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                        Laksmi Puja
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                       Bahulastami
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                      Bali Daityaraja Puja
                      Sri Rasikananda Prabhus fremkomst
Lørdag 6.11 Sri Vasudeva Ghosh’ bortgang
Mandag 8.11 Srila Prabhupadas bortgang
Torsdag 11.11 Gopastami, Gosthastami
                         Sri Gadadhara Dasa Gosvamis bortgang
                         Sri Dhananjaya Panditas bortgang
                         Sri Srinivasa Acaryas bortgang
Fredag 12.11 Jagaddhatri Puja
Søndag 14.11 Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang

 KALENDER

Vi fortæller i dette 
nummer bl.a. om 
Hladini Devi Dasi, 
en af ISKCON’s 
største helte og en 
ægte martyr, der 
blev dræbt i 1990, 
mens hun forsøgte 
at redde en hånd-
fuld hengivne fra 
henrettelse. Ma-
habharata Dasa 
skriver om hende på side 5.

Templet i København har det seneste år 
haft mulighed for at have en håndfuld unge 
udenlandske volontører eller frivillige boende 
takket være støtte fra det Europæiske Solida-
ritetskorps, der er en organisation under EU. 
Det har været en lærerig oplevelse for alle, hvil-
ket Gaura Nitai Dasa fortæller om på side 11.

Mange vil måske også finde det interessant, 
at GBC, ISKCON’s øverste styrende råd, netop 
har vedtaget en reformering og opdatering 
af guru-systemet, så der åbnes for, at mange 
flere kan blive initieret ved at etablere et for-
hold til en åndelig mester. Det skriver vi om 
på side 17. Af samme grund prydes forsiden 
af en tegning fra dengang, Srila Prabhupada 
blev initieret af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
i 1933.

Ellers god fornøjelse med resten af bladet. 
Hare Krishna. Ld.

Martyrer, solidaritetskops 
og initieringer
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Denne tids avatara, Herren Caitanya, be-
skrives i den vediske litteratur. Vi kan ikke 
acceptere nogen som en avatara, medmin-
dre han har de symptomer, der er beskrevet 
i skrifterne. Vi accepterer ikke lunefuldt eller 
vilkårligt Herren Caitanya som en avatara 
gennem f.eks. en afstemning. I nyere tid er 
det blevet moderne, at hvem som helst kan 
træde frem og hævde, at han er Gud eller en 
inkarnation af Gud, og fjolser og løgnere vil 
acceptere det: ”Ih, han er Gud.” Vi accep-
terer ikke en avatara på den måde. Vi finder 
bevis i Vedaerne. En avatara skal bekræftes 
af beskrivelser fra Vedaerne. Så accepterer 
vi ham, ellers ikke. For hver avatara er der 
en beskrivelse i Vedaerne såsom ”Han vil 
vise sig på det eller det her sted med den 
eller den her form, og Han vil opføre Sig 
på denne måde.” Det er naturen af vedisk 
bevisførelse.

I Srimad-Bhagavatam findes der en liste 
over avataraerne, og der nævnes Herren 
Buddhas navn. Srimad-Bhagavatam blev 
nedskrevet for 5.000 år siden, og der næv-
nes forskellige navne for fremtiden. Der står, 
at i fremtiden vil Herren vise sig som Herren 
Buddha, hans mors navn vil være Anjana, 
og Han vil vise sig i Gaya. Så Herren Bud-
dha viste sig for 2.600 år siden, og Srimad-
Bhagavatam, der blev skrevet for 5.000 år 
siden, nævner, at i fremtiden vil Han vise 
sig. På samme måde bliver Herren Caitanya 
nævnt, ligesom den sidste avatara i Kali-
yuga også omtales i Srimad-Bhagavatam. 
Det nævnes, at den sidste inkarnation i 
denne tid er Kalki. Han vil vise sig som søn 

af en brahmana, hvis navn er Visnu-yasa på 
et sted ved navn Sambhala. Der er et sted i 
Indien med det navn, så måske er det der, 
at Herren vil vise sig.

Så en avatara skal bekræftes af beskrivel-
serne i Upanisaderne, Srimad-Bhagavatam, 
Mahabharata og anden vedisk litteratur. Og 
i kraft af den vediske litteraturs autoritet og 
kommentarerne fra store, principfaste gos-
vamier som Jiva Gosvami, der var verdens 
største vismand og filosof, kan vi accep-
tere Herren Caitanya som en inkarnation 
af Krishna.

Hvorfor kom Herren Caitanya? I Bhaga-
vad-gita siger Herren Krishna: ”Opgiv alle 
andre forpligtelser og bare engager dig i 
Min tjeneste. Jeg vil beskytte dig mod alle 
resultaterne fra syndige aktiviteter.” I denne 
materielle verden i betinget liv skaber vi kun 
syndige reaktioner. Det er alt. Og på grund 
af syndige reaktioner har vi fået denne krop. 
Hvis vores syndige aktiviteter stoppede, ville 
vi ikke skulle have en materiel krop. Vi ville 
få en åndelig krop.

Hvad er en åndelig krop? En åndelig krop 
er en krop, der er fri fra død, fødsel, sygdom 
og alderdom. Det er en evig krop, der er fuld 
af viden og lyksalighed. Forskellige kroppe 
bliver skabt af forskellige ønsker. Så længe 
vi ønsker forskellige former for nydelse, må 
vi acceptere forskellige former for mate-
rielle kroppe. Krishna, Gud, er så flink, at 
Han giver os, hvad end vi kunne tænke os. 
Hvis vi ønsker en tigers krop med en tigers 
styrke og tænder, som vi kan fange dyr 
med og smage frisk blod, giver Krishna os 

SRILA PRABHUPADAS SIDE 
HERREN CAITANYAS FREMKOMST, 2

af Srila Prabhupada - Oversættelse af Mahabharata Dasa

I en tale i Conway Hall i London i 1969 fortæller Srila Prabhupada om Herren Caitanya 
Mahaprabhu, og hvordan Han for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishna-mantraet 
ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over. Hans tale udgør også et kapitel i 
bogen Science of Self Realization.
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muligheden. Og hvis vi ønsker en krop som 
en hellig person, en hengiven, der kun er 
engageret i Herrens tjeneste og intet andet, 
giver Han os sådan en krop. Det beskrives 
i Bhagavad-gita.

Hvis en person, der dyrker yoga, dvs. 
praktiserer processen til selvrealisering, af 
den ene eller den anden grund ikke færdig-
gør processen, gives han en ny chance. Han 
tager fødsel i en familie af rene brahmanaer 
eller rige mennesker. Hvis man er så heldig 
at tage fødsel i sådan en familie, får man alle 
muligheder for at forstå vigtigheden af selv-
realisering. Lige fra begyndelsen af deres liv 
får vores Krishnabevidste børn muligheden 
for at lære, hvordan man synger Hare Krishna 
og danser, så når de er vokset op, forandrer 
de sig ikke, men vil i stedet automatisk gøre 
fremskridt. De er meget velsignede. Uanset 
om et barn er født i Amerika eller Europa, 
vil det gøre fremskridt, hvis dets far og mor 
er hengivne. Det får denne mulighed. Hvis 
et barn tager fødsel i en hengiven familie, 
betyder det, at det allerede var begyndt på 
yoga-processen, men af en eller anden grund 
ikke kunne færdiggøre den. Derfor gives bar-
net endnu en mulighed for at forsætte under 
vejledning af en god far og mor, så det igen 
kan gøre fremskridt. På denne måde behø-
ver man ikke længere at tage fødsel i denne 
materielle verden, men vender tilbage til den 
åndelige verden, så snart man er fuldkom-
men i sin Gudsbevidste udvikling.

Krishna siger i Bhagavad-gita: ”Min kære 
Arjuna, hvis man forstår Min fremkomst, 
bortgang og aktiviteter, vil man alene igen-
nem denne forståelse blive givet muligheden 
for at tage fødsel i den åndelige verden, når 
man er færdig med sin krop.” Man skal op-
give sin krop i dag, i morgen eller måske i 
overmorgen. Man skal. Men en person, der 
har forstået Krishna, behøver ikke at få en ny 
materiel krop. Han vender direkte tilbage til 
den åndelige verden og tager fødsel på en 
af de åndelige planeter. Krishna siger, at så 
længe man har en krop, uanset om den er 

fra Indien, Månen, Solen eller Brahmaloka 
eller hvor som helst i denne materielle ver-
den, bør man vide, at det har man på grund 
af syndige handlinger. Der er forskellige 
grader af syndige aktiviteter, så i henhold 
til graden af syndighed får man en materiel 
krop. Derfor er vores virkelige problem ikke, 
hvordan vi skal spise, sove, parre eller for-
svare os. Vores virkelige problem er, hvordan 
vi kan få en krop, der ikke er materiel, men 
åndelig. Det er den endelige løsning på alle 
problemer. Så Krishna garanterer os, at hvis 
vi overgiver os til Ham og bliver fuldstændigt 
Krishnabevidste, vil Han beskytte os mod alle 
reaktionerne fra vores syndige liv.

Dette løfte blev givet af Krishna i Bha-
gavad-gita, men mange fjolser kunne 
ikke forstå Krishna. I Bhagavad-gita er de 
beskrevet som mudhaer. Mudha betyder 
“fjols”, og Krishna siger i Bhagavad-gita: 
“De ved ikke, hvad Jeg faktisk er.” Så man-
ge personer misforstod Krishna. Selv om 
Krishna gav os dette budskab i Bhagavad-
gita, så vi kunne forstå Ham, har mange 
personer alligevel spildt muligheden. Der-
for kom Krishna på grund af Sin medfølelse 
igen som en hengiven og viste os, hvordan 
vi overgiver os til Krishna. Krishna kom 
Selv for at lære os, hvordan vi overgiver 
os. Hans sidste instruktioner i Bhagavad-
gita er overgivelse, men folk – mudhaer, 
fjolser – sagde: ”Hvorfor skal jeg overgive 
mig?” Af den grund lærer Herren Caitanya 
Mahaprabhu, selv om Han er Krishna selv, 
os denne gang, hvordan vi rent praktisk 
udfører Bhagavad-gitas mission. Det er 
alt. Caitanya Mahaprabhu lærer os intet 
nyt, intet andet end den proces, der lader 
os overgive os til Guddommens Højeste 
Personlighed, hvilket allerede blev forkla-
ret i Bhagavad-gita. Der er ingen ny viden, 
men den samme viden bliver forklaret på 
forskellige måder, så forskellige personer 
kan tage den til sig og benytte sig af mu-
ligheden for at nærme sig Gud. (Fortsættes 
i næste nummer)
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I 1990 raserede en voldsom borgerkrig i 
Liberia, Vestafrika. Landet var splittet fra hin-
anden. 15.000 personer var flygtet fra Liberia 
og endnu flere stod uden hjem. Den tidligere 
præsident Samuel Doe var for nyligt blevet 
fanget, tortureret og dræbt af modstandsgrup-
pen INPFL, hvis leder, Yormei Johnson, der 
også blev kaldt prins Johnson, havde filmet 
drabet, og videoen florerede over hele Liberia. 
Prins Johnson var en koldblodig krigsherre, 
der ikke var fej for at bruge børn som soldater 
i sine dødspatruljer. Ekstremt voldsomme bil-
leder prydede aviser rundt omkring i verden 
af børnesoldater, der var iført brudekjoler 
og Anders And-masker og bar på geværer, 
bamser og dukker.

Et stykke uden for hovedstaden Monrovia 
var en gruppe hengivne samlet i et lille tempel. 
De havde under borgerkrigen taget kontakt til 
prins Johnson for at hjælpe med at distribuere 
mad.

“Du kontrollerer havnen og nødhjælpen. Vi 
kan distribuere maden, og du får æren.” Prins 
Johnson havde været venligt indstillet over 
for de hengivne. Han havde besøgt templet 
flere gange og fået en Bhagavad-gita. Der var 
dog delte meninger blandt forsamlingen af 
hengivne om, hvorvidt de skulle samarbejde 
med prins Johnson, og et brev blev sendt til 
krigsherren: ”Du er en stor personlighed. Du 
burde holde op med at opføre dig på sådan 
en dæmonisk måde og stoppe med at dræbe 
folk.” Prins Johnson havde indtil da været på 
god fod med de hengivne, men brevet fik hans 
sande side frem, og natten mellem den 13. 
og 14. september angreb han templet med 
sin dødspatrulje.

De fleste udenlandske hengivne var på det 
tidspunkt allerede blevet evakueret, men en 
var blevet tilbage, Hladini Devi Dasi, der havde 
nægtet at forlade sine gudsbrødre og -søstre. 
Da soldaterne angreb templet, lykkedes det 
nogle få at gemme sig. En lå under alteret, 
og en anden sprang ud af et vindue, men 
syv hengivne blev fanget. Hladini var en af 
dem. De fem mænd og to kvinder blev kørt 
til bredden af den nærmeste flod ved broen 
Sturton. Prins Johnson beordrede mændene 
henrettet. Kvinderne skulle leve videre, men 
blive hans hustruer. De fem hengivne blev 
ført til flodbredden. Da soldaterne lagde an til 

HLADINI DEVI DASI

Prabhupada sagde engang, at denne bevægelse ville være succesfuld, når vi har en kaliber af 
hengivne, der er villige til at ofre deres liv for at vise de betingede sjæle medfølelse. Her følger 
en fortælling om en af Hare Krishnas ægte martyrer.

af Mahabharata Dasa
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henrettelsen, kastede Hladini sig over lederen 
og råbte: ”Hvor vover du at dræbe Krishnas 
hengivne? Dræb hellere mig end dem!” Hla-
dini Devi Dasi var den første, der blev skudt.

Hladini blev født den 16. januar 1949 og 
døbt Linda Jury. Hun voksede op nær Detroit 
i staten Michigan. I 1969 giftede hun sig med 
Mike Ryon, senere Mahananda Dasa. Lige-
som mange andre unge på 
den tid var de søgende efter 
’sandheden’ og meningen 
med tilværelsen. Mike havde 
læst mange bøger om zen, 
taoisme og anden østlig filo-
sofi i jagten på svar. Da Mike 
en dag hørte en gruppe Hare 
Krishna-hengivne synge på 
gaden, opsøgte han dem 
og fik bogen The Wisdom 
of God af Srila Prabhupada. 
Mike læste den og begyndte 
at besøge det lokale tempel, hvor han blev 
budt på fantastisk vegetarisk mad. Linda var 
ikke overbevist om filosofien og havde ikke 
haft megen kontakt med de hengivne, da 
Mike fortalte, at han ville flytte ind i templet. 
Hun besluttede sig for at følge med ham. 
Sammen pakkede de deres hjem i en trailer 
og kørte til templet. Undervejs tog en vind fat 
i traileren og blæste alle deres ejendele bort. 
De så det som et tegn på, at et mere simpelt 
liv var i vente.

I templet blev de engageret i at transskribere 
Krishnabogen, en tjeneste, der knyttede Linda 
meget stærkt til Srila Prabhupada. I marts 
1970 sendte hun et brev til Prabhupada, hvor 
hun anmodede om initiering. Prabhupada 
svarede hurtigt og gav hende navnet Hladini 
Devi Dasi, og hendes mand blev Mahananda 
Dasa. Det var i Detroit-templet, at Hladini første 
gang så Herren Jagannatha. Nara Narayana 
Dasa fortæller: ”Hun virkede så tiltrukket af 
Herren Jagannatha med sit blik på samme 
måde, som Herren Jagannatha virkede tiltruk-
ket af hende med sit blik … Den eneste anden 
gang, jeg havde set sådan et intenst udvekslet 

blik fra Herren, var med Srila Prabhupada.” 
Det blev starten på et langt og kærligt for-
hold mellem Hladini og Jagannatha. En nat 
drømte hun, at Jagannatha svævede på en 
høj sky som på en gynge i et højt tempel. 
Hun begyndte at flyve, men var bange for at 
falde, og Krishna viste Sig og bar hende til 
Jagannatha. Den næste dag blev hun enga-

geret som pujari for Herrerne 
Jagannatha og Baladeva og 
Fru Subhadra. Hladini blev 
sendt til hovedcenteret i 
Los Angeles for at lære den 
nye tilbedelsesstandard. 
Silavati Devi Dasi stod for 
træningen. Hun lagde vægt 
på renlighed, punktlighed og 
oprigtighed. Hun opfordrede 
især til at have en tilgang til 
Herren med en følelse af et 
personligt forhold, en vejled-

ning, der fulgte Hladini resten af livet.
Mahananda havde svært ved at finde ro i 

Detroit-templet, og de besluttede sig for at 
lede efter et mere passende sted. De boede 
i Chicago, derefter i Miami, så i Atlanta, og i 
1972 kom de til New Vrindavana. I New Vrinda-
vana fik hun altertjeneste i Old Vrindavana-
gårdens tempel og tjente i første omgang 
Radha-Vrndavana Candras alter, der samtidig 
havde et mindre sæt Deiteter af Jagannatha, 
Baladeva og Subhadra. Mahananda kunne 
stadig ikke finde sig til rette og besluttede sig 
for at flytte, men Hladini ville ikke forlade sin 
tjeneste og blev i New Vrindavana. Ikke langt 
fra New Vrindavana lå et andet tempel, New 
Mathura, hvor de havde brug for pujarier til at 
tage sig af deres store Deiteter af Jaganna-
tha, og Hladini blev sendt af sted. Det varede 
dog ikke længe, før templet måtte lukke, og 
Jagannatha, Baladeva, Subhadra og deres 
tjener Hladini blev sendt til New Vrindavana. 
I New Vrindavana fandtes tre templer, Old 
Vrindavana-gården, Madhuvana og Bahu-
lavana. De store Jagannatha Deiteter blev 
midlertidigt placeret i et lille skur. Hladini tog 
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Dasa, var en diametral modsætning til Hladi-
nis glade, hengivne og tjenestevillige humør. 
Hladini accepterede imidlertid sine autorite-
ters anmodninger og giftede sig med Vahna. 
I et brev skrev Hladini: "Så jeg har overgivet 
mig. Jeg har giftet mig med Vahna, og nu har 
Krishna givet mig alting! Nu har jeg smukt 
nyt stof til Herren Jagannatha, og jeg har fået 
juveler til Herren Jagannatha." Vahna var af 
en rig familie, så ægteskabet havde sine øko-
nomiske fordele, men ikke som Vahna havde 
regnet med. Han fortæller: "Der var intet, jeg 
kunne gøre for hende, uden at det skulle være 
for Jagannatha. Det var som om, at jeg ikke 
var hendes mand, men at Han var det." Vahna 
havde bil, og i et forsøg på at "stjæle" sin kone 
tilbage, inviterede han hende hver søndag 
på udflugt. Denne udflugt blev imidlertid blot 
endnu en anledning til tjeneste, og Hladini 
medbragte Herrerne Jagannatha og Baladeva 
og Fru Subhadra på deres ugentlige skovtur. 
Ægteskabet holdt dog ikke længe, og Vahna 
endte med at forlade New Vrindavana.

Herren Jagannatha flyttede i 1979 til templet 
Old Vrindavana, der på daværende tidspunkt 
ikke var mere end et skur med stykker af pla-
demetal til at holde det sammen. Hladini var 
ikke skræmt af de beskedne kår. Tværtimod så 
de ud til at styrke hendes kærlighed til Herren 
Jagannatha. I digte udtrykte hun sin kærlighed 
til Jagannatha og den simple tilbedelse, hun 
tilbød af hele sit hjerte:

”Jeg har brug for Dig i ternet
for hvis Du var i juveler
ville der ikke være os

Var Du den Prins Du skulle være
ville der ikke være os

Var Du så berømt som Du skulle være
ville alle se Dig
og ville have Dig.

Og der ville ikke længere være os
Jeg elsker Dig i ternet

på eget initiativ sig alene af deres tilbedelse 
samtidig med, at hun tjente på alteret i Old 
Vrindavana.

Ved Gaura Purnima i 1972 blev Jagannatha 
officielt installeret i Madhuvana-templet, der 
samtidig fungerede som kvinde-asrama. Livet 
i New Vrindavana var meget asketisk, og livet 
som pujari var endnu mere intenst. Hladini ple-
jede at stå op klokken 2 og begive sig udenfor 
til et udendørs blikskur, der fungerede som 
bad. Der var ikke rindende vand i køkkenet, så 
hun skulle ned af en mudret bakke for at hente 
frisk vand til at gøre rent, lave mad, bade og 
ofre til Herren Jagannatha. Der var heller ingen 
kloak i templet, så en spand under vasken 
skulle tømmes flere gange om dagen. Når 
naturen kaldte, måtte kvinderne i asramaen 
bevæge sig uden om bygningen og krydse 
en indhegning, hvor tyren Dharma regerede. 
Dharma var en vred, aggressiv og utrolig ter-
ritorial tyr, der ville jagte enhver, der vovede 
sig inden for indhegningen. Det var et mirakel, 
at ingen nogensinde blev ramt. Der var heller 
ingen gas i køkkenet, så Hladini måtte selv 
hugge brændet om morgenen, så hun kunne 
varme vandet op til at bade Jagannatha, 
Baladeva og Subhadra med. Så den største 
tjeneste fandt ikke sted på alteret, selv med 
de seks daglige aratier, men bag gardinerne 
og i pujari-køkkenet. Der var få hjælpere, så 
Hladini stod ofte alene med tjenesten. Men på 
trods af de hårde vilkår var Hladini altid glad, 
smilende og ivrig efter at dele, hvad hun lige 
havde læst. Hun havde åbne bøger liggende 
rundt om i køkkenet og i pujari-rummet, og når 
hun havde en smule tid mellem tjenester, ville 
hun enten læse eller sy. Det lykkedes hende 
på den måde at læse Srimad-Bhagavatam syv 
gange, Caitanya-caritamrta mindst fem gange 
og Prabhupada Lilamrta tre. Hun læste "som 
en, der kunne lide at snacke fra køleskabet.”

Hendes gode kvaliteter var ikke skjulte for 
lederne i New Vrindavana, så da et gavmildt 
livsmedlem forklarede, at hans søn ledte efter 
en god hengiven hustru, faldt valget naturligt 
på Hladini. Sønnen, hvis navn var Vahna 
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Ingen ser hvad der findes indenunder

Du bliver aldrig berømt med mig
jeg vil gemme Dig for evigt
Dig og dine vidunderlige terner."

Rupa Devi Dasi: "Herren Jagannatha havde 
forskelligt tøj af ternet stof, mens Han boede i 
Madhuvana og Old Vrindavana-gården."

Hladini giftede sig igen, denne gang med 
Bhavisyat Dasa, der ofte ville hjælpe hende 
med at hugge brænde. Han forstod hendes 
dybe hengivenhed og accepterede det mere 
tjenestebaserede forhold mellem dem. I 
1983 flyttede Herren til Bahulavana-templet, 
og Hladini tjente på det tidspunkt seks små 
Jagannatha, Baladeva og Subhadra Deiteter, 
et stort sæt Deiteter samt Sri-Sri Nitai-Gaura. 
De hengivne i New Vrindavana fortalte, at 
luften i tempelrummet "ville være tyk af bhakti, 
og det var som at blive ramt af bølger af hen-
givenhed."

I 1987 flyttede Jagannatha til det store Dhar-
masala-tempel, hvor Radha-Vrindavana Can-
dra også blev tilbedt. De nye forhold betød en 
mere luksuriøs tilbedelse, og det virkede som 
Herrens måde at afslutte sit lange forhold med 
sin tjener. I efteråret besøgte Hladini for første 
gang Indien. Hun havde i tiden inden følt sig 
splittet mellem sin tjeneste til Herren Baladeva 
og Herren Nityananda, der syntes at vække et 
ønske i hende om at prædike. I Indien gav hun 
sin første klasse til et fyldt tempelrum, og hun 
vendte tilbage med et brændende ønske om 
at prædike. Tilbage i USA blev dette tilskyndet 
af Kirtanananda Svami, der som en del af sin 
tværreligiøse prædiken valgte at give Hladini 
og hendes mand sannyasa. Hun fik navnet 
Hrsikesa Maharaja, og det markerede slutnin-
gen på hendes mangeårige i forhold til Herren 
Jagannatha i New Vrindavana. Men hun var 
ikke begejstret for det nye fokus, Kirtanananda 
Svami ønskede. Væk var dhotier og sarier. I 
stedet blev der introduceret vestlige kutter, 
der lignede mere de kristnes. Sangene blev 
oversat til engelsk, og ved initiering blev der 

ikke længere givet navne på sanskrit, men på 
engelsk. Hladini udtrykte i breve til Yamuna 
Devi Dasi: "Hvor er Srila Prabhupadas trofaste 
hengivne?" Hun ønskede at vende tilbage til 
den plan, som Prabhupada havde givet, og 
efter at have hørt en klasse fra Bhakti Tirtha 
Maharaja, hvori han fortalte om den prædiken, 
der foregik i Afrika, besluttede hun i december 
1988 at forlade New Vrindavana.

I et brev til Yamuna skrev hun: ”Den største 
forbandelse i denne verden er illusionen om 
‘komfort’,” og i Afrika fik Hladini den askese, 
hun havde savnet fra de tidlige år i New 
Vrindavana, askesen, der havde bragt de hen-
givne sammen og forøget deres samarbejde. 
De havde et hårdt program, hvor sankirtana-
grupper på 10 hengivne rejste fra landsby til 
landsby, lavede harinama, distribuerede mad 
og prædikede til de lokale. Deres daglige ra-
tioner bestod af ris, bønner og kogt tapioka. I 
Afrika gav Hladini afkald på sin sannyasa-titel 
og vendte tilbage til at være Srila Prabhupa-
das Hladini Dasi. Hun rejste Afrika rundt med 
et sæt Sri-Sri Nitai-Gaura Deiteter, som hun 
dagligt tilbad, men hendes forhold til Herren 
Jagannatha skulle vise sig ikke at være helt 
slut. I mange templer blev Jagannatha tilbedt 
og Hladini assisterede ved at male, renovere 
og sy nyt tøj til dem. Hun forklarede: ”Jeg 
forlod 18 sæt og har fået 33 små og 3 store 
nye.” Hendes prædiken i Afrika var meget vel-
lykket og nåede ud til tusinder hver dag. Hun 
blev regionssekretær, talte ofte i fjernsynet, 
og den 24. december 1989 lykkedes det de 
hengivne at distribuere prasadam til mindst 
10.000 sultne gæster. Hladini var elsket og 
respekteret af alle, hun berørte, og gennem 
sin egen hengivenhed lykkedes det hende at 
inspirere endnu flere.

Forskellige datoer findes for, hvornår Hladini 
Devi Dasi forlod denne verden, men i bogen 
Legacy of love, der er samlet af Yamuna 
Devi, angives natten mellem den 13. og 14. 
september, natten til Indira Ekadasi. I år, hvor 
Indira Ekadasi falder den 2. oktober, er det 31 
år siden, at hun gik bort.
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Når du sætter dit alter 
op, inviterer du Herren 
Krishna og Hans rene 
hengivne ind i dit hjem. 
Hvis du husker på, at 
de er de mest ærede 
gæster, du nogensinde 
vil have på besøg, vil 
reglerne for Deitetstilbe-
delse være nemme at 
forstå og anvende.

Hvor skal du sætte 
alteret op? Jamen, hvor-
dan vil du placere en 
gæst? Et ideelt sted vil 
være rent og godt oplyst 
og frit for huslige for-
styrrelser. Din gæst skal 
selvfølgelig tilbydes en 
behagelig stol, men for det billede, du skal 
tilbede, er en væghylde, en kaminhylde, et 
hjørnebord eller den øverste hylde i en bog-
reol fint. Du ville ikke placere en gæst i dit hjem 
og derefter ignorere ham. Du ville derfor også 
sørge for, at du selv har et sted at sidde, hvor 
du komfortabelt kunne møde ham og nyde 
hans selskab. Så sørg for ikke at gøre dit alter 
utilgængeligt.

Hvad skal du bruge til et alter? Det essen-
tielle er som følger:

• Et billede af den åndelige mester og 
Srila Prabhupada plus eventuelt 3-4 af 
de forudgående åndelige mestre

• Et billede af Herren Caitanya og Hans 
ledsagere

• Et billede af Sri-Sri Radha-Krishna

Du skal også have et 
alterklæde og så mange 
elementer at tilbyde, 
som du kan skaffe. Disse 
omfatter vandkopper 
(en for hvert billede), 
stearinlys og lysestager, 
en særlig tallerken til 
at ofre mad på, en lille 
klokke, røgelse og en 
røgelsesholder og friske 
blomster, som du kan 
ofre i vaser eller blot ved 
fødderne af den person, 
de bliver ofret til. Lad os 
forklare punkterne et for 
et. Den første person, 
vi tilbeder på et hjem-
mealter, er den åndelige 

mester. Den åndelige mester er ikke Gud. Kun 
Gud er Gud. Men fordi den åndelige mester er 
Guds tjener, fortjener han den samme respekt 
og ære som den, der gives til Gud. Han forbin-
der disciplen med Gud og forklarer processen 
til ham gennem bhakti-yoga.

Der er to slags guruer: den instruerende 
guru og den initierende guru. Alle i Vesten, 
der går i gang med bhakti-yoga, står i enorm 
gæld til Sri Srimad A. C. Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada. Før Srila Prabhupada kom til 
Vesten, vidste ingen her noget om udøvelsen 
af ren hengiven tjeneste til Herren Krishna. 
Derfor bør alle, der har lært om processen 
gennem hans bøger, hans Back To Godhead 
magasin, hans optagelser eller hans Hare 
Krishna-bevægelse give respekt til Srila 
Prabhupada. Som grundlægger og åndelig 
leder for ISKCON er han den instruerende 

En kort gennemgang af, hvordan man opsætter et alter hjemme hos sig selv. Bragt første 
gang i Back to Godhead 18-04-1983.

ET ALTER I HJEMMET FOR HERREN KRISHNA, 2
OPSÆTNING AF DIT ALTER

af Madhyama Devi Dasi - Oversat af Jesper Frydenlund
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guru for os alle.
Som du gør fremskridt i bhakti-yoga, vil du i 

sidste ende ønske at acceptere initiering. Srila 
Prabhupada sørgede også for dette, før han 
forlod denne verden i 1977. Han satte tingene 
op på en sådan måde, at ældre hengivne 
ville fortsætte arbejdet ved at initiere deres 
egne disciple i overensstemmelse med hans 
retningslinjer. Når man accepterer initiering, 
vil man også tilbede et billede af sin egen ini-
tierende guru sammen med Srila Prabhupada.

Et andet billede, der bør være på dit alter, er 
et billede af Herren Caitanya og hans fire led-
sagere, der til sammen kaldes Panca-Tattva. 
Sri Caitanya Mahaprabhu er Guds inkarnation 
i denne tidsalder. Han er Krishna Selv, der er 
nedkommet i form af Sin egen hengivne for at 
lære folk at overgive sig til Ham, i særdeleshed 
ved at synge Hans hellige navne og udføre 
andre aktiviteter i bhakti-yoga. Sri Caitanya 
Mahaprabhu er den mest barmhjertige inkar-
nation. Hans barmhjertighed er så stor, at selv 
om vi fornærmer Ham i vores tilbedelse (ved at 
gøre tingene forkert eller ved ikke at gøre alt, 
hvad vi burde), ignorerer Han vores forseelser. 

Og selvfølgelig skal dit alter have et billede 
af Guddommens Højeste Personlighed, Sri 
Krishna, med Hans evige gemalinde, Srimati 
Radharani. Srimati Radharani er Sri Krishnas 
indre kraft. Hun er personificeringen af hen-
given tjeneste, og hengivne søger altid ly hos 
Hende for at lære at tjene Krishna.

Nu hvor du har stedet og billederne, skal 
du opsætte billederne pænt på klædet, og 
du kan begynde din tilbedelse. Den enkleste 
tilbedelse, du kan tilbyde, er at synge Herrens 
hellige navne foran dit alter. Faktisk er denne 
sang af Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 
Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare noget, du bør gøre 
sammen enhver form for tilbedelse. At synge 
Herrens hellige navne er fundamentet for alle 
andre metoder inden for bhakti-yoga, og det 
er det offer, der er beregnet til denne tidsalder.

Ud over at synge og recitere Hare Krishna 
kan du ofre de andre elementer dagligt. Hver 

morgen skal du omhyggeligt rengøre alteret. 
Renlighed er afgørende i Deitetstilbedelse. 
Du ville ikke forsømme at rengøre et værelse 
til en vigtig gæst i dit hus, vel? Skyl kopperne 
og hæld frisk vand i dem dagligt. Placer dem 
tæt på billederne. Du bør fjerne blomsterne, 
så snart de er visne, hvis de er i vaser, eller 
dagligt, hvis du har ofret dem ved at placere 
dem for foden af billederne. Du kan ofre frisk 
røgelse mindst en gang om dagen, og du 
kan have stearinlysene tændte, når du synger 
foran dit alter.

Krishna forklarer i Bhagavad-gita, at selv om 
Han ikke har brug for noget, accepterer Han 
ofringer af frugt, blomster eller vand forudsat, 
at disse ofringer sker med kærlighed. Hvis du 
ønsker det, kan du tilbyde Krishna frugt (eller 
andre fødevarer, der ikke indeholder kød, fisk 
eller æg) ved at placere en god portion på 
en særlig tallerken, der kun bør anvendes til 
dette formål. Sæt tallerkenen på dit alter foran 
billederne, bøj dig for Herren og bed Ham yd-
mygt acceptere din ofring. Ring med den lille 
alterklokke, mens du tilbyder dine bønner, så 
andre i dit hjem vil vide, at du er i gang med 
en ofring og ikke skal forstyrres. Alt, hvad der 
tilbydes på dit alter, bliver prasadam, Herrens 
nåde. Blomsterne, røgelsen, vandet og maden 
– alt, hvad du ofrer til Herren – bliver åndelig-
gjort. Herren indgår i ofringerne, og resterne 
af sådanne ofre er Herren Selv. Derfor bør du 
ikke blot respektere det, du har tilbudt Ham 
meget dybt, men du bør også distribuere det 
til andre. Denne uddeling af prasadam, Her-
rens barmhjertighed, er en væsentlig del af 
Deitetstilbedelse.

Vi har kun knapt berørt overfladen af Deitets-
tilbedelse i denne artikel (hvis du er interesseret 
i den mere omfattende Deitetstilbedelse, der 
foregår i Hare Krishna-templerne, kan du be-
søge templet og tale med overpræsten – puja-
rien). Prøv de ting, der bliver foreslået i artiklen. 
Det er faktisk meget enkelt. Hvis du forsøger 
at elske Gud, vil du gradvist blive vækket til en 
erkendelse af, hvor meget Han elsker dig. Det 
er essensen af bhakti-yoga.



11

Det seneste år har Hare Krishna-templet 
i Vanløse i fællesskab med det Europæiske 
Solidaritetskorps, en styrelse under EU, haft 
mulighed for at berige en håndfuld frivillige 
unges liv med et års ophold i templet og en 
skræddersyet uddannelse i den traditionelle 
hengivne livsstil.

Mange moderne mennesker har efterhån-
den indset, at vores travle og stressede kon-
kurrencesamfund på mange måder gør mere 
skade end gavn for vores mentale helbred og 
overordnede livskvalitet. Især mange unge 
er udfordrede og forvirrede, og derfor er vi 
stolte af i samarbejde med det Europæiske 
Solidaritetskorps at kunne uddanne unge 
mennesker til at undervise i den hengivne 
livsstils metoder. 

Primært har uddannelsen fokuseret på 
komplet sundhed for krop, sind og sjæl som 
en naturlig medfølge af et liv med morgenme-
ditation, vegetarisk madlavning tilberedt med 
meditativ hengivenhed og en åndelig livsan-
skuelse inspireret af Bhagavad-gitas visdom. 
Samtidig er de unge mennesker også blevet 
trænet i selvdisciplin, havearbejde, formidling 
og meget andet. Det har på mange måder 
været en form for spirituel værnepligt.

Det er interessant at høre vores volontører 
udtale sig om deres oplevelse:

Emil Bloch:
”Det har været 

en forvandlende 
oplevelse at leve 
i templet som en 
af munkene. Jeg 
føler, at jeg lærte 
rigtig meget om 
mig selv og har 
fået mange nye 
kundskaber. Jeg 

har haft mulighed for at arbejde sammen med 
nogle interessante mennesker om noget vir-
keligt meningsfuldt, der ikke kun er gavnligt 
for mig personligt, men som kommer rigtig 
mange mennesker til gavn. Jeg har især væ-
ret inspireret af, hvordan vi i templet sætter 
et godt bæredygtigt eksempel ved at dyrke 
og lave mad med vores egne grøntsager og 
tager imod gæster og serverer dem med en 
ekstraordinær grad af gæstfrihed. Jeg har 
virkelig forelsket mig i denne form for livsstil, 
og jeg kunne sagtens se mig selv fortsætte 
sådan her i fremtiden.”

 
Gambhir Das (oversat fra engelsk):

”Jeg er vokset 
op i Indien, og 
det har været 
virkelig impone-
rende for mig 
at møde unge 
mennesker fra 
Europa med så 
megen kærlig-
hed til min egen 
kultur. Jeg hav-
de godt kend-
skab til den åndelige livsstil og vidste også 
noget om indisk madlavning i forvejen, så 
for mig har det vigtigste været at lære mere 
om sundhed i relation til vegetarmad og blive 
selvsikker nok til at kunne undervise andre.

Jeg har også fået lov til at tage meget an-
svar omkring templets alter. Et af de bedste 
øjeblikke i mit liv var, da vi efter en måneds 
hårdt arbejde kunne trække gardinet fra alteret 
på en midnatsaften til årets største festival. Alt 
det hårde arbejde og planlægning, maling 
af vægge, lakering af alteret, blomsterde-
korationer og ny lysopsætning – det var det 
hele værd at kunne se begejstringen i alle 

VORES ERFARING MED DET 
EUROPÆISKE SOLIDARITETSKORPS

af Gaura Nitai Dasa
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gæsternes øjne, og det er et minde, jeg aldrig 
vil glemme.”

Hermann Canales 
(oversat fra engelsk):

”For mig har 
d e t  b e d s t e 
været fæl les-
medi ta t ionen 
(kirtana). Det er 
så simpelt og 
enkelt, og det 
er noget, alle 
kan være med 
til, uanset om 
man er barn el-
ler voksen. Man 
behøver ikke engang at kunne tale det samme 
sprog, og alligevel føler man sig med det 
samme forbundet med de mennesker, man 
synger med, og man kan mærke kærligheden 
i folks stemmer, se glæden i deres ansigter og 
de gode vibrationer er smitsomme! Det har 
også været rigtig hjælpsomt at lære om vege-
tarisk madlavning, og jeg føler mig godt rustet 
med kommunikative værktøjer til at kunne 
undervise i køkkenet og dele min begejstring 
for fællesmeditation med andre. Jeg vil altid 
huske mine venner i templet, og jeg har fået 
minder for livet!”

Henrik 
Andreas Aas

”Jeg var et 
sted i mit l iv, 
hvor jeg følte at 
der skulle ske 
noget nyt. Min 
gamle venne-
kreds på Island 
eksperimente-
rede meget med 
psykede l iske 
stoffer i søgen 
efter det spiri-
tuelle, men jeg 

følte personligt, at jeg havde brug for en 
renere livsstil, der ikke afhang af rusmidler.

Jeg hørte først om Hare Krishna-templet i 
København fra en ven på Island, og jeg be-
sluttede mig for at kontakte dem og spørge, 
om ikke jeg kunne komme på et ophold. Jeg 
har især været glad for, at templet havde købt 
et lille landbrug kort før, jeg ankom, og jeg 
endte med at bruge det meste af min tid på 
at tage mig af Krishnas planter. Det har været 
virkelig lærerigt, og at arbejde med jorden er 
helt sikkert noget, som jeg kommer til at gøre 
mere af i fremtiden!”

Det er de færreste, der vælger livet som 
munk på den lange bane, men uanset hvad 
de unge mennesker vælger senere hen, er vi 
overbeviste om, at de er blevet godt udrustet 
med værdier og værktøjer til at kunne gøre en 
god positiv forskel for verden og menneskene 
omkring dem. Vi er stolte af deres individuelle 
forvandlinger og taknemmelige over, at vi som 
hengivent samfund kan tage unge mennesker 
under vores vinger.

Ha re  K r i s h n a

Ha re  K r i s h n a

K r i s h n a  K r i s h n a

Ha re  Ha re

Ha re  R a m a

Ha re  R a m a

R a m a  R a m a

Ha re  Ha re
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KAN DET GODE EKSISTERE 
UDEN DET DÅRLIGE?

Den materielle verden er dualismens ver-
den. Vi bedømmer alting i forhold til dets mod-
sætning. Yderst set er der tale om dualiteten 
mellem godt og ondt. Vi forstår kun det gode 
i forhold til det onde. I den kristne kirke har 
man ideen om, at Gud er god, og Satan er 
ond. Den teologi har dog et problem, nemlig 
at den gør Gud afhængig af Satan for at være 
god. Kirken har gjort Gud dualistisk.

Det problem har man ikke i vedisk teologi, 
for her er Gud Absolut, dvs. hævet over godt 
og ondt.

Dualiteten mellem godt og ondt har ingen 
gang på jorden i forhold til den Absolutte 
Sandhed – Gud. Og vi behøver Gud til at 
stadfæste godt og ondt for os. Hvis Gud ikke 
definerer godt og ondt, hvis verden virkelig 

er relativ, som det hævdes i ateismen, er 
forståelsen af godt og ondt blot overladt til 
menneskers ideer og spekulationer. Hvad der 
for nogle mennesker synes godt, vil for andre 
synes dårligt.

For eksempel er kødindustrien (dyreslagt-
ning) ifølge den vediske opfattelse rendyrket 
ondskab. I Danmark anses det blot for at være 
en god forretning. Hvem skal bedømme, hvem 
der har ret, hvis ikke Gud?

Noget bliver selvfølgelig ikke rigtigt af, at det 
står i nogle skrifter, eller fordi nogle tror på det. 
Derimod bliver noget rigtigt af, at det er evig, 
overleveret viden – viden, der kan undersøges 
og verificeres gennem den rette metode.

I den vediske tradition har man tre referen-
cepunkter for at sikre sig, at teologien er rigtig 

af Jahnu Dasa
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– guru, sadhu og sastra, dvs. den åndelige 
mester, vismændene og skrifterne. De skal alle 
tre være i overensstemmelse med hinanden. 
Desuden giver Gud i Bhagavad-gita os en 
videnskabelig proces, igennem hvilken man 
kan undersøge filosofien og få den bekræftet.

I den moderne naturvidenskab har man 
kun stof som undersøgelsesobjekt. Man ob-
serverer og studerer materien i dens utallige 
vekselvirkninger. I den åndelige videnskab 
har man bevidsthed som forsøgsobjekt, og 
man undersøger materiens indflydelse på 
bevidstheden og sindet. I den åndelige vi-
denskab undersøger man bevidsthed. Man 
har sin egen bevidsthed som forsøgsobjekt. 
Man begrænser ikke sine studier til noget 
uden for sig selv.

Derfor er den åndelige videnskab den ma-
terielle videnskab overlegen. Den materielle 
videnskab rækker ikke til at forstå den virke-
lighed, vi lever i. Og hvorfor gør den ikke det? 
Fordi naturvidenskaben intet fornuftigt har at 
sige om vores bevidste oplevelse af verden. 
Den taler kun om materiens vekselvirkninger, 
men siger intet om vores oplevelse af disse. 
Og det er vores oplevelse af verden, der er det 
mest grundlæggende ved den virkelighed, vi 
befinder os i.

Kun den åndelige videnskab kan hjælpe os 
til at forstå selvet og dets relation til verden og 
Gud. Derfor siger Krishna:

”Af al skabelse er Jeg begyndelsen og 
enden tillige med midten, O Arjuna. Af alle 
videnskaber er Jeg videnskaben om selvet, 
og blandt logikere er Jeg den afgørende 
sandhed.” (Bg. 10.32)

Så er der mennesker, der hævder, at de ikke 
behøver Gud til at fortælle dem, hvad der er 
rigtigt og forkert. Men i stedet for Gud eller 
religion til at fortælle os, hvad der er rigtigt og 
forkert, har vi så samfundet, loven, familien, 
tradition, kultur osv. til at fortælle os dette. Eller 
vi har vores eget sind til at fortælle os, hvad 
vi må og ikke må, men det er igen baseret på 
noget, vi har lært fra andre.

Den eneste forskel, når vi skal bedømme 

rigtigt og forkert, er således hvem, vi har valgt 
som vores autoritet – hvem vi vælger at lytte 
til. Alle er blevet oplært i, hvad der er rigtigt og 
forkert af den kultur, de er vokset op i. Hvordan 
ved vi ellers, hvad der er rigtigt og forkert?

Nogle hævder, at det kan man selv afgøre. 
Det er noget, man kan føle. Men hvis man 
er sin egen autoritet, er det det samme som 
ingen autoritet. Hvis det blot er op til ens eget 
sind at fortælle én, hvad der er rigtigt eller 
forkert, kan hvad som helst være rigtigt eller 
forkert. Så spiller det ingen rolle, hvad vi gør, 
for vores eget sind kan retfærdiggøre hvad 
som helst.

Og hvordan kan man være sikker på, at det, 
éns sind fortæller én, er rigtigt? Hvordan kan 
man vide, at det, man føler, er rigtigt? Hvis 
nu en eller anden psykopat føler sig foran-
lediget til at angribe folk på gågaden med et 
baseballbat, er det så ok? Hvis vi alle er vores 
egen autoritet, burde der jo ikke være noget 
galt i det, vel?

Faktum er, at vi ikke engang ville vide, at 
to og to er fire, hvis vi ikke havde lært det fra 
nogen. Og de ville ikke vide det, hvis de ikke 
havde lært det af nogen, der vidste det osv. 
Regning og matematik er ikke noget, man kan 
spekulere sig frem til. Det er noget, man lærer 
under sin opvækst. Hvis vi var vokset op helt 
uden menneskelig stimuli, ville vi ikke vide, at 
to og to er fire.

På samme måde, som man kan vide, at to 
og to er fire, nemlig ved at lære det fra nogen, 
der ved det, kan man vide, hvem Gud er, og 
hvad meningen er med alting. Man kan vide 
det ved at lære det fra dem, der ved det. Og 
hvem ved, hvad Gud og meningen med livet 
er? Det gør vismændene i den vediske kultur, 
og de har videregivet den viden ned gennem 
historien via rækken af åndelige mestre.

Krishna siger:
”Forsøg blot at lære sandheden at kende 

ved at nærme dig en åndelig mester. Udspørg 
ham i ydmyghed og tilbyd ham din tjeneste. De 
selvrealiserede sjæle kan videregive dig viden, 
for de har set sandheden.” (Bg. 4.34)
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FIRE
GODE REGLER

En kritik af de hengivne i Hare Krishna-
bevægelsen er, at de er ekstreme. Selv om 
de fleste mennesker vil indrømme, at Guds-
bevidsthed har en plads i menneskelivet, 
mener de, at det bør praktiseres med måde. 
En Krishnabevidst hengiven er enig i, at der 
bør være en balance mellem åndelige og ma-
terielle aktiviteter, men fra hans synspunkt er 
det materialisten, der er urimelig i sin nærige 
tildeling af tid og engagement til åndeligt liv. 
Selv om man må finde en balance mellem 
det materielle og det åndelige, bør tjenesten 
til det åndelige ifølge de vediske skrifter være 
det vigtigste. Hvor ekstrem er så den faktiske 
praktisering af Krishnabevidsthed?

En Krishnabevidst person indvilliger i at 
undgå fire former for aktiviteter, der er ugun-
stige for åndeligt liv: 1) kødspisning, 2) uret-
mæssig sex, 3) beruselse og 4) hasardspil. 
Han indvilliger også i at recitere et bestemt 
antal hellige navne på Gud hver dag (ca. to 
timer). Man behøver ikke at barbere hovedet, 
bo i et tempel eller bære en bestemt form for 
beklædning for at være en Krishna-hengiven. 
Man kan vælge enhver karrierevej og livsstil, 
så længe man følger de fire regler og fremsi-
ger Hare Krishna maha-mantraet.

De fire regler forbyder ikke helt sex eller 
spisning for ren fornøjelse eller rekreation, 
men de begrænser disse for at få dem op 
på det menneskelige niveau og bringe dem i 
overensstemmelse med Guds love. Disse reg-
ler er heller ikke en bestemt sekts opfindelse. 
De er universelle for alle store religioner. I ste-
det for at være ekstreme udgør disse regler i 
virkeligheden blot subreligiøse principper, der 
er nødvendige forudsætninger for at nærme 
sig de højere stadier af kærlighed til Gud. 
Overvej kødspisning engang. I de seneste 
årtier er det blevet medicinsk dokumenteret, 
at en vegetarisk kost er sundere end en kost, 

der omfatter kød. Kødspisning er også økono-
misk ødselt. Men endnu vigtigere er den etiske 
eller religiøse overvejelse ”Du må ikke slå 
ihjel.” Med selv en svag opfattelse af teisme 
må vi indrømme, at de hjælpeløse dyr også 
er Guds afkom, og at mennesket ikke har lov 
til at dræbe dem blot for at tilfredsstille sine 
egne smagsløg. Steven Rosens bog Food for 
the Spirit dokumenterer grundigt det faktum, 
at alle verdens største religioner er fortalere 
for vegetarisme.

At undgå kødspisning er ikke urimeligt el-
ler ekstremt. Snarere er det en ekstrem form 
for menneskelig grusomhed at insistere på, 
at uskyldige dyr kan ofres for at levere vores 
fødevarer. At opgive kødspisning kan virke 
ekstremt i et samfund af kødspisere, men 
det betyder ikke, at det er forkert. Vi bør følge 
sandhedens vej, uanset om det er moderne 
at gøre det eller ej.

Beruselse i sine forskellige former er en 
yndlingsflugt fra livets kedsomhed og despe-
ration. Som svar på massekravet fordrejer 
teologer og præster nogle gange skrifterne 
og erklærer, at Gud vil være tilfreds, hvis vi 
drikker eller indtager andre rusmidler ”med 
måde”. Men ligesom med kødspisning hindrer 
beruselse åndelig fremgang.

Overvej den jargon, der bruges til at be-
skrive den berusede tilstand: smadret, stenet, 
ødelagt, baldret og så videre. Hvordan kan 
en person, der er ”smadret”, være fredfyldt 
og tænke på sit forhold til Gud? ”Men hvis du 
ikke bliver påvirket,” protesterer folk, ”hvordan 
kan du så have det sjovt?” Svaret er, at det 
menneskelige behov for lykke her og nu kan 
leveres på en anden måde end via skadelig 
kemisk forgiftning.

Faktisk kan den salige tilstand, som vi hi-
ger efter, opnås på den mest naturlige måde 
i dagligdagens enkle handlinger, når de 

af Satsvarupa Dasa Goswami
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udføres i Guds tjeneste. Krishna, Guddom-
mens Højeste Personlighed, er evig og fuld 
af lyksalighed og kundskab. Når vi forbinder 
os med Ham, som når vi synger Hans hellige 
navne, føler vi en ekstase, der overflødiggør 
behovet for rusmidler. Som Srila Prabhupada 
skriver: ”Når man oplever en højere smag i 
Krishnabevidsthed, mister man automatisk 
sin smag for ligegyldige ting.”

Én af de vanskeligste vaner at opgive er 
uretmæssig sex, og Krishnabevidste hengivne 
møder måske deres største modstand, når de 
foreslår seksuel tilbageholdenhed. Folk kan 
være enige om, at kødspisning ødelægger 
uskyldige skabninger, men hvad er skaden i 
seksuel nydelse? Hvad mere er, hvor er livets 
glæde, hvis vi fjerner sex? Hvor er så menin-
gen med tilværelsen?

Men de Krishnabevidste hengivne går ikke 
ind for ophør af sexliv. Snarere siger Krishna 
i Bhagavad-gita: ”Jeg er sex i overensstem-
melse med religiøse påbud.” Det betyder, at 
sex skal bruges som en form for hengiven 
tjeneste til Gud. Når ægtemand og hustru 
forenes i religiøst ægteskab for at undfange 
børn med et løfte om at opdrage disse børn 
for deres åndelige velbefindende, er deres 
forening en meget religiøs handling.

Meget få personer af i dag er villige til at 
acceptere dette traditionelle begreb om sex, 
selv om det beskrives i samtlige skrifter. Endnu 
engang stiller præster og teologer sig frem og 
støtter sansenyderne og fordrejer de hellige 
tekster væk fra deres originale betydning. De 
giver tilladelse til sex uden for ægteskabet 
og den reproduktive handling. Men at trodse 
vores åndelige velbefindende gennem uret-
mæssig sex vil ikke gøre os ægte lykkelige.

Hvad angår hasardspil, fortjener det helt 
sikkert sin plads blandt de vigtigste laster, 
selv om det promoveres af statsfinansierede 
lotterier og kasinoer. Spil frembringer en nær-
mest febrilsk snydementalitet, et falsk håb om 
at få noget uden faktisk at tjene eller fortjene 
det. Det bliver endnu en distraktion fra forføl-
gelsen af Gudsbevidsthed, endnu et spild af 

menneskeliv og tid. Fjodor Dostojevskijs selv-
biografiske roman Spilleren viser, hvor meget 
spil koster ham i skam og elendighed, ligesom 
hans breve til hans hustru viser det: ”Tilgiv mig 
… jeg mistede alt … hvad vil du dog tænke 
om mig? Dette har rystet selve grundlaget for 
vores ægteskab! Jeg hader at spille.”

Selvfølgelig vil det være svært at bryde 
længe nærede vaner. På Sanskrit er denne 
vanskelighed kendt som tapasya eller askese. 
Men når vi frivilligt gør os umage for at behage 
Gud, renser vi os selv og gør fremskridt i 
Gudsbevidsthed. Ingen person eller nation 
blev nogensinde stor ved at være doven. Man 
er nødt til at møde problemer og udfordringer, 
hvis man vil være en stor opfinder eller en 
dygtig musiker. Man er nogle gange nødt til 
at opgive nogle umiddelbare fornøjelser for 
at opnå en større lykke. Åndeligt liv kræver 
også en indsats, men dets gevinst er evighed, 
lyksalighed og viden, og dets tab gentagen 
fødsel og død. Desværre har vi en tendens 
til at nedbryde os selv ved at hengive os 
til seksuelle vaner, og påvirket af ateistisk 
propaganda betvivler vi det evige mål. Når vi 
mangler uddannelse i Gudsbevidsthed, og når 
vi ikke har nogen venner, der med glæde fører 
et åndeligt liv, ønsker vi at opgive hele forsøget 
på selvbeherskelse. Men hvis vi omgås med 
ægte hengivne, vil vi forstå vigtigheden af at 
opgive uretmæssig sansenydelse, og det vil 
blive let at give afkald på det.

Bortset fra at overholde “ikke”-reglerne 
indvilliger en Krishnabevidst person i regel-
mæssigt at recitere eller synge Guds hellige 
navne. Men fordi folk har mistet meget af 
deres religiøse kultur, kan også dette synes 
som en ekstrem praksis. For nylig spurgte en 
ung mand i et indkøbscenter mig ind til min 
recitation på min japa-kæde. Jeg svarede: 
“Det er en bønnekæde i stil med, hvad kato-
likker, muslimer, buddhister og andre bruger.” 
Manden svarede: “Er det ikke kedeligt?” For 
de fleste mennesker er dét at recitere eller 
bede noget kedeligt i forhold til den hurtige 

(Fortsættes side 19)
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Hvis man virkelig ønsker at gøre sit liv 
fuldkomment og blive helt Krishnabevidst i 
dette liv, så man efter døden kommer hjem 
til Krishna uden at skulle tilbage til denne 
materielle verdens kredsløb af fødsel og 
død, er det altafgørende, at man etablerer et 
forhold til en åndelig mester. Ingen kommer 
til Krishna direkte. Vejen går altid igennem 
en forbindelse til en mere avanceret hengi-
ven, som man accepterer som sin åndelige 
mester.

Srila Rupa Gosvami nævner i Bhakti-
rasamrta-sindhu denne accept af en åndelig 
mester som det vigtigste skridt for enhver, 
der seriøst ønsker at praktisere hengiven 
tjeneste. Nøglen til at gøre fremskridt fra 
den hengivne tjenestes indledende begyn-
derstadie til de mere avancerede niveauer 
er og bliver, at man forbinder sig med og 
bliver initieret af en ægte åndelig mester. Srila 
Prabhupada citerer Srila Rupa Gosvami i sin 
Nectar of Devotion:

”Han [Rupa Gosvami] nævner de grund-
læggende principper som følger: (1) ac-
ceptere beskyttelse under en ægte åndelig 
mesters lotusfødder, (2) blive indviet af den 
åndelige mester og lære fra ham at udføre 
hengiven tjeneste, (3) adlyde den åndelige 
mesters ordrer med tro og hengivenhed, (4) 
følge i fodsporene på store acaryaer (lære-
mestre) under vejledning af den åndelige 
mester, og (5) forhøre sig hos den åndelige 
mester, hvordan man gør fremskridt i Krishna-
bevidsthed.”

Derfor vil det altid være en af ISKCON’s 
vigtigste pligter at kunne tilbyde initiering til 
alle interesserede, der ønsker at gøre deres 
liv fuldkomne ved at blive helt Krishnabe-
vidste. Af den grund introducerede Srila 
Prabhupada initiering på et meget tidligt 
tidspunkt i ISKCON’s historie i 1966, da de 

fleste nytilkomne dårligt nok vidste, hvad 
initiering og en åndelig mester var. Srila 
Prabhupada sikrede også, at initierings-
processen fortsatte efter hans bortgang, så 
der nu er flere hundrede tusinder initierede 
hengivne verden over.

Faktum er dog, at det seneste årti har der 
været en slags flaskehals med hensyn til 
initiering af nye hengivne. Mange interes-
serede har haft svært ved at finde åndelige 
mestre, og mange steder bliver nytilkomne 
til ISKCON slet ikke opfordret til at lade sig 
initiere i samme omfang som tidligere. En 
grund til dette er, at der er opstået en man-
gel på åndelige mestre, der er til rådighed 
til at initiere. Dette skyldes dels, at ISKCON 
oplever en tilgang mange steder i verden, 
dels at de fleste af ISKCON’s nuværende 
initierende åndelige mestre er oppe i årene 
og i mange tilfælde ikke længere kan tage 
sig af så mange disciple, som de tidligere 
kunne.

Derfor har ISKCON’s GBC (Governing 
Body Commission, ISKCON’s øverste styren-
de råd, som Srila Prabhupada overdrog sin 
autoritet til ved sin bortgang) netop vedtaget 
to resolutioner, hvis formål er at give mange 
flere hengivne og interesserede adgang til at 
blive initieret og forbinde sig med Krishna via 
en tæt forbindelse til en åndelig mester. Den 
første af disse resolutioner lyder:

"GBC forpligter sig hermed til at forøge an-
tallet af diksa-guruer i ISKCON ved systema-
tisk og i rette tid at facilitere en ny generation 
af diksa-guruer, før den nuværende genera-
tion af guruer er gået bort. GBC accepterer 
også princippet om, at antallet af diksa-
guruer så vidt muligt skal afspejle ISKCON's 
virkelige størrelse, og at fremtidens system 
hælder mere til at have mange lokale diksa-

FREMTIDENS INITIERINGER 
I ISKCON
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guruer med færre disciple i stedet for nogle 
få internationale guruer med mange disicple. 
Ydermere indebærer dette program også 
nødvendigheden af at anse det for en mere 
naturlig ting for disciple, der er prominente 
siksa-guruer, at initiere, selv mens deres egne 
diksa -guruer stadig er til stede.

GBC vil derfor indlede et program, hvis 
formål er at have en ny generation af diksa-
guruer på plads inden for de næste fem år 
(mens den nuværende generation af diksa-
guruer kan forventes stadig at være hos os) 
og samtidig også arbejde på at forøge det 
samlede antal diksa-guruer generelt.”

Der er flere ting at bemærke ved denne 
resolution, der ligner et paradigmeskifte i 
ISKCON’s guru-filosofi. En er erklæringen 
om, at antallet af diksa-guruer skal afspejle 
ISKCON’s virkelige størrelse. Situationen 
er, at ISKCON i dag ikke har flere åndelige 
mestre, end der var i slutningen af 1980’erne, 
imens antallet af mennesker, der er knyttet til 
ISKCON i dag, er mindst 50 eller 100 gange 
større end i 1980erne. Alene dette faktum 
råber på mange flere åndelig mestre.

Det er også interessant, at resolutionen 
tilstræber, at åndelige mestre skal være lo-
kale. I dag har de fleste af ISKCON’s åndelige 
mestre disciple over hele verden, og mange 
af dem har rigtigt mange disciple, i nogle 
tilfælde mange tusinde. Det gør det svært 
for de fleste disciple at have et tæt forhold til 
deres åndelige mester. Hvad mere er, skriver 
Srila Prabhupada i Caitanya-caritamrta, at 
det mest normale er, at en åndelig mester er 
en lokal hengiven, der har instrueret én fra 
begyndelsen. Derfor udtrykker resolutionen 
en hensigt om, at fremover skal der være 
mange flere åndelige mestre, der virker lokalt 
og generelt ikke har flere disciple, end de selv 
kan tage sig af direkte.

Resolutionen anerkender også, at det ha-
ster. Da de fleste af de nuværende åndelige 
mestre er oppe i årene, vil ISKCON om fem 
eller ti år stå helt uden åndelige mestre, hvis 

der ikke omgående bliver etableret en ny 
generation af åndelige mestre.

Endelig gør resolutionen definitivt op med 
den opfattelse, at en hengiven ikke kan initi-
ere disciple, så længe hans åndelige mester 
stadig er i denne verden. Denne opfattelse 
er en væsentlig grund til, at de næste gene-
rationer af hengivne efter Srila Prabhupadas 
direkte disciple ikke er blevet rykket op til 
også at være åndelige mestre. Resolutionen 
anerkender, at denne opfattelse er nødt til at 
vige, hvis ISKCON fortsat skal kunne tilbyde 
det nødvendige antal åndelige mestre for at 
opfylde sit egentlige formål, der er at sprede 
Krishnabevidsthed til et stadigt voksende 
antal mennesker på denne planet.

I en uddybende forklaring til forslaget gør 
resolutionens forslagsstillere også opmærk-
som på, at denne opfattelse af, at en discipel 
aldrig kan initiere i sin åndelige mesters til-
stedeværelse, hviler på et usikkert grundlag. 
Det er selvfølgelig korrekt, at en hengiven 
ikke kan begynde at initiere på eget initiativ, 
mens hans åndelige mester stadig lever. Men 
intet forbyder en åndelig mester at bede en 
discipel om at begynde at initiere sine egne 
discipel, selv om han (den åndelige mester) 
stadig lever og er aktiv. Srila Prabhupada 
nævner selv dette mange steder, og inden 
for vores tradition har det været helt normalt, 
at kvalificerede hengivne initierer deres egne 
disciple, mens deres åndelige mester stadig 
lever. Srila Bhaktisiddhanta begyndte at ini-
tiere disciple i 1906 i tilstedeværelse af sin 
åndelige mester, og Bhaktivinoda Thakura 
initierede også disciple, mens hans åndelige 
mester stadig levede.

Af den grund drejer den anden resolution 
sig direkte om spørgsmålet om hengivne, 
hvis åndelige mestre stadig lever. En GBC-
resolution i 2019 gjorde det til en bureaukra-
tisk indviklet procedure for sådanne hengivne 
at begynde at initiere. I erkendelse af, at det 
netop er fra denne gruppe af hengivne, at en 
stor del af ISKCON’s fremtidige diksa-guruer 
skal komme, forenkler denne resolution pro-
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ceduren, så sådanne hengivne blot skal have 
deres åndelige mesters instruktion eller god-
kendelse og derefter gennemgå den samme 
godkendendelsesprocedure som alle andre 
hengivne. Derfor står der i denne resolution:

"GBC er enig, at ændringen, der i 2019 blev 
accepteret til ISKCON Lov 7.3.2, unødvendigt 
vanskeliggør videreførelsen af guruskab i 
ISKCON til de(n) næste generation(er). Det 
er derfor vedtaget, at ISKCON Lov 7.3.2 føres 
tilbage til den tidligere formulering således:

"Som det blev lært af Srila Prabhupada, 
vil etiketten med ikke at initiere i tilstede-
værelsen af ens diksa-guru stå ved magt i 
ISKCON. Imidlertid lærer Srila Prabhupada 
og historiske fortilfælde os også, at disciple 
kan sommetider initiere i den fysiske tilste-
deværelse af deres diksa-guruer, hvis de får 
ordre til det af dem. I et sådant tilfælde skal di-
sciplen gå igennem den normale procedure 
i forbindelse med at begynde på tjenesten 
som diksa-guru.””

Håbet er, at disse netop vedtagne resolu-
tioner fremover vil gøre det muligt for mange 
flere hengivne at blive initieret. Vi kan derfor 
vente at se flere initiativer fra GBC og andre af 
ISKCON’s mere ledende instanser. Samtidig 
kan en del af initiativet også komme fra alle 
os almindelige hengivne. Således lægges 
der på GBC’s officielle hjemmeside op til, at 
hvis en aspirerende discipel ønsker at få en 
bestemt hengiven til guru, selv om denne 
hengivne endnu ikke er blevet godkendt til at 

være initierende guru, kan den aspirerende 
discipel også sætte godkendelsesprocessen 
i gang. Det formuleres således (efter en liste 
over de hengivne, der nu er godkendte som 
initierende åndelige mestre):

”Denne liste giver kun navnene på guruer, 
der for øjeblikket accepterer disciple, men 
aspirerende disciple er ikke begrænsede 
til denne liste i deres søgen efter en guru. 
Hengivne i ISKCON er frie til at henvende 
sig til enhver ISKCON-hengiven, der er i god 
status, uanset om han er på denne liste eller 
ej, med disse forbehold:

1) Hvis den eventuelle guru er discipel af 
Srila Prabhupada eller af en bortgået guru 
og ikke har gennemgået udnævnelsespro-
cessen, skal denne eventuelle guru igen-
nem udnævnelsesprocessen for at kunne 
acceptere disciple.

2) Hvis den eventuelle guru er discipel af 
en levende guru, skal denne eventuelle guru 
indhente tilladelse fra sin guru til at initiere 
og derefter gå igennem den faste udnæv-
nelsesproces.”

Alt dette burde være gode nyheder for 
mange af ISKCON’s tilhængere, også her 
i Danmark. Håbet er i hvert fald fra GBC’s 
side, at dette forslag bliver indledningen til, 
at de mange interesserede, der kommer til 
ISKCON i disse år, rent faktisk også gives 
mulighed for at følge den Krishnabevidste 
proces hele vejen igennem ved at etablere 
forhold til en åndelig mester og blive fuldt 
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spænding, de kan få ved at se TV eller bruge 
penge på at forkæle sanserne. De kan ikke 
forestille sig, at der er intens glæde i den 
simple praksis at recitere Guds navne. Men 
sand bøn frembringer ekstase af kærlighed 
til Gud og skåner os for alle denne materielle 
verdens pinsler.

Balancen mellem det åndelige og materielle 
er et spørgsmål om fornuftig budgettering, 

kan man sige. Den moderne civilisation lider 
af en ubalance til den materielle side. Hvis vi i 
det mindste kan erkende behovet for åndelig 
forbedring, vil det være en stor gevinst. Den 
virkelig fare er ikke for meget kærlighed til 
Gud, men tabet af vores sjæl. Som Jesus 
Kristus sagde: “Thi hvad gavner det et men-
neske, hvis han vinder hele verden, men må 
bøde med sin udødelige sjæl?” 
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BHAGAVAN
BLIVER ET SPØGELSE

En af Prabhupadas disciple havde tilsynela-
dende en kronisk sygdom, som lægerne ikke 
kunne finde ud af, selv om de sagde, at hun 
var uhelbredeligt syg. Prabhupada bemærke-
de, at disse læger var som en gruppe mænd, 
der engang lavede en sammensværgelse 
imod en af deres venner, der hed Bhagavat.

Bhagavats venner ville lave sjov med ham, så 
omkring ti af dem gik sammen. Da Bhagavat så 
besøgte en af dem, gispede manden og skreg: 
”Åh, du er blevet et spøgelse!” Bhagavat blev lidt 
forbavset og svarede smilende: ”Nej, jeg er ikke 
blevet et spøgelse. Hvad er der galt med dig?” 
Men vennen gentog med en skræmt stemme: 
”Du er blevet et spøgelse!” Bhagavat tog det 
ikke alvorligt, men da han mødte sin næste ven, 
handlede manden på den samme skræmte 
måde. Efter dette skete ti gange, blev Bhagavat 
selv skræmt: “Ja, jeg er blevet et spøgelse! Jeg 

Den 1. september 2021 lancerede Indiens 
premierminister Narendra Modi en erin-
dringsmønt for Srila Prabhupada i anledning 
af Prabhupadas 125 års fødselsdag. Via 
videokonference talte premierministeren til 
600 ISKCON-templer og hengivne fra over 60 
lande. Han priste Srila Prabhupadas utræt-
telige arbejde for at sprede Herren Krishnas 
lære og Indiens kultur over hele verden.

Premierministeren mindedes, hvordan Srila 
Prabhupada efter at have overvundet mange 
vanskeligheder etablerede det Internationale 
Samfund for Krishnabevidsthed i 1966 og 
åbnede 108 templer verden over. I Indien op-
førte han sit hovedsæde i Mumbai og lagde 
grundlaget for over 300 centre landet over.

Efter officielt at have indviet 125 rupi-mønten 
takkede premierministeren ISKCON’s med-
lemmer for deres utrættelige indsats for ikke 

er blevet et spøgelse!”
Prabhupada antydede hermed, at nogle 

gange tror vi på grund af sammensværgelser 
og maya, at vi er mere syge, end vi i virkelig-
heden er.

Da Prabhupada engang spiste jackfrugt, 
spøgte han med smagen af jackfrugt. En 
mand i et fremmed land forsøgte at beskrive 
jackfrugt for en ven, men han medgav, at der 
var ingen måde at beskrive dens smag på, 
medmindre man smagte den. Da vennen 
insisterede på en eller anden beskrivelse, 
svarede manden, at hvis man drak sukker-
rørssaft gennem en muslims skæg, ville man 
få en vis ide om, hvordan jackfrugt smager. 
Prabhupada sagde, at forsøget på at forstå 
Krishnas rasa-dans af personer, der ikke er 
realiserede, er noget i den retning.

blot at udbrede Indiens kultur, men også for 
sociale initiativer som verdens største ve-
getariske nødhjælpsprojekt, specielt under 
covidepidemien, hvor frivillige har serveret 
over 250 millioner måltider i Indien.

Kultur- og turistminister Sri G. Kishan Reddy 
og HH Gopal Krishna Gosvami Maharaja fra 
ISKCON talte også under højtideligheden, 
der markerer et års fejring i anledning af Srila 
Prabhupadas 125 års jubilæum. Mange arran-
gementer og programmer er blevet planlagt 
verden over for at højtideligholde dette histo-
riske år såsom internationale kulturfestivaler, 
konferencer, skolekonkurrencer for børn og 
unge og forskellige udendørs aktiviteter.

Se mere omtale på https://iskconnews.org/
iskcon-communications-official-statement-
on-prime-minister-modis-release-of-srila-
prabhupada-coin,7984/. 

PREMIERMINISTER MODI LANCERER SRILA PARABHUPADAS MØNT
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Vi spiste bagte auberginer, der var fyldt med 
grøntsager, kikærter og dybstegt panir (hjem-
melavet ost). “Hvad er det her?” spurgte hun, 
jeg delte måltidet med, da hun opdagede sit 
første stykke af den ternede, fugtige panir med 
brun stegeskorpe.

“Det er panir.” Pause. “Har du aldrig fået 
panir før?”

“Nej.”
Hvis hun havde været buschauffør, ballerina 

eller bibliotekar, ville hendes svar ikke have over-
rasket mig. Ja, end ikke hvis hun havde været 
diplomat eller dilettant. Hun var dog ingen af 
delene. Hendes levebrød igennem 24 år har 
været at skrive om mad. Hun har forfattet en 
bog, hvor hun anmelder 186 restauranter i sit 
nærområde, heriblandt nogle indiske. Hun har 
mødtes med kokke fra hele verden og anmeldt 
utallige kogebøger. Dog har panir, den udsøgte 
spise med et højt proteinindhold, der er at finde 
i alt fra snacks til hovedretter og søde sager i 
Herren Krishnas køkken, på mærkværdig vis 
undveget hendes opmærksomhed. Hvis end 
ikke hun har stiftet bekendtskab med panir, hvor 
mange andre mangler så at stifte bekendtskab 
med denne udsøgte spise?

“Jeg mener, at det er kriminelt, at en person i 
din stilling og med så megen erfaring ikke har 
smagt panir før,” sagde jeg. “Andre landes mad-
kultur såsom Grækenlands, Frankrigs, Italiens 
og Japans er kendt vidt og bredt. Hvorfor skulle 
Indiens så negligeres? I Indien er panir lige så 
udbredt som isvafler.”

“Jeg ser det ikke i et negativt lys.” svarede 
hun. “Jeg ser det som et eventyr. Nu, hvor jeg 
har smagt på det, begynder jeg at se, hvordan 
man kunne basere sin kost på panir.”

Indvendigt hoppede jeg jublende op på min 
stol med udstrakte arme, brølende “Halleluja!” 

Udvendigt ignorerede jeg dog mine følelser og 
svarede mumlende “Endelig.”

“Jeg tror, at hvis man skærer panir i lange 
stykker og ryger det, vil det smage ligesom 
bacon” sagde hun.

Selv om idéen om at spise panir med ba-
consmag ikke huede mig, tænkte jeg på alle 
de kødspisere, der kunne drage fordel af at 
spise panir i stedet for kød. Ved at spise panir i 
stedet for kylling for eksempel, ville de undgå at 
indtage salmonella, den sygdomsfremkaldende 
bakterie, en stor procentdel af kyllingekød er 
besmittet med. De ville heller ikke indtage de 
mange giftige kemikalier, man ofte finder i fisk, 
eller de kræftfremkaldende stoffer i rødt kød. 
Faktisk ville de gennem en fornuftig vegetarisk 
kost kunne mindske problemerne, der forårsa-
ges af fedme og højt kolesteroltal, og samtidigt 
føle sig mere energiske og modstandsdygtige.

“Jeg spiser mindre og mindre rødt kød” 
fortsatte min veninde. “Jeg er ikke en voldelig 
person. Jeg kan ikke lide dyredrab. Jeg ac-
cepterer også de økologiske argumenter imod 
kødspisning.”

“Det burde du fortælle dine læsere.”
“Mon ikke de vil opdage det på egen hånd” 

svarede hun rapt i replikken, imens hun gav mig 
et skarpt blik med sine grønne øjne, der signa-
lerede, at jeg var gået for vidt. “Det er ligesom 
AIDS. Man kan snakke moral i en evindelighed, 
men folk vil først ændre sig, når deres umoralske 
adfærd bliver dødelig. Så efterhånden som folk 
bliver mere bevidste om, at kødspisning er dårligt 
for helbredet, vil de med tiden give afkald på det.”

“Men de har brug nogen til at vise dem 
hvordan” sagde jeg. “Det er ligesom rygning. 
Enhver ved, at rygning er usundt. Alligevel er 
der stadig mange, som ryger, men når en forbil-
ledlig person stopper med at ryge og forklarer 

af Visakha-devi Da - Oversat af Christopher Thuesen

EN SAMTALE OVER MIDDAG

To personer debatterer vegetarisme og Indiens forsømte madkultur over et måltid.
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“Sådan gjorde jeg, ligeså kan du”, kan de følge 
eksemplet.”

“Hør, vi havde en vinskribent [på avisen, hvor 
hun arbejder], der blev allergisk over for vin. Vi 
kan ikke have en madskribent, der bliver vege-
tar” sagde hun.

“I har andre madskribenter. Lad dem tage sig 
af kødet og dig af det vegetariske. Variation er 
nydelsens moder.”

“Aha, du har altså regnet det hele ud?”
“Nej, jeg improviserer”, sagde jeg, igen med 

en følelse af at være gået for vidt.
Samtalen bevægede sig mod andre emner og 

vendte efterfølgende tilbage til vegetarisme. Jeg 
præsenterede et udsagn, der nu må anses for 
almen viden: “Uanset hvilken vinkel, man anskuer 
det fra, såsom den økologiske, etiske, økono-
miske, religiøse, helbredsmæssige, æstetiske 
eller altruistiske, er kødspisning uforsvarligt. Folk 
spiser kød blot for smagens skyld. Hvad er det, 
der er så signifikant ved smagen? Det er omtrent 
lige så signifikant som hvad, der er på mode.”

“Nej, det er mere signifikant, da det stammer 
fra mange generationers uvane.”

“Nuvel, det er en meget fastgroet mode, men 
det er en fæl mode. At overbevise blot en person 
om dette er en yderst besværlig opgave.”

“Hvordan blev du overbevist?”
“Der var mange faktorer på spil” svarede jeg, 

“men en vigtig en var, at den vegetariske kost 
tiltalte mig på en logisk og fornuftig facon, og 
efter at have oplevet, hvor tilfredsstillende vege-
tarisme kan være, blev jeg overbevist.”

Jeg må tildele æren for min vegetariske 
levevis til Srila Prabhupada. Ikke blot beret-
tede han om vigtigheden af vegetarisme i en 
åndelig kontekst, men han indviede os også i 
den mest tilfredsstillende vegetariske kost. Dog, 
som han pointerede, er vegetarisme ikke det 
endelige mål. “Kaninerne er vegetarer” sagde 
Prabhupada. “Aberne er vegetarer. Hvilken 
stor hæder tildeles man for det?” Ud over at 
vise os, hvordan vi kan være vegetarer, viste 
Prabhupada os også, hvordan man husker på 
Gud, Krishna, imens vi tilbereder vores mad, 
ofrer den til Krishna og efterfølgende spiser den. 

Prabhupada viste os, hvordan man tilbereder 
hundredvis af vidunderlige retter, hvoraf panir 
er iblandt de fremmeste.

Hjemmelavet ost
(panir)
Tilberedelsestid: 30 minutter
Mængde: 300 gram

19 dl sødmælk
5 tsk. citronsaft eller 2 tsk. citronsyre eller 140 

gram yoghurt, fortyndet med mælk, eller 4,5 dl 
sur valle

1. Varm mælken ved middelvarme i en gryde, 
der er stor nok til, at mælken kan boble uden 
at koge over. Inden mælken koger, forberedes 
en si ved at lægge to lag ostelærred i sien og 
placere den over en skål for at samle vallen.

2. Når mælken begynder at boble, hældes skil-
lemidlet i. Fjern gryden fra komfuret. Nærmest 
med det samme vil paniren separeres fra den 
klare, gul/grønne valle. Hvis vallen ikke er gen-
nemsigtig, puttes gryden på komfuret igen og 
tilsættes en smule ekstra skillemiddel.

3. Efter ostemassen og vallen har adskilt sig 
komplet, samles ostemassen i ostelærredet. 
Skyl ostemassen under den kolde hane i et 
halvt minut for at gøre den fastere samt fjerne 
eventuelle rester af skillemidlet, der ellers ville 
forpurre smagen. Pres dernæst den reste-
rende væske ud på en af følgende måder:
Hvis man ønsker en fast panir, der er veleg-

net til at skære i terninger eller at ælte i en dej, 
klemmes ostemassen inden i ostelærredet og 
lægges dernæst under pres i en rum tid. Jo 
længere den presses, jo fastere vil den blive. 
Fjern vægten og skær dernæst paniren ud i den 
ønskede form. Panir vil også blive fast af at blive 
hængt op i ostelærredet, så det kan dryppe af.

Hvis man ønsker en blød panir, drænes pani-
ren for vand ved at klemme vandet ud igennem 
ostelærredet.

Resten af artiklens opskrifter følger i næste 
nummer.



23

TEMPLET I 

KØBENHAVN
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 53 83 11 08
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Hver søndag fest fra klokken 15. I skrivende stund 
ingen tilmelding påkrævet.

Onsdag den 20. oktober: Karttika og måneden Damo-
dara starter. Kontakt templet, hvis du er interesseret i et 
Damodara-program hjemme hos dig selv.

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

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

Govinda - Take away
Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www. 
www.govinda.dk - info@govinda.dk 

Åbningstider:
Alle ugens dage fra 17.00 - 21.30

Facebook
https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle  
facebook side

www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook gruppe

Aarhus
For fremtidige arrangementer kontakt 
Danesh Das Tlf.: 28880377 
Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

Alle aktiviteter i Aarhus koordineres her: 
www.facebook.com/groups/krishnahuset

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

   
ISKCON NORGE 
HAREKRISHNA.NO

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Hver fredag kl 17.30: Sadhu Sanga 
Hver lørdag kl 18.00: program på hindi. 
Hver søndag fra 13.00-16.00 er det søndagsfest. 
Fra den 20/10 starter siste måned af Caturmasya og 
det synges Damodarastakam og ofres lys hver aften til 
arati program. For tidspunkt følg med på Iskcon Oslo 
på Facebook.

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag og 
prasada. 
Fredags-kirtan: Hver siste fredag i måneden kl. 18-19 
(fredag 29. oktober)
Onsdag den 20. oktober: Kartik måned begynner. 
Damodarastakam synges hver kveld kl. 19.30 fram til 
og med 19. nov.
Web: harekrishna.no
Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon
Mail: govindabergen@gmail.com

Krishnas Cuisine
Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no

Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00, 
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.



MÅNEDEN DAMODARA
Onsdag den 20. oktober starter måneden Damodara, der fortsætter til og med den 17. 

november. I denne mest lykkebringende måned tilbedes Krishna i Hans form som Damodara, 
Moder Yasodas lille søn, der giver Sine hengivne uendelig lykke ved at stjæle smør og blive 
bundet med et reb af Moder Yasoda.

Hver dag morgen og aften er det traditionelt i denne måned at tilbede Herren Damodara 
ved at ofre lys til Ham og synge den smukke og meget gamle Damodarastika. Verden over 
holder ISKCON tusindvis af Damodara-programmer, både i templer og centre såvel som 
privat hos hengivne. Har du brug for hjælp til at afholde et Damodara-program hjemme hos 
dig selv, er du velkommen til at kontakte Gaura Nitai Dasa i templet i København (tlf. 5383 
1108, email: copenhagenmonk@gmail.com). Templets hengivne besøger de fleste dage i 
måneden Damodara andre hengivne rundt omkring i Københavnsområdet og andre steder 
i landet. Hvis du også vil have besøg, er du velkommen til at melde dig.


