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Så flytter vi!
Lalitanatha Dasa

Dette er sidste nummer af Nyt fra Hare
Krishna fra adressen i Skamstrup, hvor redaktionslokalerne har ligget siden 2001. Her til
februar 2010 rykker vi teltpælene til Vanløse,
mere præcist til
Holsteinborgvej 20, 1th
2720 Vanløse
Vi glæder os til at være tættere på templet
i København, hvor vi så måske allerede mødes til Gaura Purnima, som falder tidligt i år,
nemlig den 28. februar. Der bliver festprogram
på selve dagen, der falder på en søndag i år.
Dagen i forvejen, lørdag den 27.2, benytter vi
os af, at forhåbentligt mange hengivne fra hele
landet møder op, til at afholde en ISKCONgeneralforsamling. Det er den første af sin
slags, og vi håber på så megen succes, at det
kan blive en tilbagevende årlig tradition. Det
kan der læses mere om på side 12 og 20.
Bemærk også, at vi skriver om besøget af
en dygtig indisk læge og hengiven, der er i
Danmark i begyndelsen af marts (se side 1317). Selv om det først foregår i marts, tror
vi, det vil være klogt allerede nu at bestille
tid, hvis man vil gerne have en personlig
konsultation.
Bladet indeholder også referater fra et skandinavisk og to danske ledelsesmøder (se side
11), og på Srila Prabhupadas side fortsætter
oversættelsen af bogen I Bhagavatams Lys.

Vi bringer også tredje afsnit af Suhotra Maharajas artikel om kristendom. Måske bør vi
bemærke, at efter vores mening henvender den
sig hovedsageligt til et internt Hare Krishnapublikum. Der bliver sagt nogle skarpe ting
om kristendommen i den form, som vi kender
den i dag, ting, som utvivlsomt er sande,
men måske alligevel ikke skal bruges til at
dunke enhver tilfældig kristen i hovedet med.
I bund og grund ønsker vi at opmuntre alle
mennesker i deres
religion, inklusive
kristne i deres kriI dette nummer
stendom, så ting,
2
der ikke fremmer Redaktionelt
deres tro på Gud,
er der ingen grund Srila
3
til at bebyrde dem Prabhupadas side
med. På den anden
side har vi som Er kristendom og
hengivne brug for Krishna-bevidsthed
indsigt i, hvad der uforenelige?
6
er hvad, og i den
forbindelse er det Mødereferat
en meget infor- fra SRC
11
mativ og nyttig
artikel.
Mødereferater
God læsning. fra IDL
12
Vi ser frem til at
møde jer på vores Gaura Purnima
13
nye adresse! Hare
Besøg af Dr.
Krishna.
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Srila Prabhupadas side
I Bhagavatams lys, 7
Dette er syvende afsnit i oversættelsen af Light of the Bhagavata, som Srila
Prabhupada skrev i 1961 over kapitel 20 fra Srimad-Bhagavatams 10. Bog. Kapitlet
beskriver efteråret i Vrindavana. Ved beskrivelsen af hvert naturfænomen er der
en sammenligning med, hvordan det illustrerer en bestemt filosofisk pointe.
Hvert vers ledsages af et maleri, som den kinesiske malerinde Madame Li lavede til bogen.
Tekst 31
Fire vigtige kendetegn ved efteråret er, at
der ingen regn er på himlen, ukrudtet, der i
regntiden voksede frem overalt, visner væk,
de mudrede veje og marker tørrer op, og
vandet i damme og søer bliver krystalklart.
Disse fire efterårskendetegn kan sammenlignes med de fire livsordener.

og tjene ham, selv som en simpel tjener. De
genvordigheder, en elev må gennemgå, betyder
ingenting, så snart han opnår transcendental viden om sit forhold til Sri Krishna, Guddommens
Personlighed. Ligesom de hvide skyer på efterårshimlen ikke tynges af byrden af vand, oplever
eleven, at genvordighederne med at hente vand
til mesteren bliver et byrdefrit arbejde, når han
ved sin mesters nåde får åndelig viden.
Familiefolk, der, ligesom ukrudt vokser frem
i regntiden, avler børn uden begrænsning, bliver
forsagende, så snart de når til stadiet af hengiven
tjeneste. En gudløs civilisations familieplanlægning kan ikke bremse den ukrudtslignende
uønskede befolkning. Folk må lære at kontrollere deres kønsliv igennem frivillig tilbageholdenhed. Denne frivillige tilbageholdenhed
er mulig, når man er forbundet med Herrens
tjeneste. Dette bekræftes i Bhagavad-gita. Hengivne, der er velsituerede i Herrens hengivne
tjeneste, afholder sig frivilligt fra materialistisk
sansenydelse, for de er tiltrukket af skønheden
i Transcendensen. Tvungen tilbageholdenhed
igennem påbudt familieplanlægning eller tilsvarende kunstige metoder kan ikke have nogen
blivende effekt. Man er nødt til at være tiltrukket
af Transcendensen. Man kan opgive en lavere
form for nydelse, så snart man har en højere
åndelig nydelse. Familieplanlægning kan gennemføres, når man er engageret i kultiveringen
af den menneskelige ånd.
Vanaprasthaerne, der frivilligt undgår at
rengøre sig selv og lader deres skæg og negle
vokse, mærker ikke længere ubehaget ved disse
askeser, når de engagerer sig i Herrens tjeneste.
Og frem for alt oplever de omvandrende munke,

I varnasrama-systemet kommer eleven til
mesterens asrama for at tage timer hos ham
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der aflægger løfte om at afstå fra sexliv, ikke
længere seksuelle tilskyndelser, når de er fast
forankrede i Herrens transcendentale tjeneste.
Derfor er hengiven tjeneste til Herren essentiel i samtlige af samfundslivets fire åndelige
ordner og fire klasser. Uden dette forhold bliver alle varnaerne og asramaernes regulative
principper som tunge byrder, sådan som de er
blevet det i Kalis tidsalder. Når de regulative
principper intet formål tjener, bliver varnaerne
til et kastesystem, og asramaerne reduceres til
geschæfter for forskellige kræmmere. Alle disse
uregelmæssigheder i det nuværende samfundssystem kan kun forandres til det bedre igennem
kultiveringen af den menneskelige ånd i hengiven tjeneste til Herren.

Så længe man er knyttet til familiebyrdernes
såkaldte ansvar, er man altid fuld af ængstelser
og bekymringer om at få dækket familieudgifterne. Samfundslivets fire ordner, sådan som
de er udtænkt i varnasrama-systemet, er meget
videnskabelige og integrerede. I elevlivet lærer
man menneskelivets grundlæggende pligter.
Den, der går ind i familielivet, kan således gøre
en familiemands pligter, fordi han allerede er
blevet trænet til det i brahmacarya-asramaen.
Ved 50-årsalderen trækker faderen sig tilbage
fra familielivet og forbereder sig til at leve som
sannyasi.
Familiefaderen har pligt til at sørge for medlemmerne af de tre andre asramaer, nemlig
brahmacarierne, vanaprasthaerne og sannyasierne. På denne måde blev hvert medlem af
samfundet givet en chance for at koncentrere
sig om åndelig kultivering, og traditionelt forsømte familiefædrene ingen. Brahmacarierne,
vanaprasthaerne og sannyasierne indskrænkede
deres nødvendigheder til et minimum, og derfor ville ingen ikke unde dem livets absolutte
nødvendigheder.
I Kali-yuga er der imidlertid vendt op og ned
på hele systemet. De studerende lever i luksus
på deres fars eller svigerfars bekostning. Når
en færdiguddannet, men karaktersvag elev så
bliver familiefader på basis af en universitetsuddannelse, tilegner han sig penge med alle til
rådighed stående midler for at tilgodese sine
kropslige bekvemmeligheder og kan derfor ikke
afse så meget som en øre til de såkaldte vanaprasthaer og sannyasier. Vanaprasthaerne og
sannyasierne er på den anden side nu om dage
dem, for hvem familielivet slog fejl. Som resultat glider de såkaldte sannyasier under dække
af sannyasa-asrama ned i et andet familieliv
med alle former for luksus og komfort på andres
bekostning. Alle disse varnaer og asramaer er
nu blevet reduceret til forskellige former for
transcendentale bedrag.
Det betyder dog ikke, at der ikke er noget ægte
eller rigtigt i dem. Det er på samme måde, som
at man ikke bør konkludere, at der ikke findes
rigtige penge, blot fordi man er blevet snydt

Tekst 32
De smukke hvide skyer, der ikke bebyrdes
af at skulle sprede regn, svæver frit af sted i
luften ligesom vandremunke, der er befriet
for alt familieansvar.
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med falske penge. Det er tanken, at man skal
kunne leve et liv i sannyasa-asramaen uden at
skulle behøve at bekymre sig for til gengæld at
kunne højne og opløfte de faldne sjæle, der er
opslugt af materialisme. Medmindre sannyasien
er frigjort for alle ængstelser og bekymringer,
er det vanskeligt for ham at gøre noget godt for
samfundet.

åndelige status, vil man med sikkerhed acceptere
Ham som et almindeligt menneske og dermed
begå forseelser ved Hans lotusfødder med så
mange uønskede aktiviteter. Acaryaen er ham,
der kender skrifterne ud og ind og underviser
sine disciple ud fra disciplenes evne til at forstå
og avancere i åndelig erkendelse. Derfor taler
han somme tider, og til andre tider taler han ikke.
Guddommens hellige budskab skal modtages
fra den realiserede sjæl og ikke fra den professionelle mand. Selv om regnvand og vandfald er
en og samme ting, har vandet fra vandfaldene en
anden virkning end almindeligt regnvand. Man
bør ikke tage imod undervisning fra de professionelle mænd, ligesom man ikke bør acceptere
mælk, som en slanges tunge har rørt. Mælk er
godt, men så snart det røres af slangen, bliver
det giftigt. Acaryaen er derfor ikke en lejesoldat,
der leverer på bestilling, sådan som den professionelle recitator af skrifterne er det.

Tekst 33
Der strømmer vandfald ned fra skovenes
bakker, men somme tider er der intet vand
i dem, for vandfald er ikke som almindeligt
regnvejr. De sammenlignes med store reformatorer, der taler eller ikke taler alt efter,
hvad tiden kræver.
Der er to slags religiøse prædikanter. Den ene
er den professionelle prædikant, og den anden
er acaryaen. Professionelle prædikanter er som
regnbyger fra himlen, og acaryaerne
er som vandfald. Professionelle kræmmere udi Srimad-Bhagavatam og Ramayana taler over de dele af skrifterne,
der appellerer til deres publikummers
verdslige sanser. For eksempel udbreder
den professionelle Srimad-Bhagavatamrecitator sig normalt om rasa-lilaens
emne, der for lægmanden minder om
omgangen imellem almindelige mænd
og kvinder. Det er måden, hvorpå de
professionelle recitatorer tjener penge
på deres såkaldte beundrere. Derimod
taler en acarya aldrig om rasa-lila til
de brede masser. Rasa-lila-kapitlerne
i Srimad-Bhagavatam er dette hellige
skrifts mest fortrolige del, og de er beregnet på avancerede disciple i åndelig
realisering. Srimad-Bhagavatam består
af tolv bøger, hvor man finder beskrivelsen af rasa-lilaen i den Tiende Bog. Så
før man kommer til Tiende Bog, forsøger
Srimad-Bhagavatam at overbevise en om
den Absolutte Sandheds transcendentale natur. Medmindre man har forstået
Guddommens Højeste Personligheds
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Er kristendom og Krishnabevidsthed uforenelige? Del 3
Af Suhotra Maharaja
Dette er tredje del af Suhotra Maharajas essay fra omkring 1980 om kristendom og Krishna-bevidsthed
(se 12.2009 og 1.2010 for de to første dele). Som allerede nævnt er nogle af referencerne muligvis ufuldstændige, da vi desværre ikke har den originale engelske artikel, men kun en gammel dansk oversættelse.
Vi er dog overbeviste om, at dette ikke ændrer ved artiklens centrale indhold og lødighed.
Et andet vigtigt punkt i Det Gamle Testamentes pagt var lovprisningen af Guds navn, som
særligt fremhæves i Salmernes Bog. Kristus,
som kom herned til denne planet ikke for at
omgøre loven i Det Gamle Testamente, men
for at fuldbyrde den, ønskede også at åbenbare
Guds navn for menneskene. Han gjorde dette
ved at åbenbare Guds navn igennem sig selv,
Kristus, Herrens salvede. Da Jesus vidste, at
tiden for korsfæstelsen nærmede sig, var han
opsat på, at Guds navn skulle slås fast i verden,
som det står i Joh. 12.27-28: ”Dog, derfor er
jeg kommet til denne time. Fader, helliggør Dit
navn.” Samt: ”Jeg har åbenbaret Dit navn for
de mennesker, som Du tog ud af verden og gav
mig.” (Joh. 17.6)
Guds navn adskiller sig ikke fra navnet på
Kristus, Guds bemyndigede stedfortræder.
Kristus var i virkeligheden det eneste navn, som
Jesus røbede for sine disciple. Han sagde: ”Og
hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg
gøre, for at Faderen kan forherliges af sønnen.”
(Joh. 14.13) Og: ”…Faderen må give jer hvad
som helst i beder Ham om i mit navn.” (Joh.
14.16 [stemmer ikke overens med den officielle
danske oversættelse])
Den gentagne recitation (eller sang) af Kristi
navn var en anden detalje, som kirken med tiden
har forkastet i den oprindelige kristne pagt. Det
er allerede blevet nævnt, at Thomas i Leucius’
beretninger om hans gerninger underviste i gentagelsen af kongens (Kristi) navn for at dysse
syndens slange i søvn. I den græsk-katolske
kirke vogtedes denne tradition i klostrenes

Suhotra Maharaja

trosbekendelse, der er kendt som Philokalia,
der betyder kærlighed til den åndelige skønhed.
Novicerne blev rådet til at opsøge en ældste
(en åndelig mester eller rådgiver), som skulle
gøre vedkommende fortrolig med en bøn, der
bestod af ordene: ”Herre Jesus Kristus, hav
barmhjertighed med mig.” Målet med denne
gentagne bøn var ikke blot rituel. Den var, hvad
Philokalia kaldte theosis eller genopvækkelsen
af åndeligheden i ens personlighed.
I virkeligheden findes der mange traditionelle
bønner, som består af Kristi navn og er beregnet til meditativ sang og gentagelse: Christos
anesthe (”Kristus er opstået”), iesous Christhos
theou uios soter1 (”Jesus Kristus, Guds søn,
frelseren”) osv.
At synge Jesu Kristi navn er på det nærmeste
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en ukendt praksis i vore dages kristendom i ”Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser
Vesten, hvilket igen skyldes den romersk- og dog ingenting ser og hører og dog ingenting
katolske kirkes uvilje mod oplysning. Den hel- hører.” (Matt. 13.13)
lige Benedikt, det vestlige munkevæsens fader,
Til og med disciplene tvivlede. I Getselagde således ikke megen vægt på recitationen mane Have kunne de ikke bede sammen med
af navnet Kristus, selv om han utvivlsomt har ham på grund af ”kødets svaghed”. Han blev
kendt til det fra den ældre kristne tradition og forrådt af en af de tolv, Judas Iskariot. Peter
fra selve Bibelen.
fornægtede ham tre gange, da han blev dømt
Moderne kristne vil måske hævde, at dette og ingen forsvarede ham. Thomas kunne ikke
bare er et spørgsmål om fortro, at Jesus var opstået
skellige skriftfortolkninger,
fra de døde uden selv at
som menneskene omkring
få det at se.
Kristus har gjort. Det alPå et tidspunkt irettesatOveralt hvor der i Mid- te Jesus de tolv og sagde:
lervigtigste er dog, at alle
anerkender Jesus Kristus delalderen fandtes gnostisk ”Åh, du vantro og forvilsom den eneste frelser, om fejllære som troen på rein- dede slægt, hvor længe
så mennesker fra visse kul- karnation eller forsagelse skal jeg være hos jer, hvor
turkredse synger hans navn af kød og vin i kosten, blev længe skal jeg tåle jer?”
eller ej. Men Romerbrevet de hensynsløst udryddet af (Matt. 17.17)
(10.12-13) modsiger dette: Inkvisitionen.”
Da de imidlertid troede,
”Thi der er ingen forskel på
at han var Guds søn, og da
jøde og græker; de har jo alle
de holdt Hans bud, blev
den samme herre, rig nok
Kristi tolv disciple bemynfor alle dem, der påkalder
digede til på Hans vegne at
Ham. Thi enhver, der påkalder Herrens navn, forkynde alt, hvad Han havde lært dem, på trods
skal frelses.”
af, at dette ikke var et fuldstændigt kendskab til
Ud fra de tilgængelige skriftlige beviser in- Gud: ”Jeg har endnu meget at sige jer, men I kan
debærer Jesu Kristi pagt to vigtige betingelser, ikke bære det nu.” (Joh. 16.12)
som ikke anerkendes af kirken i dag:
I Lukas 9.1 og i Mattæus 10.7-8 finder vi, at
1. Afståelse fra slagtning af dyr og for- Kristus påbød, at disciplene skulle 1) uddrive
tæring af kød.
onde ånder, 2) helbrede syge og 3) prædike om
2. Regelmæssig påkaldelse af Jesu Kristi Guds rige. Efter korsfæstelsen og opstandelsen
navn for at få syndernes forladelse.
blev Kristi disciple, naturligvis med undtagelse
af forræderen Judas, som hængte sig, velsigGnosticisme og agnosticisme.
net af Helligånden til at udføre alle disse ting
Nygnosticisme og nyagnosticisme.
trods alle deres mangler. Således spredte Kristi
Det er ingen overdrivelse at beskrive de men- disciple igennem inspireret forkyndelse den
nesker, som Jesus prædikede til, som agnostiske. religion, som nu er kendt som kristendommen,
Et kig på skrifterne vidner tydeligt om den fra Palæstina til Ægypten, Grækenland og det
troløshed, som herskede på Kristi tid. For at romerske rige.
drage deres opmærksomhed til Guds eksistens
Trods det gik Jesu Kristi oprindelige budskab,
var han nødt til at udføre undere: ”Hvis i ikke får som det allerede er blevet påpeget, tabt på grund
tegn og undere at se, vil I ikke tro” (Joh. 4.48), af den indgroede agnosticisme, som rådede
sagde Kristus. Hans forkyndelse begrænsede blandt menneskene på den tid. Kristi sande
sig således til enkle beretninger, som dårligt transcendentale natur som Guds søn, der steg
nok indeholdt nogen form for direkte filosofi: herned, blev overskygget og hans personlighed
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”

”

reduceret til de mest fundamentale kropslige
funktioner (”Gud i kødet, som udgød sit blod
for vore synder.”). Hans pagt om afholdenhed
fra kød og vindrikning blev forkastet på grund
af de dybt rodfæstede vaner, som menneskene
i Middelhavslandene havde. I tidens løb blev
fortæring af kød og drikning af vin sanktioneret
af kirken. Således forlod Helligånden kirken.
Efter disciplene og deres nærmeste efterfølgere fandtes der ikke flere forkyndere, som
kunne bevise Kristi magt gennem underværker.
Tolkningen af Kristi forkyndelse blev et anliggende for fornuftsteorier og ikke for åndelig
inspiration, hvilket fremgik af mødet i Nikæa.
I 1100-tallet forsikrede Thomas Aquinas således de kristne om, at det guddommelige forsyn
havde sanktioneret drab på dyr, og at kvinder
ingen sjæl havde. Agnosticismen gik atter sin
sejrsgang over den vestlige verden.
Årsagen til kristendommens fallit skal findes
i, at discipelkæden fra Kristus blev brudt. Oprindelige forkyndelser er gået tabt for aldrig at
blive genfundet. Den moderne kirke er kun en
tom skal af, hvad den var engang, og nu er den
blevet sønderrevet i en mangfoldighed af trossamfund, som hver for sig fremlægger deres
fortolkninger af Kristi forkyndelse. Trods det har
ingen blandt dem den ringeste anelse om, hvem
Kristus virkelig var, eller hvordan han så ud.
Kristne er ikke længere sikre på, om den levende sjæl er noget, der eksisterer uafhængigt af
kroppen, eller om livet beror på vekselvirkninger imellem kroppens materielle bestanddele.
Betydningen af forholdet mellem Faderen, Sønnen og Helligånden er svøbt ind i et mysterium.
Eksperimentel videnskab og kirkelige dogmer
har traditionelt haft et mislykket samarbejde, og
dette modsætningsforhold har haft en negativ
indflydelse på de kristnes tro på Bibelens ord
som Guds sande ord.
Ting som fri abort, fødselskontrol, pornografi
og homoseksualitet splitter de kristne i grupper
af tilhængere og modstandere. De, som har
hørt om Jesu navnkundighed, vil tro. Men de
kan ikke komme frem til nogen klar forståelse
af Kristus og hans forkyndelser, hvorpå de kan

fæstne deres tro, da der ikke findes nogen kirkelig autoritet, som på ægte vis kan forklare denne
forståelse til alle kristnes tilfredshed. Krisen i
den moderne kirke skyldes afgjort agnosis, en
mangel på kundskab.
Det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed, ISKCON gør som repræsentant
for Vedaernes budskab, således som Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada fremlagde det, ikke fordring på
at være en ”kristen” eller ”hinduistisk” sekt.
Imidlertid hævder vi, at guddommens evige
budskab genfindes i de vediske skrifter, og
at dette budskab harmonerer med Jesu Kristi
oprindelige forkyndelse.
De vediske skrifter lærer, at åndeligt liv
begynder, når tungen bliver beskæftiget med
åndelige ting. En ukontrolleret tunge er kilden til
al synd. På lignende måde udtaler Jakob: ”Også
tungen er en ild. Som en verden af uretfærdighed sidder tungen blandt vore lemmer; den
besmitter hele legemet, ja, sætter tilværelsens
hjul i brand og er selv sat i brand af helvede.”
(Jakobs brev 3.6).
Tungen har to funktioner, nemlig at smage
og at tale. Vil man oplæres til det åndelige
liv, må begge tungens funktioner renses.
Talens funktioner renses ved, at man reciterer (fremsiger, synger) Guds hellige navn,
Krishna, som er etymologisk beslægtet med
det græske ord Christos. I virkeligheden udtales ordet ”Krishna” i nogle lokale dialekter
i det nordlige Indien som ”Krishto” og det
er velkendt, at grækerne kom i kontakt med
sprog og kultur i det nordlige Indien så tidligt
som 300 år før Kristi fødsel.
Smagens funktion renses ved, at man indtager
Krishna-prasadam, vegetarisk føde, som er
blevet ofret til Herren med kærlighed og hengivenhed. Ved at synge Guds navn og ved kun at
spise renset mad kan Krishnas hengivne afstå fra
utilladt sex, kødspisning, rusmidler og spil, som
er syndens fire tilflugtssteder i vor tid.
På denne måde bliver den hengivnes bevidsthed
åndeliggjort, så han kan høre og forstå den transcendentale Krishna-bevidste videnskab fra den
-8-

åndelige mester, guruen, som står i en ubrudt kæde
af disciple, der strækker sig 5.000 år tilbage til Sri
Krishnas tid. Forkyndelsen af Krishna-bevidsthed
er ikke blevet forvrænget eller fordunklet i tidens
løb. Den er lige så frisk og klar, som den var, da
Herren Krishna talte Bhagavad-gita til Arjuna,
for den er blevet bevaret intakt for efterverdenen
igennem rækken af åndelige mestre (BrahmaMadhva-Gaudiya-Sampradaya).
Vores bevægelse og dens forkyndelse har
vakt uro og bekymring blandt ”ansvarlige”
medlemmer af det kristne etablissement. Dr.
Johannes Ågård fra Det Evangeliske Teologiske
Fakultet ved universitetet i Århus har anklaget
vores bevægelse for at prædike nygnosticisme.2
Fader F.W. Haack fra München tolker vor tillid til discipelrækkefølgen som en blanding af
”gnosticisme og fascisme”. Og som det nævntes
i begyndelsen, vidste han, at der ikke er nogen
harmoni mulig imellem vor ”hindutro” og kristendommen.
Hvis vi tager ordet gnosis for det, som det
virkelig betyder, og springer over dets tillagte
nedsættende betydning, som påduttedes gnosticismen af generationer af kristne ”samfundsrepræsentanter”, kan man ganske givet sige,
at Krishna-bevægelsen udbreder gnosis eller
jnana (viden). Som Krishna selv forklarer det i
Bhagavad-gita: ”Eftersom du aldrig misunder
mig, skal Jeg skænke dig denne mest fortrolige
visdom. Når du kender denne, vil du blive befriet
fra den materielle verdens lidelser.”
Her indrømmer Krishna klart, at Han underviser i jnana eller gnosis. Han giver også Arjuna
det råd, at denne fortrolige visdom ikke kan
forstås af misundelige personer som f.eks. dem,
der anklager Herrens hengivne for at ”blande
gnosis og fascisme”.
Det flertydige ord ”fascisme” anvendes for
at tage afstand fra, at vi accepterer en absolut
autoritativ tolkning af skrifterne. Påstanden
er, at man lige så godt kan høre skriften fra
Adolf Hitlers mund som fra en guru, der står
i discipelrækken fra Krishna. Denne holdning
afslører med det samme den agnostiske mistro
hos ophavsmanden til en sådan påstand. For ham

findes der ingen absolut autoritet, man kan støtte
sig til i åndelig viden. Men hvis det er tilfældet,
må vi til gengæld spørge, hvad har man da en
kirke og dens læresætninger til?
Agnostikerne kan forsøge at forsvare denne
holdning ved at hævde, at Jesus Kristus var
den eneste absolutte autoritet, eftersom han
ikke var noget almindeligt menneske. Men
som vi allerede har forklaret det, findes der
i dag ingen levende kristen, som ærligt kan
sige, at han har direkte har forbindelse til
Jesus gennem kirken. Hvordan kan man have
adgang til Jesu absolutte autoritet igennem
Bibelen og deraf afledte kirkelige læresætninger, når disse i virkeligheden er menneskers
tvivlsomme værk?
Kristne agnostikere kritiserer skinsygt de
Krishna-hengivnes tilbedelse af guruen. ”På
os virker dyrkningen af guruen således, at al
den sande indsigt, som findes i ISKCON, bliver
usand og giver frit spillerum for manipulation
og misbrug af andre mennesker.”3 Trods det
blev deres egne læresætninger gennem årene frit
manipuleret af alle slags mindre nøjeregnende
mennesker, endda derhen, hvor de ikke længere
har nogen lighed med Kristi forkyndelse. Var
censorerne mere end almindelige mennesker?
Var Martin Luther mere end et almindeligt menneske? Er dagens såkaldte ”genfødte kristne”,
som hævder, at Jesus har åbenbaret sig direkte
for dem i deres hjerter, mere end almindelige
mennesker?
Forventes det med andre ord af os, at vi blindt
skal acceptere denne søndagsbutik af kompromisfyldte og selvmodsigende spekulationer som
den eneste sande vej uanset hvilken udvandet
version, der uddeles af en hvilken som helst
galning? Er Kristus virkelig så billig, at han står
til tjeneste for en hvilken som helst helligfrøns,
der udbreder sig på et gadehjørne med sin egen
version af Kristi ord?
Som tidligere bemærket sagde Kristus: ”Ikke
enhver, der siger til mig, ’Herre, Herre!, skal
komme i himmeriget, men den, som gør min
himmelske Faders vilje.” (Matt. 7.21) Hvis
tolkning er da den rette? Hvilken moderne kri-9-

sten autoritet eller kirke skal vi rette os efter?
Katolikkerne hævder, at vi må acceptere, at Pavens ufejlbarlighed anerkendes af Jesus. Er det
korrekt? Lutheranerne siger, at katolikkerne har
uret. At læse Bibelen med tro og følge vore egne
hjerter er alt, hvad der behøves for at blive frelst.
Har de ret i det? Mormonerne mener, at paven
er blevet erstattet af deres Sidste Dages Hellige,
og at deres kirke således er den eneste rigtige.
Er det rigtigt? Ifølge Jehovas Vidner hører alle
kirker med undtagelse af deres egen Satan til.
Har de ret? Syvendedages Adventisterne fastslår, at man skal være vegetar for at blive frelst,
men der findes andre adventister, som siger:
”Pris Herren og dræb koen!” Hvem har ret?
Præsten Jim Jones hævdede, at han var Kristus.
Havde han ret i det? Alle kristne proklamerer:
”Der findes kun én vej!” Trods dette udviser
de indenfor deres tro en sådan mangfoldighed
af rivaliserende veje til Kristus, at det med det
samme gør denne dogmatiske påstand absurd og
meningsløs. Hvis der kun findes én vej, udpeg
da, kære kristne broder, den ene vej blandt jer,
som er den rette.

Deres eneste forsvar til dette punkt er at sige:
”Vores tradition giver os frihed i skriftlig tolkning, men jeres gør det ikke.” Men tolerance
i tolkningen ophæver ethvert spørgsmål om
tradition og giver frit spillerum for anarki og
opløsning. Derfor giver det ingen mening at tale
om en kristen tradition. Kristendommen er død.
Den døde med den materialistiske manipulering
af så mange tåbelige såkaldte ”autoriteter”, som
var forblændede af deres egne ukontrollerede
sanser, tanker og begær efter personlig magt
og prestige.
(Fortsættes i næste nummer)
1
De græske begyndelsesbogstaver i
denne remse tydes i-ch-th-u-s, som er det græske
ord for fisk, et traditionelt kristent symbol.
2
Johannes Aagaard, New Religious
Movements Update, Dialogcentret, Aarhus, vol.
1, udgave 1, maj 1981, s. 42.
3
Mundtlig reaktion fra ”genfødte
kristne” ved en Hare Krishna-festival i Berkeley,
Californien, i maj 1976.

Invitation

ISKCON Danmarks generalforsamling 2010
Tid: lørdag den 27. februar kl. 15-17 - Sted: Hare Krishna, Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse
Af Lalitanatha Dasa
IDL (ISKCON Danmarks Landsråd) har længe
villet indføre en årlig ISKCON-generalforsamling, hvor alle hengivne og sympatisører af Hare
Krishna i Danmark kan møde op til en generel
orientering og høring om, hvor ISKCON i Danmark står lige nu. Nu bliver der gjort alvor af
det! Alle er derfor inviteret til at møde op lørdag
den 27. februar (dagen før Gaura Purnima, hvor
mange forhåbentlig allerede er i København) i
templet i Vanløse på Skjulhøj Allé 44 kl. 15.00.
Dagsordenen er som følger:
Formandens årsberetning med gennemgang af
ISKCON Danmarks vedtægter, IDL’s funktion,
de forgangne år og fremtidsvisioner.

Rapport fra forskellige aktiviteter og projekter.
Forslag og respons fra publikum til IDL.
Angående pkt. b: Har du lyst til at fortælle
om et projekt eller aktivitet, du står for, kan du
kontakte os på lalitanatha@krishna.dk.
Angående pkt. c: Generalforsamlingen er ikke
et besluttende organ, men IDL er forpligtiget til
at høre på alle forslag og behandle dem på sit
næste møde.
Da alle sikkert også gerne vil have prasadam
ovenpå generalforsamlingen, vil det være godt,
hvis alle, der møder op, tilmelder sig i forvejen
enten til lalitanatha@krishna.dk eller direkte til
templet på iskcon.denmark@pamho.net.
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Mødereferat fra SRC
Den 14. januar 2010 mødtes SRC, the Scandinavian Regional Council, på Korsnäs Gård
udenfor Stockholm. Tilstedeværende var: GBCsekretær for Skandinavien, Praghosh Prabhu,
plus – fra Sverige: Smita Krishna Swami, Janesvara, Mukunda, Locan, Tapasa og Brahma
Muhurta Dasa. Fra Norge: Vaisnavi Devi Dasi
og Gaura Hari Dasa. Fra Danmark: Caitanya
Candra og Lalitanatha Dasa. Mødet startede kl.
17 og sluttede kl. 22.
Mødets primære formål var at mødes med
Praghosh Prabhu, Skandinaviens nye GBCsekretær, for at lære ham at kende og informere
ham om situationen i Skandinavien. Derudover
skulle der rent praktisk vedtages en ledelsesstruktur for Skandinavien med Praghosh som
GBC og en euro-GBC-sekretær under ham til
at assistere ham på stedet i Skandinavien. Før
mødet havde der været forslag om, at siden
ingen så ud til at have tid til at påtage sig den
fulde tjeneste som euro-GBC-sekretær, kunne
den deles imellem to personer, og Tapasa og
Lalitanatha Dasa var blevet foreslået. Praghosa

Prabhu gjorde imidlertid klart, at posten kan
ikke deles imellem flere personer. Der kan kun
være én euro-GBC-sekretær, der så til gengæld
eventuelt kan have assistenter under sig. Efter
et stykke tids tale frem og tilbage endte det
med enstemmigt at blive besluttet, at Janesvara
Prabhu er den nye euro-GBC-sekretær for Skandinavien.
Dagsordenens øvrige punkter blev udsat til næste møde, der finder sted engang i løbet af foråret
eller først på sommeren, sandsynligvis i Oslo.
PS. Senere efter SRC-mødet under Praghosh
Prabhus efterfølgende besøg i København blev
der talt med ham om, hvad den nye struktur
kommer til at betyde for den danske yatra. Der
var enighed om, at siden det bliver begrænset,
hvor meget Janesvara, der har arbejde på fuld tid
som lærer, kan besøge Danmark, er det en ide at
have Lalitanatha Dasa til at fungere som hans
medhjælper i Danmark. Da Praghosh senere
forelagde ideen for Janesvara, tilsluttede han
sig også med det samme, at Lalitanatha skulle
være hans assistent for Danmark.

Praghosh Prabhu ny GBC-sekretær for Danmark
Praghosh Dasa er blevet Danmarks nye GBCsekretær og aflagde i den forbindelse sit første
besøg i landet den 15. og 16. januar. GBC står for
Governing Body Commision, ISKCON’s øverste
styrende råd. GBC har delt verden op i områder,
som alle står under et bestemt GBC-medlems styring. Praghosh har således været GBC-sekretær
for Skandinavien siden efteråret 2009.
Praghosh er fra Irland og blev medlem af
ISKCON i Soho-templet i London i 1982. Han
er initieret af Satsvarupa Dasa Goswami og har
gjort tjeneste i Irland i mange år, hvor han blandt
har startet tre velbesøgte Govindas restauranter
op i Dublin. Udover Skandinavien er han også
GBC-sekretær for Storbritannien og Irland plus
med-GBC-sekretær i Sridhama Mayapur, hvor
han er involveret i opførelsen af det store nye
tempel.
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Praghosh Prabhu

Mødereferater fra IDL
Referat fra IDL den 29.11.2009, Skjulhøj
Allé 44, Vanløse.
Til stede: Kesava Priya Devi Dasi, Dandaniti
Devi Dasi, Caitanya Candra Dasa, Lalitanatha
Dasa. Fraværende: Yadunandana Dasa, Krishna
Karuna Dasa. Sekretær: Lalitanatha Dasa.

Mødereferat fra IDL (ISKCON Danmarks
Landsråds) møde, lørdag den 2.1.2010, Skjulhøj Allé 44, Vanløse.
Til stede: Kesava Priya Devi Dasi, Dandaniti
Devi Dasi, Caitanya Candra Dasa, Lalitanatha
Dasa. Fraværende: Yadunandana Dasa, Krishna
Karuna Dasa. Sekretær: Lalitanatha Dasa.

Efter gennemgangen og godkendelsen af sidste mødereferat var det første punkt en videre
Efter diskussion og godkendelse af sidste
diskussion af den nyoprettede ISKCON-fond. mødereferat var ISKCON-fonden igen det første
Dandaniti Devi Dasi informerede som kasserer, punkt på dagsordenen.
at der stod 1842 kr. på kontoen. Det sidste møde
Dandaniti Devi Dasi gjorde op, at der stod
vedtog, at bevillinger fra fonden kræver det 5257 kr. på kontoen. Der blev bevilget bidrag til
”samlede IDL’s” godkendelse. Under forudsæt- Praghosh, Skandinaviens nye GBC-sekretær, og
ning af godkendelse fra de fraværende medlem- hans rejseudgifter til Skandinavien midt i januar.
mer blev dette ændret til, at bevillinger på op Der blev også bevilget 100 euro til betaling af
til 5000 kr. kan bevilliges af et lovligt indkaldt ISKCON Danmarks GBC-gebyr for 2010.
IDL-møde, selv om ikke alle medlemmer er til
Der var enighed om, at IDL skal arbejde på at
stede [Yadunandana og Krishna Karuna Dasa opfordre hengivne og projekter til at give enten
godkendte efterfølgende dette].
en procentdel af deres indkomst eller faste årlige
Smita Krishna Swami blev bevilliget 1000 bidrag til fonden.
kr. i donation. Der blev rejst forslag om, at det
Dernæst blev der valgt en bestyrelse for ISKskal være obligatorisk for alle danske ISKCON- CON Danmark for 2010. Bestyrelsen er ikke
projekter at bidrage til fonden, hvilket vil blive det samme som IDL og eksisterer for at kunne
diskuteret videre på de næste møder på basis af træde til og skrive under på papirer på ISKCON
feedback fra andre hengivne i Danmark. Diskus- Danmarks vegne, når det er påkrævet. Følgende
sionen af oprettelsen af et ISKCON-kontor skal bestyrelse blev valgt:
diskuteres videre på næste møde.
Formand: Caitanya Candra Dasa
Der blev talt om, hvordan den åndelige
Sekretær: Kesava Priya Devi Dasi
standard i Danmark kan hæves. Med hensyn
Kasserer: Dandaniti Devi Dasi
til templet i Vanløse bifaldt IDL, at der bør
Menigt medlem: Yadunandana Dasa
arbejdes hen imod, at alle, der bor i templet,
Menigt medlem: Lalitanatha Dasa
deltager i alle programmer, chanter 16 runder,
Som det næste blev den foreslåede genefølger alle principper og gør tjeneste på fuld tid ralforsamling for alle hengivne i Danmark
for templet.
diskuteret videre, og det blev vedtaget at lægge
Dandaniti foreslog afholdelse af japa-work- den lørdag den 27. februar, dagen før Gaurashops. Kesava Priya så gerne, at alle hengivne purnima, fra kl. 15-17 i templet i Vanløse. Da
i sidste ende går både på harinama og en form det er Gaura-purnima, hvor hengivne fra hele
for bogdistribution en gang om måneden.
landet plejer at møde op, fandt IDL, at det var
Som det sidste blev det besluttet, at IDL ind- et godt tidspunkt til samtidigt at invitere alle til
byder alle hengivne til en generalforsamling i en generalforsamling for ISKCON Danmark.
begyndelsen af 2010. Der blev fastlagt en dato, Programmet vil være:
som imidlertid blev ændret på næste møde (se
Formandens årsberetning med gennemgang af
(Fortsættes nederst modsatte side)
efterfølgende referat).
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Gaura Purnima
Den 28. februar 2010 fejrer vi igen Gaura Purnima, Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomstdag.
Ligesom Caitanya Mahaprabhu og Sri Krishna
er en og samme person., er der i absolut forstand
heller ingen forskel imellem Gaura Purnima
og Sri Krishna Janmastami, Herren Krishnas
fremkomstdag.
I vore dage højtideligholdes Gaura Purnima
af millioner af hengivne over hele verden, men
sådan har det ikke altid været. Festivalen har
selvfølgelig været fejret i al evighed i den åndelige verden af trillioner af perfekte hengivne,
men på denne planet fandt den første egentlige
Gaura Purnima-festival sted omkring år 1574
(muligvis et år før eller efter) i landsbyen Kheturi i Bengalen. At høre om Kheturi-festivalen
er i sig selv inspirerende som optakt til Gaura
Purnima.
Festivalen i Kheturi kom i stand på et tidspunkt, da antallet af stadig levende direkte hengivne af Caitanya Mahaprabhu (altså levende
her på jorden) var svundet drastisk ind. Skulle
man stadig nå at se de resterende vaisnavaer,
skulle det være nu. Samtidigt så flere hengivne
det også som nødvendigt at gøre noget for at
samle alle gaudiya-vaisnavaer for at få en fælles
forståelse af, hvem Caitanya Mahaprabhu er, og
hvad Hans lære består af, så Hans efterfølgere
også kunne have en stærk Gaudiya-bevægelse
i fremtiden.

Sådanne tanker gjorde Narottama Dasa Thakura sig på den tid, og en dag talte han med
sin nære ven Srinivasa Acarya om dem. Deres
samtale fandt sted in Bhudari i Bengalen ved
Padmavati-floden. Narottama fortalte acaryaen
om sit ønske om at holde en stor festival på den
anden side af floden i Kheturi, hvor han for nyligt havde opført et smukt nyt tempel. Han fortalte Srinivasa, hvordan han af hjertet ønskede,
at Srinivasa skulle være hans æresgæst under
Gaura Purnima, Sri Gauranga Mahaprabhus
lykkebringende fremkomstdag.
Srinivasa blev rørt over Narottamas invitation, men var også bange for, at det var med
for kort varsel at organisere festivalen. Men
samme nat viste Caitanya Mahaprabhu Sig for
Srinivasa i en drøm og forsikrede ham for, at
festivalen ville blive en stor succes. Srinivasa
og Narottama begyndte derfor med det samme
på forberedelserne. Invitationer blev sendt ud
med budbringere til mange steder langt borte
over hele Bengalen, og snart begyndte grupper
af avancerede vaisnavaer at møde op i Kheturi.
Narottama og Srinivasa sørgede for alle deres
gæsters behov i enhver henseende.
Narottama Dasa Thakura skriver i en sang,
gaurangere sangi-gane nitya-siddha kori mane:
alle Caitanya Mahaprabhus personlige hengivne
er nitya-siddha, evigt befriede sjæle, der hver
især er kraftfulde nok til at befri hele universet.

mark, administrere ISKCON’s arkiv, besvare
ISKCON Danmarks vedtægter, IDL’s funktion, e-mail og post for ISKCON Danmark, føre
de forgangne år og fremtidsvisioner.
kontaktadresser over interesserede personer.
Rapport fra forskellige aktiviteter og projekter.
Stillingen som kontorist bliver opslået på
Forslag og respons fra publikum til IDL.
DK-community og Nyt fra Hare Krishna. Et
Det næste punkt var en videre diskussion af at foreløbigt anslag skyder på 10 timers lønnet
ansætte en hengiven som kontorist for ISKCON tjeneste om måneden plus en ulønnet besvarelse
Danmark. En brainstorm fandt frem til nogle af de af telefon (fast daglig telefontid).
opgaver, som en sådan kontorist skal varetage:
Herefter blev det under forudsætning af YaduBesvare ISKCON’s telefon, lave ISKCON’s nandana og Krishna Karunas accept besluttet, at
regnskaber, lave BBT-rapporter, lave regnskab Tejasvi Krishna Dasa, der nu er tempelpræsident
for ISKCON-fonden, føre liste over ISKCON- i Vanløse, skal være medlem af IDL.
hengivne og sympatisører (medlemmer) i DanNæste møde afholdes den 30. januar.
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Listen over nogle af de mange evigt befriede og i de filosofiske diskussioner under ledelse
vaisnavaer, der deltog i Kheturi, er imponerende. af Jahnava Mata accepterede alle vaisnavaerne
Er man bekendt med f.eks. Caitanya-caritamrta, et vers af Svarupa Damodara Goswami, der var
vil disse navne ikke være fremmede:
Caitanya Mahaprabhus personlige sekretær og
Hridaya-Caitanya, Jnanadasa (en berømt ledsager i mange år, som konklusionen på al
vaisnava-digter), Kamalakara Pippalai, Kala Gaudiya-vaisnava-filosofi:
panca-tattvatmakam krsnam
Krishnadasa (to af Balaramas kohyrdevenner,
bhakta-rupa-svarupakam
der kom som Nityanandas fortrolige hengivne),
bhaktavataram
bhaktakhyam
Krishnadasa Sarakheli, Madhavacarya (gift med
namami
bhakta-saktikam
Ganga Devi, Nityanandas datter), Manohara,
Minaketana Ramadasa, Murari Caitanya, Para”Jeg frembærer min respekt til den Højeste
mesvara Dasa, Raghupati Vaidya Upadhyaya, Herre, Krishna, der er ikke-forskellig fra Sit
Sankara Pandita (en af Caitanyas oprindelige aspekt som en hengiven (Caitanya Mahaprabhu),
hengivne fra Navadvipa), Vrindavana Dasa en hengiven manifestering (Nityananda Prabhu),
Thakura (forfatter til Caitanya-Bhagavata), en hengiven inkarnation (Advaita Acarya), den
Sripati, Srinidhi (Srivasa Thakuras to brødre), hengivne energi (Gadadhara Pandita) og den
Acyutananda (søn af Advaita Acarya), Gopala rene hengivne (Srivasa Pandita).”
Acarya (også en søn af Advaita Acarya), GovDette vers forklarer, hvordan Caitanya
indadasa Kaviraja (berømt vaisnava-digter og Mahaprabhu, Nityananda Prabhu osv. er
bror til Ramacandra Kaviraja), Locana Dasa forskellige aspekter af den samme Absolutte
Thakura (forfatter til Caitanya-mangala), Sandhed og ikke-forskellige fra hinanden,
Mangala Thakura, Raghunandana (berømt selv om Caitanya Mahaprabhu på samme tid
hengiven fra Srikhanda), Syamananda Prabhu er Den Højeste, og de andre er Hans underog hans berømte discipel Rasikananda, Kavi ordnede manifestationer. For os er det måske
Karnapura (meget berømt vaisnava-forfatter) ikke helt klart, hvor vigtig denne forståelse
og mange flere.
er, men på den tid i Kheturi drejede nogle af
Da Sri Jahnava Devi, Herren Nityanandas divergenserne sig netop om forholdet imellem
hustru, og en hel gruppe af hendes tilhængere Caitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu,
også ankom lige før festivalen skulle starte, Advaita Acarya og Gadadhara Pandita. Mødet
var de hengivnes glæde i Kheturi uden græn- i Kheturi bilagde alle disse disse spirende striser. Jahnava Devi var den egentlige leder af digheder til alle de hengivnes tilfredsstillelse
Gaudiya-vaisnavaerne på den tid, og hendes med dette vers af Svarupa Damodara.
ankomst blev anset for særdeles lykkebrinPå selve Gaura Purnima-dagen blev seks
gende. Satyaraja Prabhu skriver i The Lives of Deiteter indviet i en stor ceremoni (Deiteterne
Vaishnava Saints (s. 91-92):
var af Caitanya, Vallabhikanta, Vrajamohana,
”Jahnava Matas rolle på Kheturi-festivalen Sri Krishna, Radhakanta og Radhamohana).
bør fremhæves. Indenfor Gaudiya-samprada- Srinivasa Acarya stod for selve indvielsen.
yaen var forskellige divergerende filosofiske Umiddelbart efter indvielsen begyndte Narotopfattelser begyndt at opstå…Jahnava mæglede tama Dasa Thakura en ekstatisk kirtana, som
imellem alle disse lejre og løste deres uenighe- er stadig anses for en milepæl for alle Gaudiyader til ortodokse gaudiyaers tilfredsstillelse.”
vaisnavaer. Imens melodisk og rytmisk kirtana
Under festivaldagene, der ledte op til selve bølgede som et hav frem og tilbage ud over alle
Gaura Purnima, samledes de hengivne omkring grænser, dansede alle de hengivne og glemte
oplæsning fra Caitanya-Bhagavata af Vrindava- fuldstændigt sig selv. Det beskrives, hvordan
na Dasa Thakura og Caitanya-mangala af Locan alle blev gennemvædet af tårer fra både egne
Dasa Thakura (begge forfattere var til stede), og andres øjne. Kirtanaen var så uimodståelig,
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at midt under den åbenbarede Caitanya Mahaprabhu og Hans ledsagere, som var forsvundet
fra verdens syn for årtier siden, Sig pludselig
som lyn midt i en mørk sky. Alle så, hvordan
Caitanya Mahaprabhu og Hans fortrolige hengivne som Nityananda, Advaita, Gadadhara og
Srivasa dansede sammen med alle de hengivne
i Kheturi i en kirtana, der varede hele dagen.
Caitanya Mahaprabhu gav med andre ord Sin
personlige darsana til alle, der var til stede i
den første Gaura Purnima-festival i Kheturi
Dhama.
Kheturi-festivalen sluttede ikke her. I et helt år
derefter var der uafbrudt højtlæsning i Kheturi
fra Srimad-Bhagavatam, Caitanya-Bhagavata
og Caitanya-mangala.

Ønskeliste

Aditya-varna Devi Dasi fra Gaura-Nitais altertjeneste i København skriver:
Vi vil gerne ydmygt bede om diverse
ting til den daglige tilbedelse af vores
elskede Deiteter, Sri-Sri Gaura-Nitai
og Srila Prabhupada. Vi har lavet omfattende renoveringer i Deiteternes
køkken og pujari-rummet såvel som i
hovedkøkkenet i den anden bygning,
men som I kan se på listen herunder, er
der stadig brug for nogle ting. Af hensyn
til tempelbudgettet er der brug for flere
donationer til at dække de fire daglige
ofringer af mad.

Gaura Purnima, København 2010
Gaura Purnima falder i år sammen med søndagsfesten den 28. februar, så det ”offentlige”
program starter som sædvanlig kl. 15.00. Men i
virkeligheden er der festival hele dagen igennem
fra kl. 4.30 om morgenen, så jo tidligere man
kommer, jo mere får man lov til at være med
til. Programmet er:

Srila Prabhupada har brug for:
klædeskab (leksvik 80-50-184 IKEA)
strygebræt (standardstørrelse)
strygejern (ikke damp)
tørrestativ (med vinger)

4.30 Mangala-arati
7.30 Srnga-arati med Gaura-kirtana
8.00 Forelæsning om Sri Caitanya Mahaprabhu
Herefter bliver der løbende bhajana og læsning om Caitanya Mahaprabhu indtil kl. 15. Der
er også mulighed for at hjælpe med forberedelser i køkken, udsmykning, rengøring osv.

Til den daglige husholdning (økologisk så vidt muligt):

15.00 Bhajana
15.45 Forelæsning om Caitanya Mahaprabhu
17.00 Abhiseka (ekstatisk badning af Caitanya
Mahaprabhu)
18.30 Læsning (hvis abhisekaen ikke er færdig, fortsætter den i stedet frem til 19)
19.00 Gaura-arati med kirtana. Ofring af
gaver til Caitanya Mahaprabhu.
20.00 Stor prasadam-fest til ære for Sri
Caitanya Mahaprabhu
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Gaura-Nitai har brug for:
letvægtsstige (seks trin)

mælk, ghee, smør og almindelig
yoghurt/tykmælk
rå rørsukker
forskellige nødder og tørret frugt
mel til bagning (spelt, hvede, fuldkornshvede)
mungbønner og flækket dal
diverse frugter og grønsager
Tak for jeres hjælp. Uden den kunne
vi ikke køre dette tempel. Med hensyn til
tingene på listen, vil det være godt, hvis
I kontakter Amoghadrik Krishna Dasa
(4828 6446) eller Adityavarna Devi Dasi
(2235 5582), før I køber, så den samme
ting ikke købes to gange.

Besøg af Dr. Sanjay Pisharodi
I begyndelsen af marts får
vati Premi Devi Dasi. Kontakt
vi i Danmark mulighed for at
på tlf. 2888 0377 eller e-mail
møde Dr. Sanjay Pisharodi, en
laflor@kaospilot.dk.
af lægerne fra Bhaktivedanta
Søndag den 7. marts vil han
Hospital (se side 13). Dr. Pishavære at træffe i templet på
rodi, hvis initierede navn er
Skjulhøj Allé 44 i Vanløse. Her
Syama Vallabha Dasa, arbejder
giver han et seminar i holistisk
for Bhaktivedanta Hospitalets
sundhed fra 13.00-15.00 og et
afdeling i Varsana ved Vrindaforedrag under søndagsfesten
vana og er i foråret på en tur
(kl. 15.45). Derudover vil der
rundt i Europa i England, Tjekvære mulighed for personlige
kiet, Tyskland og Danmark.
konsultationer fra kl. 18.00
Dr. Sanjay Pisharodi
Han besøger landet fra den
og fremefter. Kontakt Kesva
2.3 til den 10.3.2010, hvor der både vil blive Priya på tlf. 2067 1106 eller e-mail kamsamulighed for at høre ham give foredrag og have ri2000@yahoo.dk.
personlig konsultation med ham.
Angående seminaret i holistisk sundhed
Dr.Sanjay Pisharodi eller Syama Vallabha søndag den 7. marts kl. 13 vil Syama ValPrabhu har en grundlæggende allopatisk læge- labha Prabhu tale om forskellige aspekter af
uddannelse og har derudover specialiseret sig i sundhed og velvære på det fysiske, følelsespalliativ medicin, som han har studeret i Indien mæssige, ernæringsmæssige, intellektuelle og
såvel som i USA og England. Han er endvidere åndelige plan i det omfang, tiden tillader det.
cand. med. i akupunktur, som han har studeret Han vil tale om forskellige alternative lægesyi Hongkong, og har diplomer i naturmedicin, stemer versus moderne medicin, om generelle
yoga, pancakarma, ayurvedisk massageterapi, daglige vaner, og hvordan man kan forholde
massage generelt, kost og ernæringslære mm. sig til nogle almindelige sundhedsproblemer
Hans særlige interesse er integreret medicin med og kroniske sygdomme som sukkersyge, højt
et holistisk perspektiv, hvor der ved integreret blodtryk, for højt kolesterol, hjertesygdomme,
forstås en bred anvendelse af forskellige disci- gigt, astma og lammelser. Han kommer også
pliner og sundhedsretninger, imens holistisk re- ind på genetiske og arvelige sygdomme,
ferer til alle behov for både krop, sind og sjæl.
kostprincipper og ernæring, fedme og depresFamilien Matu har arrangeret hans besøg i sioner. Ligeledes vil han kort berøre (det er
Danmark og fortæller, at han vil kunne træffes et helt seminar i sig selv) kunsten at dø med
både i deres hjem i Hellerup, i templet på Skjul- værdighed og give et indblik i alternative
høj Allé i Vanløse og i Århus. Hans program er behandlingsformer som akupunktur, yoga og
som følger:
pranayama, naturmedicin mm.
Fra onsdag den 3. marts til og med fredag den
Med hensyn til personlige konsultationer
5. marts plus mandag den 8. marts og tirsdag den følger han det traditionelle vediske system:
9. marts kan Syama Vallabha Prabhu træffes til konsultationer er gratis, men man er velkommen
personlige konsultationer hos Matu på Gruts til at give donationer, hvis man har lyst til det.
Alle 14A, 2900 Hellerup. Kontakt Nalini Matu Dr. Syama Vallabha kan hjælpe med mange ting
på tlf. 3961 0971 eller 2010 3782 eller på e-mail inklusive stress, depressioner, kropslige smerter,
krishnamyinspiration@gmail.com.
mental retardering, autisme, Parkinsons syge,
Lørdag den 6. marts giver han seminar og demens, højt blodtryk, sukkersyge, gigt, ledbekonsultationer i Århus hos Danesh Dasa og Re- tændelse, forskellige former for kræft osv.
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Et hospitalstempel
Af Vraja Vihari Dasa
Denne artikel er fra det seneste Back to Godhead (jan-feb 2010). Forkortet af redaktørerne.
“Behold fodtøjet på,” fortæller et skilt ved
indgangen til Bhaktivedanta Hospitalet gæster af gode grunde, for det er let at forveksle
hospitalet med et tempel. Her bydes man velkommen til det topmoderne 100-sengs hospital
af en funklende ren forhal, en fyrstelig deitet
af Srila Prabhupada og fredfyldt sang af Hare
Krishna fra de 200 højttalere, man finder overalt
fra modtagelsen til ligkapellet. Bhaktivedanta
Hospital ligger i en støjende, overbefolket del
af det nordlige Mumbai blandt skoler, colleges
og – i samme kompleks – et ISKCON-tempel.
Hospitalets atmosfære er en forfriskende kontrast til de dyttende rickshawer, trafikosen og
den brændende asfalt udenfor.
Ramasharana Dasa modtager mig med et frisk
smil. Som medlem af det ’åndelige plejehold’
er det ham en fornøjelse at vise mig rundt på
hospitalet. Han er midt i trediverne og opgav
for syv år siden en lovende bankkarriere for at
arbejde for hospitalet. Hans hustru Kshama er
også ansat i hospitalets administration.
“Vi ville begge gerne arbejde et sted, der var
åndeligt ladet, og hvor vi ikke behøvede at skjule, at vi er hengivne,” fortæller Ramasharana.
De læger, jeg ser hver søndag i vores lokale
ISKCON-tempel iklædte traditionelle vaisnavadragter med dhoti og kurta, ser nu anderledes
ud. De har stadig en smuk tilak på panden, men
er ellers i skjorter, bukser og slips. De har travlt,
og hospitalet kan tilbyde næsten enhver form for
moderne behandling i en stemningsfuld blanding af professionalisme og hengivenhed.

hjælper et langt stykke ad vejen til at helbrede
patienten,” forklarer Damodara Pandita Dasa,
der er overordnet rådgiver for patienter og deres
slægtninge.
En patient, der indlægges på et hospital,
er ofte følelsesmæssigt tynget, fortæller han.
Økonomisk pres, familieproblemer og arbejdsrelaterede men er almene stresskilder, der let
påvirker patientens sind og forværrer hans eller
hendes tilstand. Bhaktivedanta Hospital har et
hold af rådgivere under det åndelige plejehold,
der tager fat i disse problemer hos patienterne
og deres familie. Rådgivningen får dem til at se
sig selv i et nyt lys.
“Vi fortæller dem, at kroppen er som et dække,
og at de bør lære at gøre sig utilknyttede til kroppen og koncentrere sig om at rense deres sjæle,”
fortæller Damodara Pandita. “Denne forståelse
har en beroligende virkning og hjælper til at
mildne deres problemer.”

Kulturel genforening imellem
patienter og læger
To unge kvinder i tyverne, Prema Puja Devi
Dasi og Ratikeli Devi Dasi, møder patienter og
deres slægtninge og hjælper dem med venlige
ord, imens læger og sygeplejersker giver den
bedst mulige medicinske behandling.
“Vi tilbyder dem en livsstilsrådgivning – uden
beregning,” forklarer Prema Puja. “De fleste
patienter indvilliger beredvilligt og udfylder
et skema, der afdækker deres daglige rytme
og vaner. Vi går det igennem og foreslår nogle
simple ændringer, der kan hjælpe dem til at
Åndelig pleje i praksis
undgå et tilbagefald.”
Jeg lægger hurtigt mærke til, at stedet ikke
Ligefremheden i denne måde at gribe tingene
lugter som et hospital. Den vellugtende røgelse an på overbeviser patienterne om, at et godt helog de smukke billeder af Krishna på væggene bred ikke er uopnåeligt, og etablerer et stærkere
giver det et åndeligt anstrøg.
bånd imellem hospitalet og gæsterne.
“Det har en dyb psykologisk virkning og
Senere inviteres patienterne og deres familier
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til en kulturel genforening, hvor deres respektive
læger fortæller dem om forskellige sygdomme,
og hvordan man undgår dem med åndeligt baserede sundhedsvaner. Denne månedlige festival,
Premanjali (“kærlighedsgaven”), inkluderer
teater, foredrag, sang af Herrens hellige navne
og en festmiddag. Den har været meget populær
blandt forhenværende patienter i over et årti og
sikrer, at patienter kommer tilbage og får dem
også til at henvise deres venner og naboer til
hospitalet.
Rører ved hjerte og sjæl
S.G.P. Char var direktør i et multinationalt firma,
da han blev ramt af en lammende TB meningitis.
Hans familie fik ham indlagt på forskellige hospitaler, hvor hans tilstand kun blev værre. Han var i
koma, da han til sidst nåede frem til Bhaktivedanta
Hospital. Imens lægerne arbejdede hårdt for at
genoplive ham, fik hans hustru, Veena, støtte fra
det åndelige plejehold.
“Sangen af Herrens hellige navne over højttalerne, de konstante bønner og rådgivningen
hjalp vores familie igennem de to måneders
prøvelser,” husker Veena.
Char overlevede og genoptog sit arbejde.
Et år senere sagde han op og sluttede sig til
Bhaktivedanta Hospital som koordinator for det
åndelige plejehold.
Det åndelige plejeholds faste procedure er at
anbringe helligt gangesvand og et tulasi-blad i
munden på døende. De hengivne læser højt fra
skrifterne og opfordrer slægtninge til at gøre
det samme.
Som Prema Puja bemærker det: “På denne
måde kanaliseres deres følelsesmæssige sorg
og mentale traumer til noget konstruktivt og
positivt. Denne praksis giver dem styrke og mod
til at acceptere tabet af en af deres kære.”
Jeg lærte en vigtig lektie. Et hjerte, der drager
omsorg med kærlighed og tjener ud af hengivenhed, kan gøre mere for at lette menneskelig
lidelse end en blot og bar professionel hånd.
Integrering med den sekulære
verden

Hinduer og muslimer har haft anspændte
forhold i Indien i årtier. Siden 30 procent af
patienterne her er muslimer, kan man spørge,
om de føler sig intimiderede af den åndelige
atmosfære.
“Nej,” svarer Razina Latif, der er muslim og
tidligere patient, med bestemthed. Hun er fast
deltager i den månedlige Premanjali. ”Vi vil
alle have en god lægebehandling, og den får vi
her. Udover det er den åndelige side fornuftig,
og hospitalsarbejderne respekterer folk af alle
religioner.”
Ved en muslim eller en kristens seng opfordres
familien til at læse fra Koranen eller Biblen.
Hinduer og tilmed ikke-religiøse glæder sig til
at høre de hengivne læse fra Bhagavad-gita.
Alle patienter og gæster ser ud til at sætte pris
på den hengivne stemning.
En gruppe læger fra hospitalet aflægger med
jævne mellemrum besøg i et vist område i byen
for at tilbyde gratis lægehjælp til beboerne. I
muslimske områder og en nærliggende kristen
landsby har disse lægelejre, som de kaldes,
vundet hospitalet en masse velvilje.
Hospitalet rykker ud under nødsituationer.
The Citizens Forum, et kommunalt initiativ i
Mumbai, bistår så hospitalets hjælpearbejde,
og tsunamier, jordskælv og terrorisme har
bragt folk fra alle samfundslag sammen
omkring Bhaktivendata Hospitals nødhjælpsarbejder. Mr. Raghuvanshi, formand for Prominent Citizens and Health Forum, kalder
stolt Bhaktivedanta Hospital for “Mira Roads
Taj Mahal”.

Hvordan det hele begyndte
I 1982 kom en gruppe unge vordende læger
i kontakt med Krishna-bevidsthed. Igennem
mange små møder, som Damodara Pandita Dasa
organiserede, blev disse andenårs lægestuderende gode venner og drømte om at have deres
eget hospital sammen. Da de blev initierede,
blev de til Vishvarupa Dasa, Giriraja Dasa,
Dvarakadhisha Dasa, Krishna Prema Dasa,
Madhavananda Dasa og Vaishnava Seva Dasa.
Til at begynde med var ingen interesseret i deres
-18-

drøm, så de måtte nøjes med en mobilklinik, der
kørte ind i landet i staten Maharashtra. Her lærte
de sig den nødvendige disciplin i et asketisk liv
med tjeneste som midtpunkt. Imens de fortsat
drømte om at have et hospital, specialuddannede de sig hver især, så de senere kunne slå
deres talenter sammen og tilbyde en bred vifte
af forskellige fagområder. Vaishnava Seva specialiserede sig i kirurgi, Giriraja i ortopædi og
Madhavananda i pædiatri.
En overgang kom de under vingerne af en
velhavende filantrop, der lod dem drive sit eget
hospital, men endte med at bede dem finde et
andet sted, da de begyndte at tale massivt imod
abort. Denne erfaring gjorde dem beslutsomme
på at få deres eget sted. Rohininandana Dasa fik
Niranjan Lal Dalmia til at skænke dem en byggegrund, og med økonomisk støtte fra Krishna
Candra Dasa (Hrishikesh Mafatlal) kom der
gang i byggeriet. Radhanatha Swami gav visionen for hospitalet og opmuntrede de hengivne
til at blive sammen under denne lange, usikre
fase. Vaishnava Seva Dasa overså byggeriet,
så Bhaktivedanta Hospital til sidst kunne blive
indviet i januar 1998.

deres karriere i WHO for at hjælpe hospitalets
udadvendte projekter på fuld tid.
“Vores familier gjorde virkeligt et stort forsøg på at få os begge tilbage til vores hjemby i
Bihar og starte vores egen praksis der,” afslører
Santosh, “men vi er tilfredse her. Lægernes og
personalets uselviskhed og kærlighedsbåndet
imellem dem har inspireret os til at være en del
af denne familie.”
Hospitalet driver også en intern sygeplejerskeskole med en 3-års uddannelse i åndelig
sygepleje, den første af sin slags i området.
Rektor Uma Shetkar rejser hver dag en lang vej
for at undervise der. Hun arbejdede i 30 år på et
anset hospital i det sydlige Mumbai, men blev
som så mange andre tiltrukket af hospitalets
uselviske ånd.
“Jeg havde fået nok af politik og forretningsliv. Dette hospital er, hvad jeg har søgt efter
hele mit liv. Jeg er glad for at have fået lov til
at gøre tjeneste her.”

Forenet igennem hengivenhed
Ledernes kammeratskab og tjeneste sammen i
over 25 år har inspireret mange dygtige læger og
sygeplejersker til at slutte sig til hospitalet.
Samfundstjenester
“Selv om arbejdsbetingelserne og lønnen er
Et årti senere er Bhaktivedanta Hospital fort- på højde med de gængse faglige normer, er det
sat førende indenfor holistisk sundhed i Mira ikke det, der tiltrækker,” røber Jesse Jose, overRoad/Bhyander, et forstadsområde i det nordlige sygeplejerske på den intensive afdeling. For seks
Mumbai. Intet hospital i regionen kommer i år siden gik hendes familie igennem en krise,
nærheden af dets professionalisme. Ved siden af hvor hele hospitalet støttede op omkring hende.
det har de hjælpearbejder og samfundstjenester, Siden da har der for Jesse ikke kunnet været
som hospitalet har iværksat, gjort de hengivne tale om nogensinde at forlade Bhaktivedanta
afholdte blandt folk i området.
Hospital-familien.
Hospitalet tilbyder gratis øjenbehandlinger
Hospitalsdirektør Madhavananda Dasa meog operationer på lægelejre i Mumbai, andre ner, at to årtiers op- og nedture kun har bragt
steder i Maharashtra og også i Nordindien i dem alle tættere sammen. Ledelse kan være en
Varsana på Srimati Radharanis fødested. Ho- vanskelig ting. Hvordan undgår han konflikter
spitalet foretog 1500 gratis operationer i 2007 imellem personalet?
og har fået flere kendte læger til at være med
“Radhanatha Swami gav os besked på hver
til at tilbyde deres tjenester i disse lægelejre. fjortende dag at have en sammenkomst for de
Hospitalet planlægger at øge antallet af gratis ældre læger,” fortæller Madhavananda. “Til
operationer til 5000. Dette velgørenhedsfrem- disse møder diskuterer vi kun åndelige emner,
stød fik Dr. Santosh Chowdhary og hans hustru, har kirtana og tager prasadam sammen. Der er
gynækologen Vaishali Chowdhary, til at opgive absolut ingen diskussion af andre ting.”
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Sådanne åndelige sammenkomster er nu også
blevet introduceret blandt de øvrige ansatte og
læger, hvilket holder liv i den åndelige gnist og
styrker deres evne til at tjene sammen. Vaisnavafestivaler som Janmasthami, Jagannatha Rathayatra og Govardhana Puja bringer også alle
ansatte sammen om at lave mad, blomsterkranse
og udsmykninger , ligesom en årlig pilgrimstur
til hellige steder holder hospitalsholdet åndeligt
opladet.
Fire gange om dagen før starten på hvert skift
mødes alle ansatte i den rummelige forhal for
at synge sammen og høre en ti minutters forelæsning om vigtigheden af at have et åndeligt
formål i en holistisk behandling. Derefter bliver
der serveret prasadam til alle patienter, ansatte
og gæster.
Et varigt indtryk
Hver aften under mit besøg fulgte jeg spændt
det mobile Jagannatha-tempel rundt til hver

seng. På intensivafdelingen var det specielt
rørende at se patienter ofre en bøn og en blomst
til Jagannatha, Baladeva, and Subhadra på Deres
lille veludsmykkede vogn. Hvis en patient ikke
var vågen, rørte Kishor, der kørte rundt med
vognen, en blomst til patientens hånd og ofrede
den til Herren på patientens vegne.
Fem dage senere vendte jeg tilbage til mit
tempel, hvor jeg reflekterede over Vishvarupa
Dasas ord: ”Vi kurerer så mange sygdomme,
men livet giver os stadig den ene ubehagelige
oplevelse efter den anden. Derfor har vi brug
for en lidt venlighed til at hjælpe hinanden til at
slippe levende fra denne verdens prøvelser og
i sidste ende kurere det, som er den virkelige
sygdom – døden.”
Vraja Vihari Dasa lever som brahmacari i
Chowpatty-templet og underviser studerende
i Krishna-bevidsthed på forskellige colleges i
Mumbai.

Ordliste
acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel
asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie
i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private
område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne
bor i skolen
bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af
Hare Krishna)
bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste
brahmana: en person fra den første af de fire
samfundsklasser, den intellektuelle
chante, chantning: fordansket fra engelsk ’to
chant’, der betyder at synge eller recitere
Deitet: (fordanskning af ’Deity’:) Guddom. Hellig statue
af Krishna.
dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion
ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne
Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition
gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige
hengivne i Vrindavana
grhastha: en husholder eller gift menneske
harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog
med sang af Krishnas hellige navne (egentlig
’harinama-sankirtana’)
japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen).
japa-mala: kæde, man tæller på under japa
Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde
af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materialistiske tidsalder.

karmakanda: den frugtstræbende handlings vej
kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner,
grøntsager og krydderier
kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna
(overf.) kombineret med dans
maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas illusoriske energi
nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes
hjemme hos sig selv
prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna.
Ordret betydning: barmhjertighed
Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt
kendt fra Jagannatha Puri
sadhu: en hellig mand
samadhi: bruges her i betydningen mindestempel
for en stor person efter hans død
sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya
Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtanabevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden
sannyasi: munk i forsagelsens livsorden
sastra: de åbenbarede skrifter
vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna.
Refererer også til ’monoteist’.
yajna: offerhandling
yatra: ’tempel’ i betydningen organisation, institution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med
den Højeste
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Krishnas klokke
Har du lagt mærke til, at ved indgangen til
Sri Krishnas tempel hænger der en klokke?
Den hænger der, så man kan ringe med klokken, så Krishna kan høre, at man kommer for
at besøge Ham. Det er lidt som, når man har
en dørklokke derhjemme, så man kan høre, når
nogen ringer på.
De hengivne bruger også en klokke, når de
ofrer mad, røgelse, lys og andre ting til Krishna.
Det siges, at klokken gør det ud for al musik,
så hvis man ikke har nogle instrumenter eller
hengivne til at synge kirtana for Herren, kan
man blot ringe med klokken, for lyden af klokken glæder Krishna meget.
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Ved
Dandaniti
Devi Dasi

Det Krishna-bevidste køkken
Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi
Græsk bønnesuppe
Det græske køkken byder på mange spændende vegetarretter. Her er Kurmas udgave af den
traditionelle græske bønnesuppe fasoulada. I Kurmas opskrift bruger han hvide bønner, men man
kan også bruge snittebønner, sortøjebønner eller butterbeans/limabønner.
Ingredienser:
5 dl hvide bønner
2 liter vand
1 tsk. hing
375 ml hakkede flåede tomater
185 ml gulerødder i terninger
250 ml hakket bladselleri inklusive blade
2 spsk. tomatsovs
60 ml hakket persille
2-3 spsk. olivenolie
½ tsk. frisk stødt sort peber
½ tsk. sukker
1½ tsk. salt
hakket persille til pynt

Fasoulada
Fremgangsmåde:
Vask og afdryp bønnerne. Placer dem i en 5 liters gryde med 2
liter vand og bring i kog over fuld varme. Lad bønnerne koge i to
minutter, tag gryden af varmen, dæk den til og lad stå i en time,
eller indtil bønnerne er fordoblet i størrelse. Alternativt udblødes
bønnerne i vand natten over, sies, vaskes og sies igen.
Kom alle de andre ingredienser i gryden med de udblødte bønner
undtagen salt og persille. Skru helt op for varmen igen til gryden er
i kog. Skru derefter ned for varmen, til vandet simrer, og kog med
tæt låg i omkring en time, eller indtil bønnerne er møre.
Kom salt i og pynt hver skålfuld af den varme suppe med lidt
persille.
Man kan servere fasoulada som en forret eller bygge et fuldt måltid
op omkring suppen med tilbehør i form af brød, oliven og ost.
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Hare Krishna på helsemesse d. 5-7 februar 2010
Af Dandaniti Devi Dasi
For en del år tilbage var Hare krishna et fast
indslag på Krop-sind-ånd helsemesserne i Falkonercentret i København. De hengivne havde en
stand, hvor der blev distribueret kichari, halava,
kugleguf, lassi og andre prasadam-favoritter.
Prasadam’en var meget populær hos messens
gæster, men desværre ikke hos Falkoncentrets
cafe! Så siden 2000 har der ikke været nogen
Hare Krishna-stand på messen.
De sidste par år har Lalitanatha og jeg deltaget
på forskellige helsemesser med en bogstand,
og sidst vi var på messe i KB-hallen, spurgte
Krop-sind-ånd-messernes ”mor” Liz Mehl, om
vi ikke kunne tænke os at lave et Hare Krishna
tempelrum på den næste messe i februar. Eftersom vi allerede havde betalt for en stand på
messen, ville vi kvit og frit få stillet et lokale
til rådighed. En gruppe entusiastiske hengivne
bestående af blandt andet Kesavapriya, Kurma
Gaura, Gaura Bhavana, Mangalavati Citra,
Mayuri Sakhi, Nalini, Lonny, Conny, Syama
Kisori og Jagadvala har meldt sig under fanerne,
og vi har sammensat nedenstående program.
Tempelrummet, der ligger i foredragslokale
nr. 6, er åbent under hele messen, og hver time
starter enten bhajan, foredrag eller japaworkshop. Man kan læse mere om messen på
Daninfos hjemmeside http://www.daninfo.dk/.
Vi ligger stadig inde med nogle enkelte fribilletter til dem, der har lyst til at komme ind
og deltage i programmet. Kontakt os på e-mail
dandaniti@krishna.dk eller tlf. 59 27 19 30.

Fredag:
13-13.45 Bhajan (musikalsk mantrameditation)
14-14.45 De fem emner i Bhagavad-gita (fore		
drag)
15-15.45 Mantra-meditation (worskshop)
16-16.45 Jorden er rig – åndelige løsninger på 		
globale problemer (foredrag)
17-17.45 Bhajan (musikalsk mantra-meditation)
Lørdag:
11-11.45 Bhakti-yoga – hengivenhedens yoga 		
(foredrag)
12-12.45 Mantra-meditation (workshop)
13-13.45 Bhajan (musikalsk mantra-meditation)
14-14.45 Om mantraer – lyd der løfter (foredrag)
15-15.45 Mantra-meditation (workshop)
16-16.45 Vegetarisme og spiritualitet – vegetarismen
i de forskellige religioner (foredrag)
17-17.45 Bhajan (musikalsk mantra-meditation)
Lørdag kl. 13.00 holder Lalitanatha desuden foredrag om Forbudt arkæologi i lok. 203.
Søndag:
11-11.45 Bhajan (musikalsk mantra-meditation)
12-12.45 Mantra meditation (workshop)
13-13.45 Bhajan (musikalsk mantra-meditation)
14-14.45 Når sjælen danser (foredrag)
15-15.45 Kirtan (fælles sang og dans)
16-16.45 Få en direkte reinkarnationsoplevelse
(foredrag)

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

Adresse:..................................................................................................
Tlf.:...................................
Email:.....................................................

300 kr. pr. år (12 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:
“Nyt fra Hare Krishna”,
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse

www.krishna.dk www.harekrishna.dk www.iskcon.dk
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Alle henvendelser til:
Nyt fra Hare Krishna
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse, Tlf.: 5927 1930 girokonto 1-688-3204
E-mail: lalitanatha@krishna.dk

Februar 2010
Onsdag 3.2 Sri Purusottama Das Thakuras 		
		bortgang
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 		
		
Thakuras fremkomst
Tirsdag 9.2 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Vijaya Ekadasi)
Onsdag 10.2 Bryd fasten imellem 7:45–10:51
Sri Isvara Puris bortgang
Fredag 12.2 Siva Ratri
Søndag 14.2 Srila Jagannatha Dasa Babajis bortgang
Sri Rasikananda Prabhus bortgang

Torsdag 18.2 Sri Purusottama Dasa Thakuras 		
		fremkomst
Torsdag 25.2 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Amalaki vrata Ekadasi)
Fredag 26.2 Bryd fasten imellem 7:08–10:38
Sri Madhavendra Puris bortgang
Søndag 28.2 GAURA PURNIMA
Herren Sri Caitanya Mahaprabhus 		
		
fremkomst (faste til måneopgang)
Mandag 1.3 Jagannatha Mishras festival
Søndag 7.3 Srivasa Panditas fremkomst

Sadhu-sanga
”Hvilken gavn har man af sadhu-sanga [selskab med hengivne]?” spurgte
den store vismand Narada engang Sri Krishna. Krishna pegede på en orm og
svarede: ”Spørg den orm.”
Narada spurgte ormen: ”Orm, hvad er resultatet af sadhu-sanga?” Ormen så på
Narada. I næste øjeblik døde den for øjnene af ham! Narada vendte sig forvirret
til Krishna og sagde: ”Jeg fik intet svar. Ormen døde.”
Krishna svarede: ”Gå hen til den fuglerede og stil den nyudklækkede papegøjeunge det samme spørgsmål.”
Narada spurgte fugleungen: ”Hvad er resultatet af sadhu-sanga?” Papegøjeungen åbnede øjnene,
så Narada og forlod kroppen på stedet! Forskrækket gik Narada tilbage til Herren. Krishna sagde:
”Narada, vær ikke forstyrret. Hvis du virkeligt vil have et svar på dit spørgsmål, så gå hen og spørg
den der nyfødte kalv.”
Narada gik med bange anelser hen til den nyfødte kalv og hviskede i dens øre: ”Hvad er resultatet af sadhu-sanga?” Kalven kiggede på Narada, og mens Narada ventede på svaret, faldt også
den død om.
Forvirret vendte Narada tilbage til Krishna. Krishna beroligede ham og sagde: ”Kongen har fået
en nyfødt dreng. Gå hen og stil ham spørgsmålet.”
Narada svarede: ”Nu har jeg stillet en orm, en fugleunge og en kalv spørgsmålet, og de er alle
døde. Vil du nu have mig til at slå en prins ihjel?” Herren opmuntrede Narada og sagde: ”Prinsen
vil ikke dø, når han ser dig.”
Narada gik derfor hen til paladset og spurgte prinsen: ”Hvad er resultatet af sadhu-sanga?”
Prinsen svarede: ”Narada, har du endnu ikke forstået, hvor storslået en ting sadhu-sanga er?
Da du første gang spurgte mig, var jeg en orm. Jeg døde og blev en papegøje, der igen døde på
grund af dit selskab og blev til en kalv. Derefter opgav jeg min kalvekrop og fik en menneskekrop.
Nu vil jeg igennem dit selskab opnå den højeste fuldkommenhed, som det er muligt at opnå som
menneske.”
Narada forstod lidt bedre, hvor stor en ting sadhu-sanga er.

