at støtte 
dem i deres familier og få ægteskaberne til at 
køre mere i overensstemmelse med den vediske 
tradition. På den måde vokser vores samfund så 
småt, men det tager helt sikkert lang tid. Jo mere 
vi kan uddanne, desto mere kan vi gøre. Vi har 
støtte fra mange åndelige mestre. Jeg tror, vi har 
jævnligt besøg af syv eller otte åndelige mestre.

Det er en interessant tid. Krishna ser ud til at 
være med os. Men jeg er alligevel altid bange 
for, at hvis vi ikke beskytter det, vi har, igennem 
træning af ledere og god uddannelse, bliver det 
ikke andet end en lovende begyndelse. Det hele 
skal ske skridt for skridt, ellers kan det let vælte. 

Ld: Men I har alligevel store ambitioner. I 
planlægger også at bygge et stort vedisk tempel 
her, ikke sandt?

Tattvavada: Det skal ikke være noget stort 
tempel. Det bliver kun på 500 kvm. Det er ikke 
stort. Hvis man sammenligner med kristne kir-
ker, er det som en lille landsbykirke. Det haster 
heller ikke. Det kommer måske til at ske inden 
for de næste ti år. Men da vi fik tilbudt stedet 
her, forlangte vi, at vi skulle kunne opføre et 
tempel, for det var en mulighed, vi havde i det 
første tilbud, hvor vi havde fået lov til at bygge 
et tempel på 200 kvm. Bystyret svarede, at 
siden den nuværende grund er fredet og ikke 
må bebygges, ville de i stedet lade os bygge et 
tempel på et tilstødende område. Men det er ikke 
noget, vi har hastværk med at få gjort. Lige nu 
koncentrerer vi os om dette hus og lidt senere 

sidehuset, der bliver til en gæste-asrama. Der 
kan godt gå ti år, før templet kommer. Fordi vi 
har vores egne byggefolk, vil det ikke koste 
så meget. Vores styrke er, at vi selv bygger og 
renoverer med vores egne folk. Normalt udgør 
arbejdslønnen 75 procent i ethvert byggeprojekt, 
men siden vores arbejdsstyrke består af frivil-
lige, betaler vi kun en brøkdel af, hvad andre 
må betale.

Ld: Har du lyst til at fortælle lidt mere om 
dig selv? Hvad laver du nu?

Tattvavada: Jeg underviser på colleget og 
overser det. Jeg træner også lederne og overser 
dem. Grundlæggende er jeg optaget af leder-
træning og af at sørge for, at vores standarder 
opretholdes. Jeg besøger også de andre byer. 
Jeg beskæftiger mig mere med ledelse gennem 
uddannelse og træning end med direkte admi-
nistration. Det er der selvfølgelig også noget 
af, men ikke så meget. Jeg gør vel nærmest 
GBC-sekretærens arbejde, men uden at sidde i 
det internationale GBC-råd.

Ld: Hvordan ser du resten af dit liv? Vil du 
være tilfreds med at fortsætte som nu?

Tattvavada: Der har været et forslag om, at 
jeg skulle tage sannyasa.

Ld: Du er 50 nu?
Tattvavada: 52. Så det virker som en natur-

lig udvikling. Jeg havde allerede været gift i ti 
år, før jeg gik med i Hare Krishna. Det var en 
god erfaring og har forberedt mig på det, jeg 
gør nu. Det er naturligt at trække sig tilbage i 
halvtredsårsalderen. Jeg ser frem til at undervise 
og prædike mere med alt, hvad det indebærer. 
Det ser ud til at kunne blive en kombination af 
at være her og også somme tider i Indien. Jeg 
har vist et helt livs mission her. Det kræver en 
masse dedikering at udrette noget, så jeg tager 
det som en livstidsmission, men lad os se, hvor 
langt vi kan komme. Selv om Krishna ser ud 
til at udveksle fint med den bestræbelse, som 
yatraen har gjort, forventer jeg ikke, at det hele 
vil ske i vores levetid. Men hvis vi kan over-
drage nogle gode grundlæggende faciliteter og 
et uddannelsessystem til den næste generation, 
vil det være godt.
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I forrige kapitel hørte vi om 
karma-yoga eller handling i 
Krishna-bevidsthed. Essensen er, 
at man kan holde sig i Krishna-
bevidsthed ved at forsage frug-
terne af sit arbejde og tilegne 
resultatet til Krishna. På den 
måde forbliver man hævet over 
reaktionerne på sit arbejde. I 
slutningen af kapitlet nævnte 
Krishna astanga-yoga, en me-
ditationsmetode, der går ud på 
at beherske sanserne og sindet 
for at opnå koncentration på 
Oversjælen i hjertet. Her i sjette 
kapitel fortæller Krishna mere 
om denne meditationsproces, der 
også kaldes dhyana-yoga.

Bhagavad-gitas inddelinger 
Bhagavad-gita inddeles i tre dele, der hver 

består af seks kapitler. Med sjette kapitel er 
vi således nået til afslutningen på første del. 
Denne del gennemgår de forskellige yoga-veje 
såsom karma-, jnana-, sankhya-, astanga- og 
bhakti-yoga. De midterste seks kapitler hand-
ler udelukkende om hengiven tjeneste, og de 
sidste seks kapitler giver viden om både den 
materielle og åndelige natur, om, hvordan man 
opnår befrielse, og om det endelige mål med 
forsagelse: bhakti-yoga eller hengiven tjeneste. 
Undertiden sammenlignes den første og sidste 
del af Bhagavad-gita med to beskyttende bog-
omslag, der beskytter indholdet af den vigtige 
midterdel, bhakti-yoga. Det betyder ikke, at de 
andre dele er uvæsentlige, men det er en måde 

at fremhæve, at Bhagavad-gitas 
essens er bhakti-yoga.

Yoga-stigen
Alle de forskellige yoga-

metoder sammenlignes med en 
stige, der trin for trin fører os 
tættere på Guddommens Høje-
ste Personlighed. ”Denne stige 
starter med det levende væsens 
laveste materielle tilstand og 
fortsætter videre op til fuld-
kommen selverkendelse i rent 
åndeligt liv. Stigens forskellige 
trin har forskellige navne alt 
efter de forskellige niveauer af 
erkendelse. Men i sin helhed 

kaldes stigen for yoga og kan inddeles i tre 
afsnit, nemlig jnana-yoga, dhyana-yoga og 
bhakti-yoga.” (Bg. 6.3, forklaring)

Senere forklarer Prabhupada, at yoga-stigen 
starter med karma-yoga og dernæst går videre 
til jnana, astanga og bhakti. Han forklarer også, 
at formålet med at lære om alle disse yoga-
systemer blot er at sætte os i stand til at forstå, 
hvad bhakti-yoga er.

Astanga-yoga
Som nævnt i femte kapitel består astanga-

yoga af otte dele (asta: otte, anga: del), hvor 
man gradvist bringer sindet og sanserne under 
kontrol ved at følge regulerende principper, 
praktisere siddestillinger, beherske åndedræt-
tet osv. Målet er at opnå fuld koncentration 
på Oversjælen i hjertet, hvilket også kaldes 
samadhi. Fra vers 10-32 i sjette kapitel forklarer 

Denne Bhagavad-gita-serie startede i januar-udgaven af Nyt fra Hare Krishna og er baseret 
på den nye danske oversættelse af Bhagavad-gita som den er. Teksten her er en indledning til 
kapitlet. Efter at have læst den er det meningen, at man selv skal læse kapitlet igennem og svare 
på de efterfølgende spørgsmål.

Bhagavad-gita som den er - kapitel 6
Dhyana-yoga
Af Dandaniti Devi Dasi

Dandaniti Devi Dasi
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Krishna meditationsprocessen for Arjuna. Han 
nævner mange detaljer om, hvordan man skal 
sidde, når man mediterer, og Han nævner også 
flere kvalifikationer, man må have for at kunne 
meditere på Oversjælen: frygtløshed, beslut-
somhed, utilknytning, brahmacari (cølibat) osv.

Prabhupada giver ikke meget for moderne 
yoga-skoler, der underviser i såkaldt yoga, men 
ikke lærer deres elever at afholde sig fra san-
senydelse og besejre deres indre fjender såsom 
lyst og begær. 

Ikke for meget og ikke for lidt
I vers 16 og 17 nævnes fire ting, der er vigtige 

at balancere, hvis man vil gøre fremskridt i yoga: 
kost, søvn, adspredelse og arbejde. ”Man kan 
ikke blive en yogi, hvis man spiser for meget 
eller spiser for lidt, sover for meget eller sover 
for lidt.” (Bg. 6.16) Det samme kan siges om 
arbejde og adspredelse.

Hvis nogen undrer sig over, hvad der menes 
med adspredelser for hengivne, svarer Prabhu-
pada på dette efter et foredrag over Bhagavad-
gita 6.1. Her følger en sammenfatning af hans 
svar: ”Vores adspredelse er at danse og synge. 
Er det ikke en fornøjelse at danse? Og når vi 
bliver trætte, tager vi prasada. Hvad mere kan 
man ønske sig? Alle er velkomne, vi tager ingen 
entré for at danse i templet. Hvis man kommer 
i en danseklub, skal man betale. Der mangler 
ikke noget i Krishna-bevidsthed. Hvis man kan 
lide musik, har vi velklingende musik. Man 
kan medbringe sine egne musikinstrumenter og 
spille med. Og vi serverer dejlige velsmagende 
retter. Hele vores proces går i praksis ud på 
fornøjelse [latter]. Hvis man tænker over det, er 
der slet ikke noget anstrengende ved vores yoga-
system. Det er ren og skær fornøjelse, susukham. 
Der står i kapitel 9 (Bg. 9.2), at denne yoga er 
susukham, yderst tilfredsstillende og lykkelig. 
Kan I nævne en ting, der ikke er fornøjelig?”

Sindet
Der siges mange ting om sindet i kapitel 6. 

Prabhupada citerer et vers fra Amrta-bindu 
Upanisad, der meget rammende forklarer sin-

dets centrale betydning for åndeligt fremskridt:
”For mennesket er sindet årsag til trældom, 

og sindet er årsag til befrielse. Et sind, der er 
optaget af sanseobjekter, er årsag til trældom, 
og et sind, der er utilknyttet sanseobjekterne er 
årsag til befrielse.” 

I vers 5 og 6 hører vi om, hvordan sindet 
kan være den bedste ven og den værste fjende. 
Mon ikke de fleste af os har nogle erkendelser 
af dette? Som Prabhupada skriver: ”Kan man 
ikke styre sindet, lever man hele tiden sammen 
med sin største fjende, og således spoleres ens 
liv og dets mission.” (Bg. 6.6, forklaring)

Den virkelige mening med at beherske sindet 
er at blive i stand til at høre og følge instruk-
tionerne fra den Højeste Herre, der sidder som 
Paramatma i hjertet på alle levende væsener.

Efter at Krishna har forklaret astanga-yoga-
systemet kommer Arjuna med en meget berømt 
analogi om sindet, altimens han forkaster me-
ditationssystemet på grund af sindets rastløse 
natur: 

”For sindet er hvileløst, uregerligt, genstridigt 
og meget stærkt, O Krishna, og at kue det forekom-
mer mig sværere end at tøjle vinden.”(Bg. 6.35)

Krishna giver Arjuna ret i, at det er meget 
vanskeligt og noget nær umuligt, men at det 
kan lade sig gøre med den rette praksis og ved 
at udvikle utilknytning. Prabhupada forklarer, 
at i denne tidsalder er der ingen, der kan udføre 
astanga-yoga-processen. ”Men ved at praktisere 
Krishna-bevidsthed bliver man engageret i ni 
slags hengiven tjeneste til Herren. Den aller-
vigtigste af disse hengivne aktiviteter er at høre 
om Krishna. Jo mere man hører om Krishna, 
desto mere oplyst og utilknyttet bliver man til 
alt, der trækker sindet væk fra Krishna.” (Bg. 
6.35, forklaring)

Den forfejlede yogi
Arjuna er tilsyneladende i tvivl om udfaldet 

af denne yoga-proces, og han spørger, hvad der 
sker med en yogi, der af en eller anden grund 
ikke fuldfører processen. Er han ikke som en 
sønderrevet sky på himlen, idet han hverken 
opnår materiel eller åndelig tilfredsstillelse? 
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Krishna har tidligere forsikret Arjuna om, at der 
ikke er noget tab eller tilbagegang i denne proces 
(Bg. 2.40). Her bekræfter Han, at hvis man ikke 
opnår fuldkommenhed i dette liv, får man en 
chance i det næste, idet man får mulighed for 
at blive født under omstændigheder, hvor det er 
let at tage hengiven tjeneste op igen.

Den bedste yogi 
Krishna runder kapitlet af med en beskrivelse 

af den bedste yogi:

yoginam api sarvesam
mat-gatenantar-atmana

sraddhavan bhajate yo mam
sa me yuktatamo matah

”Og af alle yogier er den, der med stor tro 
underkaster sig Mig, tænker på Mig i sit indre 
og engagerer sig i transcendental kærligheds-
tjeneste til Mig, mest fortroligt forenet med 
Mig i yoga og den største af alle. Det er Min 
mening.” (Bg. 6.47)

Spørgsmål til kapitel 6
For at få en dybere forståelse af, hvad vi læser 

i Bhagavad-gita, er her en række spørgsmål til 
kapitel 6.

Vers 1-9
1. Forklar analogien med Krishna og krop-

pens lemmer.
2. På hvilken måde er sannyasa og yoga det 

samme?
3. Hvad er de tre inddelinger af yoga-stigen? 

Forklar yoga-rudha og yoga-ruruksa?
4. Hvad menes der med, at sindet kan være 

den bedste ven og den værste fjende?
5. Hvad er det virkelige resultat af at beherske 

sindet?

Vers 10-32
1. Hvorfor er brahmacari (cølibat) vigtigt? 

Forklar de to former for brahmacari.
2. Hvad er den bedste måde at regulere sine 

spisevaner på? 
3. Beskriv analogien med sindet og lampen.

4. Fortæl historien om spurven angående 
beslutsomhed. 

5. Definér gosvami og godasa.
6. Forklar analogien med faderen eller mode-

ren og Krishnas upartiskhed.
7. Forklar analogien med Solen og Over-

sjælen.
8. Forklar forskellen mellem en hengiven og 

en yogi i relation til at hjælpe andre.

Vers 33-36
1. Hvilken analogi bruger Arjuna til at be-

skrive, hvor vanskeligt det er at beherske sindet?
2. Hvorfor anbefales astanga-yoga ikke i 

denne tidsalder? (Svaret kan findes flere steder 
i kapitlet)

3. Beskriv den materielle krops vogn som 
beskrevet i forklaringen til vers 34.

4. Hvordan kan man ifølge Krishna tøjle 
sindet (supplér evt. dit svar fra andre steder i 
kapitlet).

5. Definér vairagya for en Krishna-bevidst 
person.

6. Forklar analogierne med sult og åndelig 
tilfredsstillelse samt helbredelse af en sygdom 
og den Krishna-bevidste proces (vers 35).

7. Forklar analogien med bål og vand. 

Vers 37-47
1. Forklar analogien med skyen.
2. Hvad sker der med den forfejlede yogi? 

Efter kort og lang tids udøvelse? 
3. Hvem er den bedste yogi ifølge Krishna?
4. Forklar ordet bhajate eller bhajanti.
5. Hvad har Krishna-bevidsthed til fælles med 

Mont Everest?
6. Hvorfor er det nødvendigt at forstå de 

øvrige yoga-systemer, når essensen er bhakti?
7. Sammenfat, hvad der siges om den anbe-

falede yoga-metode i Kali-yuga i dette kapitel.

Ekstra opgave: Lav en liste over ting, der er 
henholdsvis fordelagtige og ufordelagtige for 
hengiven tjeneste. Tag eksempler fra teksten 
og supplér evt. fra andre skrifter eller med dine 
egne erkendelser.
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I forrige del af diskussionen af varnasrama-
dharma så vi først bredt på de fire asramaer og 
diskuterede derefter den første asrama, brah-
macari. Vi fortsætter med den næste 
asrama, grhastha, familielivet eller 
livet som husholder. Efter at være 
blevet trænet op i gurukulaen kan en 
brahmacari vælge at blive grhastha, 
husholder, hvis han synes, at det er 
den rigtige situation at være i.

Her skal det bemærkes, at ”hushol-
der” egentlig ikke er et rigtigt dansk 
ord. Det findes ikke i ordbogen, men 
er blot en fordanskning af det engel-
ske ”householder”, som Prabhupada 
brugte som oversættelse af grhastha. 
Det interessante er, at ”householder” heller ikke 
har den betydning på engelsk, som Prabhupada 
tillagde det, men betyder blot en, der ejer et 
hus. Det var den frihed, Prabhupada tog sig: 
hvis der ikke var et præcist engelsk ord for et 
sanskritudtryk, ville han med sin anvendelse af 
et bestemt ord give det den betydning. På samme 
måde har vi heller ikke noget godt dansk ord for 
grhastha. Derfor følger vi i Prabhupadas fodspor 
og oversætter det som ”husholder”, uanset om 
det er korrekt dansk eller ej.

Vores diskussion af varnasrama følger som 
flere gange nævnt i store træk Srimad-Bhaga-
vatams syvende bog, hvor de sidste fem kapitler 
specielt handler om varnasrama. Således starter 
kapitel 14 med Maharaja Yudhisthiras spørgsmål 
til Narada Muni om, hvordan også ”vi grhast-
haer” kan opnå befrielse og fuldkommenhed i 
livet. Ordet ”også” er vigtigt her. I Yudhisthiras 
spørgsmål er det underforstået, at åndeligt liv 
er vanskeligere i grhastha-livet end i de andre 
asramaer, fordi en grhastha er mere engageret 
med den materielle energi end de andre asra-
maer. Livet i de andre asramaer er enkelt og 

ligefremt, men en grhastha er involveret med 
kvinder, børn, samfund og økonomisk aktivitet 
og kan lettere blive afledt fra livets egentlige 

mål, der er at blive Krishna-bevidst 
og vende hjem til Guddommen.

Det er så et nærliggende spørgs-
mål, hvorfor man skulle involvere 
sig i at leve som grhastha, hvis det 
er så meget sværere? Svaret giver 
Prabhupada i Srimad-Bhagavatams 
ottende bog, hvor han forklarer, at 
man skal situere sig i, hvad der er 
ens ”naturlige element”. Det gør 
han i forbindelse med fortællingen 
om elefanten Gajendra, der bliver 
angrebet af en krokodille, imens 

han bader i en sø. Normalt er elefanter meget 
stærkere end krokodiller, men i dette tilfælde er 
det omvendt, fordi krokodillen er i sit naturlige 
element, imens elefanten ikke er det. Derfor 
bør vi alle, fortsætter Prabhupada, situere os i 
vores naturlige element, så vi kan være stærke 
i kampen imod maya, den materielle illusion, 
der som en krokodille forsøger at trække os ned. 
Prabhupada forklarer videre, at hvad der udgør 
”det naturlige element”, ikke er det samme for 
alle, og derfor findes der forskellige asramaer 
og varnaer. Selv om familielivet er den mest 
komplicerede af de forskellige livssituationer, 
er det det naturlige element for mange af os, der 
er betingede på den måde. Derfor er vi nødt til 
at leve som husholdere for ikke at være svage i 
andre situationer, der går imod vores betingede 
natur.

Livets mål er at slippe fri af den materielle 
energi, men en husholders dharma er at være 
involveret med den samme materielle energi, 
så hvordan skal han kunne gøre sig fri af den? 
Narada Muni svarer, at det er stadig muligt, men 
det kræver intelligens, visdom og stor selvbe-

Grhastha: Det civiliserede familieliv
Varnasrama – instruktioner for 
civiliserede mennesker, del 5

Af Lalitanatha Dasa

Varnasrama
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herskelse. Narada Muni 
forklarer, at en grhastha 
skal lære at balancere to 
ting på én gang: han skal 
sørge for sin familie og 
tjene til sit og sin fami-
lies daglige brød på en 
ærlig, syndfri og respek-
tabel måde, og han skal 
være helt Krishna-bevidst 
og regulere sit liv på en 
måde, så han bevarer sin 
Krishna-bevidsthed midt 
i sine mange materielle 
gøremål. 

Et godt eksempel på, 
hvordan det kan lade sig 
gøre, blev givet af Bhaktivinoda Thakura, der le-
vede som grhastha med 14 børn og et krævende 
arbejde som topembedsmand i den engelske 
administration. En af Bhaktivinoda Thakuras 
hemmeligheder var, at han ikke identificerede 
sig som familiemand eller anså familien for at 
være hans egen. Han identificerede sig som 
Krishnas tjener, og familien så han som Krishnas 
familie, som Krishna havde sat ham til at tage sig 
af. Hans børn var ikke hans børn, men Krishnas 
børn, som det var hans tjeneste til Krishna at tage 
sig af. På den måde så han Krishna i alting, selv 
midt i, hvad andre ville opleve som materielle 
omstændigheder og materielle aktiviteter.

Som svar på Yudhisthiras spørgsmål om 
grhastha forklarer Narada Muni:

”Min kære konge, de, der bliver hjemme 
som husholdere, skal handle for at tjene til 
deres udkomme, og i stedet for selv at nyde 
resultaterne af deres arbejde, skal de ofre disse 
resultater til Krishna, Vasudeva. Hvordan man 
tilfredsstiller Vasudeva i dette liv, kan forstås 
til fuldkommenhed ved at omgås med store 
hengivne af Herren.” 

Narada forklarer altså følgende: 
En husholder skal tjene til sit udkomme.
Han skal opgive ideen om, at det er ham 

selv, der skal nyde resultaterne af hans arbejde; 
resultatet af hans arbejde skal i stedet bruges i 

Krishnas tjeneste. 
Han skal omgås med rene hengivne af Krishna 

for at lære, hvordan han skal tilfredsstille 
Krishna. 

Taget over ét vil man i de efterfølgende 
tekster i Srimad-Bhagavatam se, at Narada 
bruger mange flere ord på at forklare, hvordan 
en husholder omgås med hengivne og prakti-
serer Krishna-bevidsthed, end han bruger på at 
forklare, hvordan han skal tjene til det daglige 
brød. Ja, det sidste forklarer han egentligt slet 
ikke, for det er så indlysende, at det skal en in-
telligent husholder nok selv finde ud eller lære 
det fra andre husholdere. Narada råder mest blot 
til, at man ikke komplicerer sit liv unødvendigt:

”Imens han arbejder for at tjene til sit ud-
komme netop så meget, som det er nødvendigt 
til dagen og vejen, bør den, der virkelig er lærd, 
leve i menneskesamfundet utilknyttet til fami-
lieanliggender, selv om han udadtil virker til at 
være særdeles meget tilknyttet.”

”En intelligent mand i menneskesamfundet 
bør holde sit eget program af aktiviteter så enkelt 
som muligt. Hvis der er forslag fra hans venner, 
børn, forældre, brødre eller alle andre, bør han 
udadtil samtykkende indvillige: ”Ja, det er helt 
i orden,” men inde i sig selv skal han være fast 
besluttet på ikke skabe et besværligt liv, hvor 
livets formål ikke vil blive opfyldt.”



-14 -

”Selv hvis man er husholder i stedet for brah-
macari, sannyasi eller vanaprastha, bør man 
ikke stræbe hårdt efter religiøsitet, økonomisk 
udvikling eller tilfredsstillelse af sanserne. Selv 
i husholderlivet bør man være tilfreds med at 
kunne opretholde livet med lige netop det, der 
ved Herrens nåde er tilgængeligt med minimal 
indsats ifølge sted og tid. Man bør ikke involvere 
sig i ugra-karma.”

Ugra-karma betyder ”grimme aktiviteter”. En 
grhastha skal altså undgå syndige og uærlige 
aktiviteter og at blive indviklet i komplicerede 
økonomiske forehavender eller arbejde hårdt 
dag og nat for at forbedre sin materielle leve-
standard. Man skal være tilfreds med det, der 
kommer naturligt med en rimelig, men ikke for 
stor indsats.

Skrifterne og vores acaryaer skriver meget 
om, hvordan en grhastha skal undgå at blive 
en gnier. Da Srila Prabhupada engang blev 
spurgt af en discipel, der netop var blevet gift, 
hvad en grhasthas pligter er, svarede han: ”Før 
I spiser, skal I stille jer ud på trappen og kalde 
tre gange: ”Hvis nogle er sultne, kan I komme 
her og spise.” Disciplen havde ventet mere 
svar end det og spurgte igen, hvad en grhasthas 
pligter er ud over det. Prabhupada gentog: ”Før 
I spiser, skal I stille jer ud på trappen og kalde 
tre gange: ”Hvis nogle er sultne, kan I komme 
her og spise.” Hvis man tænker dybt over dette, 
vil man erkende, hvad det vil sige at leve som 
husholder.

Prabhupada giver mange instruktioner til 
husholdere i Bhagavad-gita. Et sted er i forkla-
ringen til 13.8-12:

”Med hensyn til frihed fra tilknytning 
til børn, hustru og hjem betyder det ikke, 
at man ingen følelser må have for dem. 
De er helt naturligt genstand for vores 
kærlighed. Men hvis de ikke er fordel-
agtige for åndeligt fremskridt, bør man 
ikke være knyttet til dem. Den bedste 
måde at gøre hjemmet rart på er Krishna-
bevidsthed. Hvis man er helt og fuldt 
Krishna-bevidst, kan man gøre sit hjem til 

et meget lykkeligt sted, for denne Krishna-
bevidste proces er meget let. Det eneste, 
man behøver at gøre, er at synge Hare 
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 
Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Rama, Hare Hare, spise resterne af den 
mad, der er ofret til Krishna, have diskus-
sioner over bøger som Bhagavad-gita og 
Srimad-Bhagavatam og engagere sig i 
Deitetstilbedelse. Disse fire ting vil gøre 
én lykkelig. Man bør oplære sine fami-
liemedlemmer på denne måde. Familien 
kan sætte sig sammen morgen og aften 
og synge Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, 
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hvis 
man kan forme sit familieliv omkring 
disse fire principper og på denne måde 
udvikle Krishna-bevidsthed, er der ingen 
grund til at opgive familien til fordel for 
et liv i forsagelse. Men hvis ens familie-
liv ikke er befordrende eller gavnligt for 
åndeligt fremskridt, bør man opgive det. 
Man skal ofre alt for at erkende eller tjene 
Krishna, ligesom Arjuna gjorde det. Ar-
juna ville ikke dræbe sine familiemedlem-
mer, men da han forstod, at hans familie 
stod i vejen for hans Krishna-erkendelse, 
tog han Krishnas instruktioner til sig og 
kæmpede og slog sine familiemedlemmer 
ihjel. Under alle omstændigheder bør man 
være utilknyttet til familielivets lykke 
og lidelse, for i denne verden kan man 
aldrig være hverken helt lykkelig eller 
helt ulykkelig.”

Et andet sted er i forklaringen til 16.1-3. Her 
gennemgår Srila Prabhupada 24 kvaliteter, 
sådan som de relaterer til forskellige varnaer 
og asramaer. Velgørenhed, selvbeherskelse og 
offerhandlinger er specielt for husholdere:

”Dernæst er der velgørenhed. Velgø-
renhed er for husholderne. Husholderne 
bør tjene til livets ophold på ærlig vis 
og anvende halvdelen af deres indkomst 
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på at udbrede 
Krishna-be-
vidsthed over 
hele verden. 
En husholder 
skal således 
give i velgø-
renhed til or-
ganisationer, 
der har dette 
formål. Vel-
gørenhed skal 
gives til den 
rigtige mod-
tager. Der er 
f o r ske l l i ge 
former for velgørenhed, hvilket bliver 
forklaret senere i forbindelse med vel-
gørenhed i godheden, lidenskaben og 
uvidenhedens kvaliteter. Velgørenhed i 
godhedens kvalitet anbefales i skrifterne, 
men velgørenhed i lidenskaben og uviden-
hedens kvaliteter anbefales ikke, for det er 
blot spild af penge. Velgørenhed bør kun 
gives til udbredelsen af Krishna-bevidst-
hed over hele verden. Det er velgørenhed 
i godhedens kvalitet.

Når det kommer til damah eller selvbeher-
skelse, gælder det ikke kun for de andre orde-
ner i det religiøse samfund, men er især rettet 
mod husholderne. Selv om en husholder har 
en hustru, må han ikke unødvendigt bruge sine 
sanser på sexliv. Der er begrænsninger selv for 
husholdere med hensyn til seksuelt samkvem, 
som man kun bør have for at få børn. Hvis man 
ikke vil have børn, bør man ikke nyde kønslig 
omgang med sin kone. Det moderne samfund 
nyder seksuel omgang med præventive midler 
eller endnu mere afskyelige metoder for at 
undgå ansvaret for børn. Dette er ikke tran-
scendentalt, men dæmonisk. Hvis man gerne 
vil gøre fremskridt i åndeligt liv, bliver man 
nødt til at beherske sit sexliv, selv hvis man 
er husholder, og ikke få børn, hvis det ikke 
er for at tjene Krishna. Hvis man kan få børn, 

der er Krishna-bevidste, er det i orden at få 
hundredvis af børn, men uden denne evne 
bør man ikke indlade sig på sex blot for at 
tilfredsstille sine sanser.

Offerhandlinger er en anden ting, som 
husholderne skal udføre, for offerhandlinger 
kræver store summer penge. De andre orde-
ner, nemlig brahmacarya, vanaprastha og 
sannyasa, har ingen penge. De ernærer sig 
ved at tigge. Så udførelse af forskellige slags 
offerhandlinger er for husholderne. De skal 
udføre agni-hotra-ofringer som påbudt i de 
vediske skrifter, men på nuværende tidspunkt 
er sådanne offerhandlinger meget bekostelige, 
så ikke alle husholdere kan udføre dem. Det 
anbefales derfor, at i denne tidsalder er det 
bedste offer det, der kaldes for sankirtana-
yajna. Dette sankirtana-yajna, sangen af Hare 
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 
Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare, er det bedste og billigste offer. Alle 
kan gøre det og drage fordel deraf. Så disse 
tre punkter, nemlig velgørenhed, sansebeher-
skelse og udførelse af offerhandlinger, gælder 
for husholderen.”

Gennemgangen af grhastha-livet fortsætter 
i næste nummer. Grhastha er den mest kompli-
cerede af de fire asramaer og kræver derfor også 
mere diskussion end de tre andre asramaer.
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Ikke langt fra Veni-
Madhava-templet ved 
Dasasvamedha Ghat un-
derviste Herren Caitanya 
Mahaprabhu i ti dage 
Rupa Gosvami i de es-
sentielle principper i 
hengiven tjeneste. Her 
flød nektaren fra Caitan-
ya Mahaprabhus mund 
ind i Rupa Gosvamis 
ører. Et skilt markerer 
det historiske mødested: 
“Rupa Shikshasthali” 
[”Stedet, hvor Rupa blev 
instrueret”].

Hvordan kan jeg be-
skrive mine følelser, da 
jeg falder ned og viser 
min underkastelse ved mindepladen, der bærer 
Herren Caitanya Mahaprabhus lotusfodaftryk? 
Som en tilhænger af Caitanya Mahaprabhu siden 
min barndom for 41 år siden føler jeg mig opladt 
af en blanding af åndelig energi og følelser. På 
grundlag af den samtale, der fandt sted her mel-
lem Srila Rupa Gosvami og Herren gav Srila 
Rupa Gosvami os den vaisnava-kultur, vi stadig 
praktiserer i dag. Henvisninger til deres møde 
kan findes i Caitanya-caritamrita:

”Sri Rupa Gosvami og Anupama Mal-
lika gik til Prayaga, og det glædede dem at 
høre nyheden, at Sri Caitanya Mahaprabhu 
var der. I Prayaga gik Sri Caitanya Maha-
prabhu hen for at besøge templet for Bindu 
[Veni] Madhava, og mange hundredtusin-
der af mennesker fulgte efter for at møde 
Ham.” (Madhya 19.37–38 og 19.114–118)

På grund af de store menneskemasser i Pra-

yaga tog Sri Caitanya Mahaprabhu hen til et 
sted, der kaldes Dasasvamedha-ghata. Det var 
der, Herren instruerede Rupa Gosvami og gjorde 
ham til en autoritet i den hengivne tjenestes 
filosofi. Sri Caitanya Mahaprabhu lærte Srila 
Rupa Gosvami den yderste grænse af sandheden 
om Herren Krishna, sandheden om hengiven 
tjeneste og sandheden om de transcenden-
tale stemninger, der kulminerer i parforholdets 
kærlighed mellem Radha og Krishna. Til sidst 
forklarede Han Srimad-Bhagavatams endelige 
konklusioner for Rupa Gosvami. Sri Caitanya 
Mahaprabhu lærte Rupa Gosvami alle de kon-
klusioner, Han Selv havde hørt fra Ramananda 
Raya, og gav ham på behørig vis kraften til at 
kunne forstå dem. Sri Caitanya Mahaprabhu 
trådte ind i Rupa Gosvamis hjerte og gav ham 
derved kraften til korrekt at kunne fastslå kon-
klusionen af alle sandheder. Han gjorde ham til 
en erfaren hengiven, hvis konklusioner stemte 
overens med discipelrækkens forståelse. På den 

Her fortsætter og afsluttes Hrimati Devi Dasis beretning fra hendes besøg i Prayag Raj. Første 
del blev bragt i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna.

Prayaga Raja: et sted for vaisnavaer, del 2
Af Hrimati Devi Dasi

Hrimati Devi Dasi
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måde blev Rupa Gosvami personligt autori-
seret af Sri Caitanya Mahaprabhu. I sin bog 
Caitanya-candrodaya har Kavi-karnapura, 
Sivananda Senas søn, beskrevet mødet mel-
lem Sri Rupa Gosvami og Sri Caitanya Ma-
haprabhu i detaljer.

I  begyndelsen af skabelsen udførte Herren 
Brahma de første (pra-) ti offerhandlinger 
(yaga) ved Dasasvamedha Ghat. Han refererede 
til Prayag som tirtha-raja, “kongen over alle 
pilgrimssteder”.

Et sammenløb af store floder refereres sæd-
vanligvis til som prayag, som Ganges har fjorten 
af med Prayag Raj, kongen over sammenløb, 
som det vigtigste. Puranaerne, Ramayana og 
Mahabharata indeholder referencer til dette 
steds hellighed. I dag er Prayag et vigtigt reli-
giøst center med hundredvis af templer. Det er 
denne urgamle åndelighed i Prayaga, som man 
virkelig kan mærke, når man er der.

Som det næste fører vores pilgrimstur os til 
Allahabad Fortet, der blev bygget i 1583 af den 
mogulske kejser Akbar. Det var det største fort, 
som han byggede, og en af de vigtigste garni-
soner i det mogulske kejserrige. Nu bruger den 
indiske hær fortet, og kun en del af det er åbent 
for besøgende.

Herren Ramacandra kom sammen med Sita 
og Laksmana til dette sted på Deres vej til Hans 
eksil, og her udførte Han Sin faders sraddha-
ceremoni for Sine bortgåede forfædre. I tre dage 
opholdt Rama, Sita og Laksmana sig under et 
banyantræ, der nu er kendt som Aksaya-vat. 
Ved indgangen til fortet viser vi vores respekt 
for Deiteterne af Radha-Krishna og Sita-Rama, 
Laksmana og Hanuman. Inde i fortet beskuer vi 
det meget respekterede Aksaya-vat eller ”udø-
delige banyantræ”. I  Padma Purana udtaler 
Herren Narayana:

prayage vaisnava ksetre
 madadhara virajate

vrikso ’ksaya vatastatra
 vaikunthad adhikam mama

“Prayaga er vaisnavaernes sted, hvor der 
findes et aksaya vata. Det er Min bolig. For 

Mig er det bedre end Vaikuntha.” (Prayaga-
mahatmya 12.16)

Det siges, at Aksaya-vat plejede at strække 
sig hele vejen ned til Yamuna-floden nogle 
hundrede meter derfra.

Før vi forlader fortet tager vores guide, Ad-
vaita Acarya Dasa, os med ned til det under-
jordiske Patalpuri-tempel, et af Indiens ældste 
templer. Da det er under jorden, er rødderne til 
Aksaya-vat synlige der.

Vores parikrama ville ikke være komplet 
uden et helligt bad i Triveni Sangam Tirtha. Tri 
betyder “tre,” veni betyder ”fletning”, og sang 
betyder “sammenløb”. Den usynlige Sarasvati 
siges at løbe under jorden og slutte sig til de to 
andre nedefra. Det mudrede grågule vand fra 
Ganges løber her sammen med Yamunas blå 
vand. Vandet er omkring 13 meter dybt nær det 
sted, hvor de løber sammen, hvorefter Ganges 
fortsætter, indtil hun møder havet i Den Bengal-
ske Bugt (Ganga Sagar).

I Padma Purana (41.16–17) står der:

satyavadi jita-krodho
  ahimsa paramam sthitah
dharmanusari tattvajno

  go-brahmana-hite ratah

ganga-yamunayor madhye
  snato mucyeta kilbisat
manasa cintitan kaman

  samyak prapnoti puskalan

“De, der er sandfærdige og har fået bugt med 
deres vrede, og som er fri for misundelse og er 
religiøse, modne i skriftlig forståelse og engage-
ret i køernes og brahmanaernes velbefindende, 
tager bad midt i Ganges og Yamuna. De bliver 
befriet for enhver slags synd, og de opnår alle 
former for nydelse i fuldeste udstrækning.”

Vi sejler med en båd ud til Sangam for at tage 
vores hellige bad fra en træplatform, hvor der 
ligger to andre både. Sejlturen er en malerisk 
udsigt over sammenløbet. Der er mange van-
drefugle. Her ved vinterens begyndelse kommer 
fuglene til dette hellige sted helt fra Sibirien.



-18-

Under Kumbha Mela 
i januars kolde måned 
siges det, at alle halv-
guderne kommer i men-
neskeform for at tage et 
bad i sangam’en. Srila 
Prabhupada forklarer, at 
folk bør benytte sig af at 
kunne være sammen med 
de mange meget avance-
rede lærde helgenagtige 
personer, der forsamles 
under Kumbha Mela:

”Kumbha-mela er 
sat-sanga. Hvis man 
tager  t i l  Kumbha-
mela for at finde en 
mand af viden, har ens 
Kumbha-mela beretti-
gelse. Ellers er det yat-
tirtha-buddhih salile na 
karhichit… sa eva go-
khara. Hvis man tror, 
at denne salila, dette 
vand – at blot at bade 
i vandet er Kumbha-
mela, er man go-khara, 
en ko eller et æsel. Men 
hvis man tænker: ”Nu 
er der her en forsamling 
af så mange helgenag-
tige personer. Lad mig 
benytte mig af deres 
viden,” er man intel-
ligent.” (Fra en samtale 
den 8. januar 1977 i 
Bombay).

På vores vej tilbage til 
ISKCON-templet kom-
mer vi forbi huset, hvor 
det gamle Prayag Phar-
macy lå, stedet, hvor Srila 
Prabhupada havde sin bu-
tik som ung familiemand.

En taknemmelig 
besøgende

Tilbage i templet bø-
jer jeg mig ydmygt og 
respektfuldt for Sri-Sri 
Radha–Veni-Madhava og 
ofrer Dem derpå en ghee-
lampe. Jeg mediterer på 
mit store held, som det er 
at få Deres darsana, og jeg 
beder til, at De må enga-
gere mig i Deres tjeneste.

Kun efter at være kom-
met til denne åndelige by, 
Prayag Raj, og selv set og 
erfaret den, åbnede jeg op 
for en ny, frisk forbindelse 
til min åndelige mester og 
hans Herre. Det var aldrig 
før faldet mig ind, hvorfor 
Srila Prabhupada selv i sin 
høje alder havde insisteret 
på at tage til Allahabad 
den dag i 1977, da jeg så 
ham for sidste gang. Nu 
havde jeg en bedre forstå-
else af dette særlige steds 
åndelige charme.

Jeg vil opfordre jer hen-
givne, der besøger Indien, 
til at gøre Prayag Raj til 
en del af jeres rejse. Sri-
Sri Radha–Veni-Madhava 
vil helt sikkert fange je-
res hjerter, ligesom De 
fangede mit. Bemærk, at 
pilgrimssteder inden for 
en 150 kilometers radius 
fra Allahabad inkluderer 
Citrakoot, hvorfra Herren 
Rama gik ud i skoven i 
tolv år, Ayodhya, Ramas 
fødested og hovedstad, og 
Naimisaranya, hvor Srila 
Suta Gosvami reciterede 
Srimad-Bhagavatam.
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Læserside
Alle indlæg modtages med glæde. Fortæl os det venligst, hvis du ikke ønsker, 
vi redigerer og eventuelt forkorter dit indlæg uden dit samtykke.

Ved Amogha-drk Krishnadasa
Hvorfor oplever jeg 

ikke konstant lyksalig bevidsthed?
 
Bjarke Mangaard skriver:
Der er elementer i den transcendentale lære, 

som har vist sig svært forståelige for mig. Lad 
mig blot komme ind på nogle af dem:

Ved at dyrke en åndelig videnskab kan vi 
opnå ren, lyksalig bevidsthed, også i denne 
inkarnation. Jeg synes ikke altid, at det var, 
hvad jeg oplevede.

SVAR: Hvis ren, lyksalig bevidsthed ikke 
altid er, hvad du oplevede, betyder det så, at 
du trods alt oplevede en sådan bevidsthed 
somme tider eller glimtvis? Hvis det er til-
fældet, har du jo allerede oplevet det i denne 
inkarnation. Men oplevelsen er ikke fuldstæn-
dig eller ren, fordi du endnu ikke er blevet helt 
renset og ikke har overgivet dig fuldt ud til 
Krishna. Uafbrudt ren, lyksalig bevidsthed er 
for de fuldstændigt rene hengivne. Vi andre 
oplever en blanding. Vi har stadig materielle 
urenheder, så derfor oplever vi materiel be-
vidsthed med alt, hvad det indebærer. Og vi 
prøver også at tjene og tilfredsstille Krishna 
og oplever derved transcendental lyksalighed 
i glimt. I takt med, at vi bliver rensede, bli-
ver der mere af den åndelige bevidsthed og 
mindre af den materielle bevidsthed. På et 
tidspunkt overskrider vi den tærskel, hvor vi 
bekymrer os om, hvorvidt vi selv er lykkelige 
eller ej. Det er et af paradokserne i hengiven 
tjeneste. En ren hengiven tænker slet ikke 
på, om han er lykkelig eller ej. Han tænker 
på, om Krishna glædes over det, han gør. Så 
længe vi derfor stadig tænker på, om vi nu er 
i ren, lyksalig bevidsthed, har vi stadigvæk 
ikke nået det niveau, hvor vi kan opleve ren, 
lyksalig bevidsthed i andet end de små glimt, 
hvor vi i et øjeblik glemmer os selv. Men der 

er ingen grund til at fortvivle. Vi skal bare 
blive ved. Hengiven tjeneste er en proces, 
hvor resultatet gradvist vil komme inden for 
en overskuelig fremtid, hvis man hele tiden 
bestræber sig oprigtigt.

Bjarke: Guds navn kan siges dels med et 
dansk r (hvad de hengivne i templet synes at 
gøre) og med et amerikansk r (hvad bl.a. Srila 
Prabhupada gør). Dette har givet anledning til 
en vis tvivl hos mig, for hvad er så det rigtige? 
Og kan man ikke chante maha-mantraet korrekt, 
så forsvinder fundamentet for at være hengiven 
i spirituelt liv.

SVAR: Det er ikke nødvendigvis rigtigt, at 
man er nødt til at udtale maha-mantraet helt 
korrekt for at få resultatet af ren chantning. 
Hvis man gør sit bedste, men ens tunge af en 
eller anden ikke kan udtale f.eks. ’r’, som det 
udtales på sanskrit, ser Krishna kun på essensen, 
at vi forsøger at gøre vores bedste for at glæde 
Ham. Derfor kaldes Krishna også for bhava-
grahi jarnadana, for Han kun ser essensen 
af en hengivens gode hensigt. Der er altså 
ikke noget problem, hvis vi ikke kan chante 
helt perfekt.

Amogha-drk Krishna Dasa
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Bjarke: Vi burde ikke meditere på sanseobjek-
ter. Men den Krishna, som vi kender fra billeder, 
er vel et sanseobjekt? Eller måske er billedet af 
Herren et sanseobjekt, men Herren selv er intet 
sanseobjekt?

SVAR: Det er ikke rigtigt, 
at vi ikke må meditere på 
sanseobjekter. Det er kun 
MATERIELLE sanseobjek-
ter, vi ikke bør meditere på. 
Men Krishna er ikke noget 
materielt sanseobjekt; Han 
er et åndeligt sanseobjekt. 
Og når vi ser forbindelsen 
til Krishna i selv såkaldte 
materielle sanseobjekter, 
er de heller ikke længere 
materielle, men åndelige 
sanseobjekter. Alt, der re-
laterer til Krishna såsom 
billeder af Krishna, Hans 
navn, smagen af Hans pra-
sada osv., er alle sammen 
ikke forskellige fra Krishna 
og derfor transcendentale 
sanseobjekter, som det er Krishnas ønske, at vi 
skal fylde vores sanser med. Når vores sanser 
således bliver optaget af Krishna, genvinder de 
deres oprindelige åndelige natur.

Ideen om, at der ikke er sanseobjekter i den 
åndelige verden, er ikke vaisnava-filosofi, men 
snarere mayavada-forståelse, hvor man tror, at 
så snart der er form, er det maya. Men der er også 
form og personlighed i den åndelige verden, og 
den materielle verdens former er ikke andet end 
refleksioner af den åndelige verdens former eller 
sanseobjekter.

Bjarke: Krishna er blå på malerier, men som 
figur kan han være sort. Hvad er da Herrens 
højeste form?

SVAR: Herrens højeste form er Krishna, der 
har to arme og spiller på en fløjte, har påfuglefjer 
i håret osv. Hans kropslige farve kaldes syama, 
der bliver forklaret af Srila Prabhupada i hans 
kommentar til Caitanya-caritamrta, Madhya 

20.337: ”Farven syama er ikke nøjagtigt sort-
laden. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura 
sammenligner den med farven på atasi-blom-
sten.” Så vi kan forestille os, at den er blåagtig 
sortladen, siden Krishnas hudfarve andre steder 

sammenlignes med en mør-
keblå regnsky. Men i sidste 
ende kan vi ikke forestille 
os Krishnas farve, for Hans 
farve er en åndelig farve, der 
ikke har noget modstykke i 
den materielle verden.

Bjarke: Efter at have 
været i templet var det ofte 
svært at komme ud i verden 
igen. Overgangen var stor.

SVAR: Jo, det kan være 
en voldsom overgang eller 
kontrast, når man går fra 
f.eks. en tempelatmosfære, 
hvor man er sammen med 
hengivne, der beskæftiger 
sig med livets store spørgs-
mål, til livet i det bredere 

materielle samfund, og omvendt for den sags 
skyld. Men det er vel et spørgsmål om, hvad 
man vil med sit liv. Hvor vil du gerne være 
efter dette liv? Husk, at dit liv formes efter den 
omgang, du plejer. Man bliver det, man omgås 
med. Og ethvert valg har sin pris. At vælge et 
liv med hengivne med Krishna-bevidsthed som 
sit livs mål kan nemt betyde et fravalg af eller 
fremmedgørelse over for personer, der ingen 
interesse har i et sådant åndeligt liv. Og at vælge 
et materialistisk liv og omgangskreds har også 
sin pris. Søren Kirkegaard havde nok ret i, at det 
er et enten-eller. Man kan ikke både blæse og 
have mel i munden, og der er grænser for, i hvor 
høj grad man samtidigt kan kultivere Krishna-
bevidsthed og en materiel omgangskreds. 

Når det er sagt, bør det dog også nævnes, at 
man bliver bedre til at håndtere kontrasten med 
tiden, når man mere og mere lærer at se forbin-
delsen til Krishna i alting og prøver at forbinde 
alting med Krishna.

Husk, at dit liv formes 
efter den omgang, du ple-
jer. Man bliver det, man 
omgås med. Og ethvert 
valg har sin pris. At vælge 
et liv med hengivne med 
Krishna-bevidsthed som sit 
livs mål kan nemt betyde et 
fravalg af eller fremmed-
gørelse over for personer, 
der ingen interesse har i et 
sådant åndeligt liv.. 

”

”
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Informationer fra Norge, september 2014  
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. 

September måned:
Tirsdag 2. september: Radhastami, Srimati Radharanis åpenbarelsesdag. Kl. 17.00: Kirtana, 

foredrag, prasada. 
Onsdager kl. 18.00 til 20.00: Bhakti-vriksa. Bhakti-vriksa 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: 5. og 20. september
Web: http://harekrishna.no/ 
Mail: info@harekrishna.no
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I Amerika, Europa og andre steder i Vesten 
bugner butikshylderne med forskellige slags 
kartoffelchips, popcorn, saltstænger og tortil-
lachips, der fås naturel, med tilsat smag, saltfrie, 
fedtfattige og fedtfrie. Forbipasserende lokkes 
på samme måde med duften af friskristede ka-
stanier eller jordnødder med skal fra alle mulige 
gadehandlere. Indiens mest populære familie 
af tilsvarende hurtige lækkerier, der er utroligt 
mangeartede og uimodståelige, kaldes bredt 
chidwa eller chewra.

Forskellige slags chidwa
Som en lille snack kan chidwa være noget så 

enkelt som saltede og krydrede tørrede frugter, 
stegte kartoffelstrimler eller hele eller flækkede 
stegte nødder, enten som de er eller i en hvilken 
som helst kombination. Andre enkle chidwaer 
er ikke meget andet end stærkt krydrede grønne 
kikærter, flækket mungdal og eller dobbelt-
stegte, mosede hvide kikærter. Hurtige chidwa-
blandinger med nødder og tørret frugt kan bestå 
af pistachienødder og gyldne rosiner, jordnødder 
og rosiner eller cashewnødder og dadler.

En af de mest populære chidwaer, der også er 
en af de letteste at lave derhjemme, er en let og 
luftig blanding af krydrede nødder, rosiner og 
poppede ris. Mere indviklede chidwa-blandinger 
kan indeholde op til 30 ingredienser inklusive ti 
eller flere krydderier. Chidwa-kendere insisterer 
på, at det skal være frisk og hjemmelavet, men 
snesevis af færdiglavede varianter kan fås i 
chidwa-butikker og gode købmandsbutikker, 
hvis man har for travlt til selv at lave mad.

Srila Prabhupada og chidwa
Der findes en overflod af pålidelige historier 

fra Srila Prabhupadas tjenere om hans forkær-
lighed for chidwa. I Calcutta lavede hans mor 
i hans barndom chidwa i sennepsolie, når han 
fejrede Herren Jagannathas Ratha-yatra. I de 
senere år bad han i Vrindavana og Bombay 
ofte om nødde-chidwa. I Surat fortalte han, at 
hans åndelige mester holdt af kartoffel-chidwa 
om eftermiddagen. I London, New York, Los 
Angeles og San Francisco lærte han sine disciple 
at lave chidwa af poppet ris. Han bemærkede, at 
han kunne lide næsten enhver form for chidwa 
på betingelse  af, at den var lavet ordentligt.

Min oplevelse er, at det, han oftest bad om, 
var enkle chidwaer med poppede ris eller en 
slags, som jeg døbte Bombay-chidwa efter en 
opskrift, som han lærte mig i Bombay. Hvis du 
følger med i madlavningsserien, må du sørge for 
at lave begge disse og flere andre fra lærebogen, 
Lord Krishna’s Cuisine.

Min gudsøster Dinatarini Devi husker, hvad 
der engang skete med Srila Prabhupada i 
Bombay i foråret 1974. På det tidspunkt fulgte 
Prabhupada en særlig diæt. Pallika Devi var 

Herren Krishnas Køkken
  

Indisk vegetarisk kogekunst - 28.del
Af Yamuna Devi Dasi

Chidwa-snacks

I Yamunas madlavningsserie, der blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne, bringer vi her afsnit 
28, der giver forslag til chidwa’er , en familie af hurtige snacks.

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

hans kok, og Dinatarini handlede ind og hjalp 
hende somme tider. Hver morgen inkluderede 
Pallika chidwa i hans morgenmad. En morgen 
overhørte de Prabhupada kommentere til Sat-
svarupa Maharaja, at chidwaen ødelagde hans 
fordøjelse. Næste dag kom de ikke chidwa på 
hans tallerken. Men selv før tallerkenen var 
blevet stillet foran ham, udbrød Prabhupada: 
”Hvor er chidwaen?” Pallika forklarede, hvor-
dan hun havde overhørt hans bemærkning, og 
Prabhupada svarede omgående: ”Giv mig min 
chidwa.”

Efter at den var blevet stillet foran ham, lo 
Prabhupada og sagde: ”Ja, denne chidwa slår 
mig ihjel, men jeg er så glad for den, at jeg 
ikke kan lade være.” Han lo videre og spiste 
løs af den.

Popcorn-chidwa
(Giver en stor skålfuld)
Hvis du holder af popcorn, uanset om det er 

som naturel, med cheddarost eller som nacho, 
vil du kunne lide denne chidwa-variant med 
indisk smag. I de sidste tyve år har jeg lavet den 
millioner af gange med forskellige justeringer af 
krydderier for variationens skyld. Denne variant 
rammer lige midt i – en lille smule stærk, lidt 
krydret og godt med smør, men ikke for meget. 
Du er fri til at tilpasse krydderierne, som du 
har lyst til det.

3 spsk. kandiseret ingefær
1 tsk. stødt spidskommen
1 tsk. stødt koriander
1 tsk. gurkemeje
½ tsk. karrypulver
½ tsk. røde peberflager
¼ tsk. friskkværnet peber

1 spsk. sukker
1½ tsk. salt
1¼ dl ghee eller halvt majsolie, halvt   

    smeltet smør
1¼ dl popkorn

Bland de første ni ingredienser i en lille tal-
lerken nær komfuret. Varm halvdelen af gheen 
eller hele olien op i en stor tykbundet gryde over 
moderat varme. Tilsæt popkornene, læg låget 
på og ryst gryden. Når du hører en regelmæs-
sig poppen (efter to eller tre minutter), løfter du 
låget af i kun et sekund for hurtigt at komme de 
første ni ingredienser i. Sæt omgående låget på 
igen. Fortsæt med at ryste gryden i to eller tre 
minutter mere, indtil lyden ophører, og popkor-
nene er færdigpoppede. Fjern alle korn, der ikke 
er poppede. Stænk resten af ghee’en eller smøret 
over og rør godt rundt, hvorefter chidwaen kan 
ofres til Krishna.

Chidwa



Den 5. august 2014 gik en af Srila Prabhu-
padas tidlige disciple, Madhudvisa Prabhu, 
bort efter kort tids sygdom. Han døde med et 
smil på læben, mens en hengiven sang Hare 
Krishna til ham.

Lige fra begyndelsen af blev han kendt 
som en entusiastisk kirtana-leder. Som en 
fremtrædende skikkelse i de første hari-
nama-grupper, der gik på gaderne i USA i 
de tidlige år, ledte han ofte den offentlige 
sang og kunne spille på mrdanga-tromme 
i op til ti timer om dagen. Senere udvalgte 
Srila Prabhupada ham som en af de hengivne, 
der ledsagede ham, da han først rejste rundt 
i Indien med sine vestlige disciple. Det var 
her, at Prabhupada begyndte at kalde ham 

”Kongen over sankirtana”.
Som en seriøs og beslutsom discipel af 

Srila Prabhupada påtog Madhudvisa sig 
mange ansvarsposter under Srila Prabhu-
pada. Han var tempelpræsident i templet i 
San Francisco, leder af de første hengivne 
i Akash Ganga i Bombay, medlem af det 
første Governing Body Commision og den 
første GBC-sekretær for Australien. Under 
hans ledelse blev den australske yatra en af 
ISKCON’s ledende med hensyn til antallet af 
nye hengivne og bøger distribueret. I de sidste 
mange år var han en meget aktiv hengiven i 
ISKCON’s tempel i Los Angles.

Læs mere om Madhudvisa på ISKCON’s 
hjemmesider såsom www.dandavats.com. 

Madhuvisa Prabhu gået bort


