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Velkommen til maj-udgaven af Nyt fra Hare Krishna
Dandaniti Devi Dasi
I år falder en af årets store festivaldage i maj måned,
nemlig Nrsimha Caturdasi, den dag Herren åbenbarede sig som halvt menneske, halvt løve. Dagen fejres
i templet i Vanløse på selve dagen den 26. maj samt
den efterfølgende søndag den 30. maj. Børnesiden
har denne gang forbindelse til Herren Nrsimhadeva.
For de børn, der dukker op til festivalen i templet
den 30. maj, vil der også være fortællinger om Herren Nrsimhadeva (på dansk) under foredraget. Se
programmet på side 10
Maj måned starter med et meget lykkebringende
arrangement på Gammeltorv i København den
1. maj, hvor de hengivne afholder årets første
Vegetarisk Lørdag-arrangement. Her vil der blive
delt prasadam ud til alle forbipasserende, der er
friske på en tallerken varm prasadam. Som nævnt i
sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna vil der syv
gange i årets løb blive afholdt Vegetarisk Lørdag,
der ledsages af harinama, sang af det hellige navn.
På næste side fortsætter Srila Prabhupada med
sine fantastiske og samfundsrelevante tekster fra
bogen Light of the Bhagavatam, som vi er ved at
oversætte til dansk med titlen I Bhagavatams lys.
I sidste nummer startede Lalitanatha en serie om
Oldtiden og Indiens vediske historie. Denne gang har
han givet ordet til Sadaputa Dasa, hvis artikel Tværkulturelle Spor af Vedisk Kultur findes på side 11.
På Haiti har hengivne og frivillige fra flere lande
været med til at dele prasadam ud til flygtninge
og sårede efter jordskælvet i januar måned. En
opdatering plus et førstehåndsindtryk fra en af de
hengivne, der var med Food for Life på Haiti, kan

findes på side 16.
Køkkensiden er endnu engang fulgt i fodsporene
på Kurma på en kulinarisk rejse til Grækenland.
Denne gang bringer vi en opskrift på et godt
græsk landbrød. På side 18 kan man i øvrigt læse
om, hvad der sker i Krishna-templets køkken
om søndagen, når der tilberedes prasadam til
Sri-Sri Gaura-Nitai og Deres 80-100 gæster til
søndagsfesten.
Fra Stuti Dasi, der er bosiddende i Mayapur har
vi modtaget en historie om Purusottama-måneden,
som vi befinder os i indtil midten af maj. Purusottama er en ekstra måned, der sættes ind i den
vediske kalender hvert tredje år. Læs baggrunden
herfor på side 7.
Resolutionerne fra GBC’s møde i Mayapur
i forbindelse med Gaura Purnima-festivalen er
kommet. Her i bladet bringer vi et uddrag fra
GBC’s udtalelser
vedrørende NaraI dette nummer
yana Maharaja, der
2
er discipel af Srila Redaktionelt
Prabhupadas sann- Srila
yasa-guru.
3
Hvis man har lyst Prabhupadas side
til at bringe en gave Historien om måneden
til Sri-Sri Gaura7
Nitai i Vanløse, kan Purusottama
man se deres ønske- Tværkulturelle spor
liste på side 19.
Hare Krishna og af vedisk civilisation 11
god læsning!
GBC-resolutioner
15
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Srila Prabhupadas side
I Bhagavatams lys, 10
Dette er tiende og næstsidste afsnit af oversættelsen af Light of the Bhagavata,
som Srila Prabhupada skrev i 1961 over kapitel 20 fra Srimad-Bhagavatams 10.
Bog, der er en beskrivelse af efteråret i Vrindavana. Hvert naturfænomen sammenlignes med en bestemt filosofisk pointe, ligesom hvert vers ledsages af et maleri af den kinesiske
malerinde Madame Li.
Tekst 43
Om efteråret bliver alle fugle, dyr og mennesker seksuelt inklinerede, og tyren, bukken,
fuglehannen, manden og andre skabninger
af hankøn befrugter med gevalt det svage
køn. En tilsvarende befrugtning finder sted
som resultat af hengiven tjeneste til Herren.

og hans fjender blev udslettet. Kong Yudhisthira
lod sig aldrig gå på af de ulykker, der væltede
ned over dem på trods af, at Herren Krishna
var deres konstante ledsager. Pandavaerne bad
aldrig Herren om andet end Hans hengivne tjeneste, men da tiden var inde, faldt alt alligevel
ud til fordel for dem.
En hengiven bør derfor gøre
sine hengivne tjenester med
fuld energi, vedholdenhed og
fuld tillid. Han bør gøre sine
fastsatte pligter, være ren i
hjertet og tjene i selskab med
hengivne. Disse seks ting vil
give den hengivne medgang.
Man må ikke miste modet
under udførelsen af hengiven
tjeneste. Modgang er ikke
en dårlig ting, men kan være
fundamentet for senere fremgang. Man må have fuld tro
på de regulative principper,
som selvrealiserede sjæle
følger, og man bør ikke have
tvivl med hensyn til det endelige resultat af en sådan hengiven tjeneste. Tværtimod
må man uden tøven fortsætte
med sine foreskrevne pligter,
og man må aldrig sætte sig
selv i dårligt selskab.
Vi må ikke tage let på det
at komme tilbage til Gud. Vi
skal tage det alvorligt, som det påbydes i skrifterne. For den, der følger strengt, er resultatet
garanteret. Når tiden er inde, kommer det af sig

Hengiven tjeneste til Herren er aldrig frugtesløs. I
netop det rette øjeblik får man
resultatet af sin respektive hengivne tjeneste, selv hvis man
ikke ønsker det. De rene hengivne ønsker intet til gengæld
fra Herren for deres tjeneste,
for de driver ikke forretning
med Herren. Men Herren
opfylder af Sig selv alle de
hengivnes ønsker uden blive
opfordret dertil.
Det kan virke som om, at
med hensyn til materiel velstand bliver en hengiven af
Herren fattigere og fattigere,
men dette er i virkeligheden
ikke tilfældet. Det typiske
eksempel er Pandavaerne.
De fem brødre under ledelse af Kong Yudhisthira
gennemgik alle former for
vanskeligheder på grund af
den sammensværgelse, som
deres fætre under tilskyndelse af Duryodhana
udpønsede. Men i sidste ende blev Kong Yudhisthira indsat på tronen af Herren Sri Krishna,
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ledet af gode brahmanaers råd. Selv i Middelalderen blev Maharaja Candragupta ledt af den
lærde brahmana Canakya Pandita.
I et monarki var der én tilstrækkeligt uddannet person, der var dygtig nok til alene at stå
for statens anliggender. Men i et demokrati
er ingen trænet som en prins. I stedet bliver
politikere valgt til ansvarsfulde administrationsposter igennem diplomatiske arrangementer. I
stedet for én konge eller én højeste udøvende
embedsmand er der i et demokrati så mange
kvasi-konger: præsidenten, ministrene, de fuldmægtige, sekretærerne, de assisterende sekretærer, privatsekretærerne og undersekretærerne.
Der er mange partier – politiske, sociale og
offentlige – og de har deres indpiskere og deres
ideer, men ingen er tilstrækkeligt uddannet til
at varetage dem, der regeres, og deres faktiske
interesser. I en såkaldt demokratisk regering er
korruption endnu mere udbredt end i et autokrati
eller monarki.
Mænd, der blomstrer i forklædning som
folkets tjenere, ønsker ikke en god konge som
statsoverhoved. De er som kumuda-blomsten,
der ikke finder glæde i solopgangen.
Ordet ku betyder ”slet”, og mud
betyder ”glæde”. Personer,
der ønsker at udnytte den
administrative magt for
at mele deres egen
kage, bryder sig ikke
om at have en god
konge. Selv om de
hævder, at de vil
have et demokrati,
ønsker de selv at
være konger. Derfor konkurrerer de
om stemmer igennem
falsk propaganda og
finder glæde i at have politik, men ingen konge. Tyve
og røvere glæder sig heller ikke
over en god konges tilstedeværelse, men
en veluddannet konge som statsoverhoved er i
folkets interesse.

selv. Dhruva Maharaja gik ud i skoven for at
tilbede Gud for at få noget, men da han faktisk
kom i kontakt med Gud, ønskede han intet fra
Ham. Herren gav imidlertid Dhruva Maharaja
begge dele, dvs. både opfyldte hans ønsker og
gav ham evig befrielse. Dette er læren, vi kan
finde i alle åbenbarede skrifter. Den almægtige
Gud giver de resultater, vi ønsker, og derfor bør
vi ønske det, som er evigt, lyksaligt og fuldt af
viden. I hengiven tjeneste bør man ikke stræbe
efter noget midlertidigt og værdiløst.
Tekst 44
Om efteråret bliver alle vandområder fulde
af lotusblomster. Der er også andre blomster,
der ligner lotuser, men er af en anden slags.
Blandt dem er der blomsten, der kaldes
kumuda. Når solen står op, blomstrer alle
blomster smukt undtagen kumudaen. På
samme måde glædes alle lotuslignende mennesker over en ansvarlig konges fremkomst,
men mennesker, der er som kumudaen, bryder sig ikke om at have en konge.
I denne Kalis tidsalder vil folk have
deres egen regering, for kongerne er blevet korrupte. Tidligere var det ikke tilfældet.
Kongernes sønner blev
oplærte under ledelse
af en god brahmanaacarya, sådan som
Pandavaerne og
Kauravaerne blev
sat under instruktion af den kvalificerede brahmanalærer Sri Dronacarya.
Prinserne blev trænet
strengt i politik, økonomi, militære færdigheder,
etik og moral, videnskaberne
og frem for alt hengiven tjeneste
til Herren. Kun efter en sådan solid uddannelse fik prinserne lov til at sidde på tronen.
Når en sådan prins blev konge, blev han også
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Tekst 45
Efter det nye korn var blevet høstet og
bragt hjem fra rismarkerne, begyndte folk
overalt at fejre navanna-ceremonien i tilstedeværelse af Herren som Sri Krishna og
Baladeva.

Herrens billigelse er det umuligt at få korn, selv
med traktorer og kunstgødning.
Da Herren Krishna og Baladeva levede
der, forstod Vrindavanas gode mennesker, at
det var på grund af Herrens tilstedeværelse,
at deres kornbeholdning var tilstrækkelig.
Nogle af folkene i Vrindavana inklusive Herren Krishnas fader, Nanda Maharaja,
plejede at udføre offerhandlinger for at formilde Kong
Indra, himmelens konge,
for han er herskeren over
regn. Uden god regn
kan man ikke dyrke
korn, og derfor udførte folk ofringer
til Indra. Herren
Krishna standsede
imidlertid denne
ældgamle ceremoni og rådede Sin
fader til udføre den
samme ofring til
den Højeste Herre.
Hans formål var at
lære os, at vi ikke
behøver at tilfredsstillede de forskellige halvguder, der
står for de kosmiske anliggenders
forskellige afdelinger. I stedet skal vi
udføre ofringer til den
Højeste Herre, for Herren
er herskeren, og alle andre
er Hans tjenere. Den berømte
annakuta-ceremoni, som specielt
fandt sted i Vrindavana og generelt alle
andre steder i Indien, blev således introduceret af Herren, og folk følger den stadigt ved
at tilbede Govardhana-bjerget, hvor Herren
plejede at finde glæde i at vogte køer. Folk
tilbeder også Giri Govardhana som identisk
med Herren, for der er ingen forskel imellem
Gud og Hans ejendele og aktiviteter.

I vedisk kultur anser lærde mennesker alle naturprodukter som
korn, frugter, blomster og
mælk for at være gaver
fra Gud. Ingen kan
fremstille disse ting
på menneskeskabte
fabrikker, uanset
hvor videnskabeligt avancerede
folk måtte være.
Folk kan tillave
madretter af sådanne Gudssendte
fødevarer, men de
kan ikke fremstille
de naturlige ingredienser. Åndeligt
kultiverede mennesker føler sig
derfor naturligt
taknemmelige
overfor Herren,
når de ved Herrens nåde får tilstrækkeligt med mad.
Navanna-prasanna-ceremonien fejredes som
en måde at anerkende Guds
gaver på. Nyhøstet korn ville
først blive ofret af landsbyens folk,
enten personligt eller i fællesskab, hvorefter alle
landsbyens medlemmer i begge tilfælde spiste
prasadamen, der var blevet således ofret til
Herren. Sådanne ceremonier gør folk glade og
velstående. Vi bør altid anerkende Guds nåde.
Vi bør ikke tro, at vi kan producere mad nok
blot med traktorer og kunstgødning. Disse kan
kun være redskaber i en sådan produktion. Uden
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Der er forskellige slags liv, forskellige slags
planeter og forskellige former for fuldendelse i
åndelig erkendelse, som alle kun kan opnås, når
vi har lagt livets Caturmasya-lignende periode
bag os. Det er derfor en tåbelig ide at tro, at vi
kan komme til andre planeter i den nuværende
krop. Hvis vi vil til Devaloka, halvgudernes planeter, må vi opnå de nødvendige kvalifikationer.
Det samme gælder, hvis vi vil tilbage til Guds
rige. Hvis vi ønsker at blive på denne planet i en
bedre livstilstand, afhænger det også af
de nødvendige kvalifikationer.
Under alle omstændigheder
kan disse opnåelser blive
virkeliggjort umiddelbart efter, at man
forlader kroppen.
Købmændene, prædikanterne,
kongerne
og de studerende
udgør menneskesamfundets
fire vigtige
inddelinger.
Købmændene
skal sørge for, at
alle får deres rette
andel af maden, der
er givet som en gave af
Gud. Sannyasi-prædikanterne
bør gå fra dør til dør for at prædike Gudsbevidsthed og ikke for at bygge
matha’er og templer, men for at oplyse folk. Kongen bør drage ud fra sit hjem for med egne øjne at
se, hvordan alting står til (da Maharaja Pariksit var
rundt på en tur, så han en mand, Kali, i færd med
at forsøge at slå en ko ihjel, og straffede ham med
det samme). De studerende bør tilegne sig viden
fra hvor som helst, den findes. Meningen med
det forenede arbejde af disse fire inddelinger er at
tilgodese samfundets generelle tarv. (Fortsættes
i næste nummer)

Tekst 46
Købmændene, prædikanterne, kongerne
og de studerende, der havde været tvunget til
at blive hjemme i de fire måneder i juni, juli,
august og september, drog ud i alle retninger
og fik fremgang i livet, ligesom til fuldkommenhed udviklede sjæle opnår den ønskede
krop, så snart de forlader den nuværende.
Folk generelt, i særdeleshed købmænd, prædikanter, konger og
studerende, rådes til ikke at
forlade hjemmet i regntidens fire måneder.
Disse fire måneder
kaldes Caturmasya. I denne periode
er der særlige regler,
som alle
skal overholde, dels
for helbredets skyld,
dels for at
opnå åndelig
erkendelse. I
denne periode
kan købmændene
ikke frit handle, idealistiske sjæle som sannyasier kan ikke frit prædike
Vedaernes lære, konger kan ikke
rejse rundt i deres lande, og studerende
kan ikke komme til deres skoler, der er lukkede.
Men efter Caturmasya-perioden er de alle frie til
at drage ud og gøre deres respektive pligter, og
derved opnår de resultaterne, de ønsker.
På samme måde kan man ikke opnå de ønskede
resultater af sine askeser, indtil man opnår frihed
fra den nuværende krop. Der er forskellige måder
at praktisere de forskellige former for yoga på
for at opnå forskellige resultater på forskellige
områder i livet. Alting er ikke en og samme ting.
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Historien om
måneden Purusottama
Af Stuti Devi Dasi

Den vediske kalender har som andre kalendere tolv måneder, men da den er en månekalender,
afviger den gradvist fra solkalenderen. For at justere denne uoverensstemmelse indsættes der
derfor hvert tredje år en ekstra måned, Purusottama. Denne måned falder i år fra den 15.4.2010
til den 16.5.2010. Stuti Devi Dasi har sendt os historien om Purusottama fra Mayapur, hvor hun
bor sammen med sin mand og sine to døtre. Vi fik desværre historien for sent til at kunne have haft
den med i sidste nummer, hvor den naturligt hørte til, men vi bringer den alligevel, da dette blad
udkommer midt i Purusottama.
Da jeg var i Vrindavana for et stykke tid siden,
fik jeg en lille bog som gave. Omslaget af bogen
viste et smukt billede af Krishna som spæd, og
jeg tænkte, at denne børnebog ville være en god
gave til mine piger.
Mine piger Krishnalila og Radhika kan lide at
læse, og deres engelsklærer opfordrer dem til at
læse højt for mor og far hver dag. Så der sad vi,
alle klar til at gå i seng, og læste i den nye bog.
Til min overraskelse var den nye ”børnebog”
en bog om måneden Purusottama, og den ledte
til mange andre historier, jeg aldrig har hørt før.
Da vi var færdige, sad vi blot der og strålede.
Purusottama-måneden starter den 15. april
2010 og fortsætter til den 16. maj, og vi vil gerne
dele historien med jer. Af hensyn til magasinet
er den forkortet lidt.
Naradaji spurgte: “O Herre, Jeg har hørt om
alle måneders fortræffeligheder inklusive Kartika, Caitra osv., men hvilken måned er denne
Purusottama-måned? O hav af barmhjertighed,
fortæl mig alt om denne hellige Purusottamamåned. Hvordan forherliger man denne måned?
Hvordan skal jeg bade, give velgørenhed osv.?
Hvad skal jeg synge? Hvem skal jeg tilbede? Bør
jeg faste i denne måned? Fortæl mig indgående
om alt dette.”
Suta Goswami fortsatte: ”O vismænd, efter
at have hørt alle disse spørgsmål fra Narada,
begyndte Herren Narayana at tale fra Sin månelignende lotusmund.

Sri Narayana sagde: ”O Narada, Jeg skal
fortælle dig noget, der tidligere blev forklaret
af Herren Sri Krishna til Yudhisthira. Engang
mistede Dharmaraja eller Yudhisthira alting
inklusive sit land, sit palads og selv sin kyske
hustru Draupadi til Duryodhana i et terningespil.
På den tid blev Draupadi krænket af Duhsasana
foran hele den kongelige forsamling. Men da
Duhsasana forsøgte at afklæde Draupadi, blev
hun reddet fra denne farlige situation af Herren
Sri Krishna. Efter denne begivenhed forlod
Yudhisthira Maharaja sammen med sine brødre
og sin hustru sit land og levede i Kamyavana.
Engang besøgte Sri Krishna, Devakis søn,
Pandavaerne i skoven. Alle Pandavaerne inklusive Draupadi var lykkelige over at se deres
Herre, og de glemte deres pinefulde liv i skoven.
De følte sig beriget med nyt liv blot ved at have
Krishnas darsana. De lagde sig ned for deres
Herres fødder. Da Sri Krishna så Pandavaernes
ynkelige tilstand, blev Han chokeret og på
samme tid rasende på Duryodhana. Det virkede,
som om Herren ville ødelægge hele universet,
så Pandavaerne blev bange og begyndte alle at
bede ydmygt til Herren. Imens Herren lyttede
til Arjunas ydmyge bønner, fattede Han sig og
sagde: ”O Arjuna, fordi Jeg er meget tilfreds
med alle jer Pandavaer, og fordi Jeg er underlagt
jeres hengivenhed og venskab med Mig, vil Jeg
nu fortælle jer den forunderlige historie om
måneden Purusottama.
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Engang kom ved skæbnens arrangement en ingen mand, der kan give mig beskyttelse. Alle
ekstra måned til denne verden. Alle så denne halvguder og mennesker har forkastet mig, når
måned som uheldsvanger og tilmed som af- det kommer til nogen form for lykkebringende
føring. Ligesom man ikke rører ved afføring, aktiviteter. Lad mig derfor dø med det samme,
blev denne måned også set som urørlig. Den var O Herre.”
hele tiden ubeskyttet og forhånet og forkastet af
O Narada, denne ekstra måned sagde igen
alle som et dårligt tidspunkt for nogen form for og igen: ”Jeg vil dø! Jeg vil dø! Jeg vil dø!”
religiøse og lykkebringende aktiviteter.
Derefter besvimede hun ved Herrens fødder.
Da denne ekstra måned således blev afvist
Herren Visnu bad Garuda vifte den ekstra
af alle mennesker og hele
måned. Efter en tid rejste
tiden kun hørte dårlige ord
hun sig og begyndte igen at
og ringeagtelse, blev hun
tale: ”O Universets Herre,
meget bedrøvet. Hun tog
jeg har brug for Din vareTilbederen af denne må- tægt. Beskyt mig.”
til Vaikuntha for at forklare
sin bedrøvelige situation til ned vil blive i stand til at
Herren Visnu sagde til
Herren. Da hun så Herren brænde alle syndige reak- den ekstra måned: ”O barn,
Visnu på Hans simhasana, tioner til aske, og efter at klag ikke. Din lidelse er
faldt hun ned ved Hans have nydt et lykkeligt liv snart ovre. Rejs dig og kom
lotusfødder i en stemning i den materielle verden vil med Mig til Goloka Vrindaf sorg og beklagelse. Tårer han vende tilbage til Gud- avana, der er uopnåelig for
strømmede fra hendes øjne.
selv store yogier. Goloka er
dommen.
Hun bad til Herren: ”O hav
Herren Sri Krishnas bolig.
af barmhjertighed! Jeg er
Her findes Herren Krishna
kommet til Dig, fordi jeg
i Sin toarmede form, hvor
er hjælpeløs. Jeg er blevet
Han er omgivet af gopier
forkastet og bespottet af alle folk i verden. Be- og nyder Sine evige lege. Den Højeste Herre
skyt mig, vis mig Din nåde. Vær ikke ligeglad Sri Krishna og Goloka vil befri dig fra alle
med mig.”
lidelser. Kom med Mig.” Dernæst greb Herren
Da hun sagde disse ord, fortsatte den ekstra Malamasa, den ekstra måneds, hånd og tog
måned med at græde foran Herren Visnu og hende med Sig til Goloka.
satte sig nedtrykt foran Ham. Da Herren Visnu
På lang afstand fik Herren Visnu og Malamasa
så hendes ydmyge og ynkværdige positur, blev øje på udstrålingen fra Goloka. Det blændende
Han meget barmhjertig. Han sagde til hende:
lys tvang Malamasa til at lukke øjnene. Herren
”Beklag dig ikke, jeg skal beskytte dig imod Visnu beholdt hende derfor bag Sin ryg og fortalle dine lidelser. Hold op med at græde. Det er satte videre, indtil de kom til hovedindgangen.
ikke rigtigt at sørge efter at have søgt tilflugt Der viste dørvogterne deres respekt for Ham.
ved Mine lotusfødder.”
Efter at være kommet til den Højeste Bolig
Da den ekstra måned blev således trøstet af mødte Herren Visnu Herren Sri Krishna, der
Herren, sagde hun:
var omringet af mange hengivne gopier. Herren
”O Herre, Du kender min smertelige tilstand. Visnu, Ramadevis ægtemand, bukkede sig ned
Ingen i disse tre verdener er i en mere miserabel for Herren Sri Krishna og fik den ekstra måned
situation end jeg. Alle andre måneder, år, dage, til at gøre det samme, selv om hun græd højt.
nætter, retninger osv. beskyttes af Dig, og derfor Med det samme spurgte Sri Krishna: ”Hvorfor
bevæger de sig altid frygtløse omkring i hver græder hun? Hun er i Goloka Vrindavana, så
deres særlige charmerende måned. Men jeg, en hvorfor græder hun?” Herren Visnu rejste Sig
ekstra måned, har intet navn, ingen værge og og begyndte at forklare den ekstra måneds
-8-

”

”

Radha og Krishna i måneden Purusottama.

genvordigheder. Han tiggede Sri Krishna om at
beskytte denne ubeskyttede måned.
”Ingen anden end Dig, Sri Krishna, kan redde
den ekstra måned fra hendes helvedesagtige
tilstand og give hende fuld beskyttelse.” Efter
at Herren Visnu havde sagt disse ord, blev Han
stående foran Herren Krishna med foldede
hænder.”
Suta Goswami fortsatte: ”O vismænd! Herren
Visnu satte Sig, og Herren Krishna sagde nogle
meget fortrolige ord til Ham. Lyt opmærksomt,
for nu vil jeg dele disse ord med jer alle.
Purusottama Sri Krishna sagde: ”O Visnu,
Du har gjort en meget stor god gerning ved at
komme med denne ekstra måned til Mig. Du vil
blive endnu mere berømt for at have gjort dette.
Fordi Du har accepteret denne Malamasa, vil
Jeg også acceptere hende. Jeg skal gøre denne
stakkels ekstra måned ligesom Mig med hensyn
til kvalitet, berømmelse, erkendelse, fremgang
og i at give velsignelser til hengivne. Denne

måned vil blive lige så kraftfuld som Mig. Jeg
giver alle Mine guddommelige kvaliteter til
denne udskældte måned. Hun bliver navngivet
efter Mig og vil blive berømt som måneden
Purusottama i denne verden.
O Janardana, nu da hun er blevet besjælet med
Mine kvaliteter, vil Jeg selv blive denne Purussottama-måneds ægtemand og beskytter. Og
fordi hun er Mig lige, bliver denne måned hersker over alle andre måneder. Nu bliver denne
måned tilbedelsesværdig for alle. Alle bør vise
deres respekt for hende, alle bør tilbede hende.
Denne måned er lige så mægtig som Mig med
hensyn til at give enhver form for velsignelse
til den, der højtideligholder hende. Tilbederen
af denne måned vil blive i stand til at brænde
alle syndige reaktioner til aske, og efter at have
nydt et lykkeligt liv i den materielle verden vil
han vende tilbage til Guddommen.”
“O Garudadhwaja,” fortsatte Sri Krishna.
“Min Goloka er uopnåelig for dem, der udfø-9-

rer askeser, for mahatmaer, der er engageret i
fromme aktiviteter, for folk, der lever i cølibat,
eller for dem, der faster hele deres liv. Men blot
ved at højtideligholde Purusottama-måneden
og blive Min hengivne kan man let krydse
over dette materielle ocean og vende tilbage til
Guddommen.
At fejre denne Purusottama-måned er den
bedste af alle askeser. Ligesom en bonde får
en god høst ved at så frø i en velkultiveret jord,
vil et intelligent menneske, der praktiserer
hengiven tjeneste til den Højeste Herre i denne
Purusottama-måned, nyde et lykkeligt liv, imens
det er i denne verden, og efter at have forladt
sin krop vender det tilbage til Guddommen.”
Herren Sri Krishna fortsatte: ”Hvordan kan en
person gøre sit liv fremgangsrigt, medmindre han
udfører hengiven tjeneste i denne Purusottamamåned? En person, der er helt opslugt af sansenydelse og ikke tillægger denne hellige måned
nogen særlig betydning, bliver den bedste kandidat
til lidelse. Alle mennesker bør udføre en eller anden særlig hengiven tjeneste i denne Purusottamamåned ved at bade i en hellig flod, tilbede Mig,
Sri Krishna, ved at synge eller recitere Mit hellige
navn eller give velgørenhed.

“En heldig person, der følger mine instruktioner
og fejrer denne Purusottama-måned på rette vis og
på en trofast måde tilbeder Mig, vil opnå berømmelse, rigdom og en god søn i dette liv. Efter at
have nydt et lykkeligt liv, vender han tilbage til
Goloka Dhama. Ved at følge Mine instruktioner
bør alle tilbede denne hellige måned. Jeg har gjort
den til den bedste af alle måneder. O Ramadevis
ægtemand (Visnu), opgiv alle intellektuelle spekulationer om den ekstra måned. Tag blot denne
Purusottama-måned med Dig til Din bolig i Vaikuntha.”
Efter at have fortalt Pandavaerne den lille
historie om Purusottama-måneden så Herren
Sri Krishna barmhjertigt på Yudhisthira og
Draupadi og begyndte derefter at tale til Arjuna.
“O løve blandt mænd, forstår du nu, hvorfor
I Pandavaer lider? I anerkendte og ærede ikke
Purusottama-måneden, der just er overstået.
Det har netop været den måned, der er Vrindavana Candra mest kær, men I Pandavaer var i
skoven og tilbad hende ikke. Derfor lider I nu.
I har fulgt de ritualistiske principper, som Vyasadeva har givet jer, men medmindre I tilbeder
Purusottama-måneden, kan I ikke udføre ren
hengiven tjeneste til Mig.”

Nrsimha Caturdasi 2010
Nrsimha Caturdasi er en af årets store festivaldage,
hvor hengivne over hele verden fejrer Herren Nrsimhadevas åbenbaringsdag. Nrsimhadeva er Krishnas
inkarnation som halvt menneske og halvt løve, der
kom for at glæde Sin hengivne Prahlada Maharaja og
dræbe den store dæmon Hiranyakasipu.
I år falder dagen onsdag den 26. maj, og dagen fejres
ved søndagsfesten i Vanløse den efterfølgende søndag
den 30 maj. På selve dagen den 26. maj bliver der i
templet afholdt et udvidet aftenprogram, der starter
kl. 18.00 med en forelæsning om Herren Nrsimhadeva. Morgenforedraget kl. 7.45 kommer også til at
omhandle Herren Nrsimhadeva.
Her er det foreløbige program for de to dage. Hold dig
eventuelt opdateret på www.harekrishna.dk.
-10-

Onsdag den 26. maj
7.45 Forelæsning fra Srimad-Bhagavatam
18.00 Foredrag om Nrsimhadeva
19.00 Gaura-arati
19.30 Prasadam
Søndag den 30. maj
15.00 Bhajana
15.30 Foredrag
16.15 Børneteater
16.45 Transcendental auktion
17.15 Kirtana
18.00 Prasadam

Tværkulturelle spor
af vedisk civilisation
Af Sadaputa Dasa

I sidste nummer startede vi en serie om Oldtidens historie og vedisk kultur. I dette nummer
bringer vi en tidligere bragt artikel af Sadaputa Dasa, hvor han ser på, hvad der kan tolkes
som spor af vedisk kultur fra andre kulturer i verden. Artiklen blev første gang bragt i Nyt fra
Hare Krishna i 2003 (nr. 6).
Den græske oldtidsforfatter Aratos fortæller menneskets nedskrevne historie dækker. Meget i
følgende historie om stjernebilledet Virgo eller de forskellige kulturers traditioner ligner afgjort
Jomfruen. Virgo tilhørte stjerneracen, der var uafhængig historiefortælling, men mange fælles
forfædrene til de gamle stjerner. I de oprin- temaer går også igen mange steder. Nogle af
delige tider i den gyldne tidsalder levede hun disse temaer findes i en højt udviklet form i den
blandt menneskene som den personificerede vediske litteratur. Eksistensen af disse kulturer
Retfærdighed og formanede dem til at holde over hele verden er i overensstemmelse med
fast ved sandheden. På den tid levede mennesker ideen om, at i en fjern fortid havde den vediske
fredeligt sammen uden hykleri og strid. Senere kultur indflydelse over hele verden.
i sølvalderen gemte hun sig i bjergene, men
I denne artikel skal vi se på, hvordan vediske
kom lejlighedsvis ned for at irettesætte folk for forestillinger om tiden og menneskets levetid
deres slette levemåder. Da bronzealderen kom, gentagne gange dukker op i forskellige tradiopfandt mennesket sværdet, og ”smagte kød af tioner verden over. Først gennemgås nogle ekkøer for første gang.” På dette tidspunkt ”fløj sempler på sådanne ideer og derefter diskuteres,
Virgo væk til sfæren”. Hun drog med andre ord hvad de tyder på, og hvordan de kan tolkes.
til den himmelske verden.1
I den vediske litteratur anses tiden for at
Indiens vediske litteratur giver en indgående være en manifestation af Krishna, det Højeste
beskrivelse af universet som et kosmos, et har- Væsen. Som sådan er tiden en herskende kraft,
monisk, ordnet system, der er skabt ud fra en in- der regulerer de levende væseners liv i overenstelligent plan, så levende væsener kan eksistere stemmelse med en kosmisk plan. Denne plan
her. Den moderne opfattelse af universet er så involverer gentagne kredsløb af skabelse og
forskellig fra den vediske, at sidstnævnte i dag er ødelæggelse af forskellig varigheder. Den kortevanskelig at forstå. Imidlertid var kosmogonier ste og vigtigste af disse gentagne kredsløb består
[kosmogoni er en lære om verdens oprindelse], af fire yugaer eller tidsaldre, der kaldes Satya,
der lignede det vediske system, i gamle tider Treta, Dvapara og Kali. I disse på hinanden
vidt udbredte blandt folk over hele verden, selv følgende tidsaldre falder menneskeheden gradom uddannede mennesker af i dag er tilbøjelige vist fra en høj åndelig platform til en fornedret
til at afvise disse tankesystemer som mytologi tilstand. Derefter genoprettes ved begyndelsen
og se deres forskellighed og mærkelige ideer på en ny Satya-yuga den oprindelige tilstand af
som bevis på, at de alle blot er frembringelser renhed, og kredsløbet starter forfra.
af menneskers fantasi.
Historien om Virgo illustrerer, hvordan OldDette kan måske få os til at overse en vigtig vi- tidens middelhavsverden havde en udbredt tro
den, der kan kaste lys over de umådelige glemte på en tilsvarende række af fire aldre, som man
perioder, der går forud for det korte tidsrum, som kaldte Guldalderen, Sølvalderen, Bronzeal-11-

deren og Jernalderen.
Dharma at miste ét ben
Også ifølge denne opfatfor hver tidsalder, hvilket
telse levede mennesket
lader der blive ét ben
først på et avanceret
tilbage i den nuværende
bevidsthedsstadie, men
Kalis tidsalder.
mistede efterhånden sine
Ifølge det vediske syåndelige kvaliteter. De
stem er varigheden på
gradvise udviklinger
yugaerne Satya, Treta,
i menneskesamfundet
Dvapara og Kali henskete ikke blot på grund
holdsvis 4, 3, 2 og 1
af fysiske og sociale
gange 432.000 år. Inprocesser, men blev stydenfor disse umådelige
ret af en højerestående
tidsrum aftager menneintelligens.
skets alder fra 100.000
Det er værd at lægge
år i Satya-yuga til 10.000
mærke til, at Aratos’
år i Treta-yuga, 1.000 år i
historie nævner spisning
Dvapara-yuga og til sidst
af køer som en syndig Ifølge Sioux-indianerne fortalte en himmelske kvinde 100 år i Kali-yuga.
handling, der afskar
Denne ide strider
om en bison, der mister et ben i hver tidsalder.
mennesket fra direkte
selvfølgeligt imod den
kontakt med himmelske skabninger. Denne moderne evolutionære opfattelse af fortiden. I
detalje er i overensstemmelse med den gamle Oldtidens middelhavsverden var det imidlertid
indiske tradition om kobeskyttelse, men er almindeligt accepteret, at menneskets historie
overraskende at finde i en græsk eller europæisk havde strakt sig over ekstremt lange tidsperiokultursammenhæng.
der. For eksempel skrev Porphyrius (ca. år 300),
En forklaring på ligheder imellem ideer, der at gamle historiske optegnelser, som historikefindes i forskellige kulturer, kan være, at folk ren Callisthenes, der ledsagede Alexander den
overalt grundlæggende har den samme psykolo- Store under den persiske krig, havde sendt til
giske natur og derfor er tilbøjelige til uafhængigt Aristoteles, indeholdt babylonske fortegnelser
at nå frem til opfattelser, der ligner hinanden. over sol- og måneformørkelser fra en periode
Imidlertid tyder detaljer som ovenstående med på 31.000 år. På samme måde skrev Iamblicus
drab på køer snarere på, at vi har at gøre med i det fjerde århundrede med Oldtidens græske
sammenhængende traditioner og ikke uafhæn- astronom Hipparchus som kilde, at assyrerne
gigt opståede ideer.
havde foretaget observationer i 270.000 år og
Et andet eksempel på ligheder imellem kul- ført optegnelser over alle syv planeters tilbageturer har vi fra Nordamerika. Sioux-indianerne venden til samme position.3 Endelig angav den
fortæller, at deres forfædre havde besøg af en babylonske historiker Berossus 432.000 år som
himmelsk kvinde, der gav dem deres religion. det totale antal år, som de babylonske konger
Hun fortalte dem, at der er fire tidsaldre, og at regerede før Syndfloden.4
der findes en hellig bisonokse, der mister et
Vi hævder ikke, at disse angivelser er rigtige
ben i hver tidsalder. For nærværende er vi i den (eller forkerte). Pointen er blot, at folk i Oldsidste tidsalder, en degraderingens tidsalder, tidens middelhavscivilisation efter alt dømme
hvor bisonen kun har ét ben tilbage.2
havde et helt anderledes syn på fortiden end det,
Denne historie er næsten identisk med Sri- som er den herskende opfattelse i dag. Dette syn
mad-Bhagavatams beretning om mødet imellem var i brede træk i overensstemmelse med den
Maharaja Pariksit og tyren Dharma. Der siges vediske tidsregning.
-12-

Selv om det er velkendt,
”Da Noah nu havde leat Biblen postulerer et meget
vet i 350 år efter Syndflokort tidsrum for menneskets
den, og i al den tid været
historie, er det interessant at
lykkelig, døde han i en
bemærke, at den angiver, at
alder af 950 år, men lad
mennesker på et tidspunkt
ingen ved sammenligning
levede i omkring 1000 år. I
af de gamles liv med vore
Det Gamle Testamente giliv gøre vores korte leveves følgende aldre for dem,
alder til et argument for, at
der levede før den bibelske
heller ikke de opnåede så
syndflod: Adam, 930; Seth,
langt et liv.....
912; Enos, 905; Kenan, 910;
Mahalal’el, 895; Jared, 962;
Til støtte for, hvad jeg
Enok, 365; Metusalem, 969;
har citeret, har jeg nu
Lemek, 777; Noah, 950. Hvis
kilder fra Oldtiden, både
vi ser bort fra Enok (der siges
blandt grækerne og barat være blevet ført op til himbarerne, for selv Manetho,
melen i sin egen krop) levede
der skrev Ægyptens hiSurtr som John Dollman forestillede
disse personer i gennemsnit i
storie, og Berossus, der
sig ham i 1909.
912 år.5
samlede de kaldæiske
Efter Syndfloden noterer man sig imidlertid
monumenter, og Mochus og Histiaeus
følgende aldre: Sem, 600; Arpakshad, 438;
og endvidere Hieronymus af Ægypten
Shela, 433; Eber, 464; Peleg, 239; Re’u, 239;
og de, der skrev den fønikiske historie,
Serug, 230; Nakor, 148; Terah, 205; Abraham,
er enige i, hvad jeg her siger: Også
175; Isak, 180; Job, 210; Jakob, 147; Levi, 137;
Hesiod og Hecataeus, Hellanikos og
Kehat, 133; Amram, 137; Moses, 120; Joshua,
Akusilaos og endvidere Eforus og
110. Disse aldre viser en gradvis reducering af
Nicolaus fortæller, at de gamle levede
menneskets alder til omkring 100 år, sådan som
i et tusinde år. Men lad i denne sag
det må være sket i Kali-yugas begyndelse ifølge
enhver mene, som det passer dem.”7
den vediske forestilling.
Her skal nævnes i forbifarten, at den bibelske
Desværre eksisterer i dag praktisk taget ingen
syndflod traditionelt siges at have fundet sted i af de bøger, som Josephus refererer til. Men vendet andet eller tredje årtusinde før Kristi fødsel, der vi os til stadig eksisterende nordiske sagaer,
og det traditionelle tidspunkt i Indien for Kali- levede folk ifølge dem i gamle tider i mange
yugas begyndelse er den 18. februar 3102 f.Kr. århundreder. Derudover beskriver de nordiske
Det selvsamme tidspunkt gives som tidspunktet sagaer et fremadskridende forløb af tidsaldre
for syndfloden i forskellige persiske, islamiske inklusive en fredens tidsalder, en tidsalder med
og europæiske bøger fra det sjette til det fjor- indførelsen af forskellige samfundsordener, en
tende århundrede.6 Hvordan er Mellemøstens tidsalder med tiltagende vold og en degraderet
syndflod blevet knyttet sammen med starten på ”kniv- og øksetid med kløvede skjolde.”8 SidstKali-yuga? Det eneste, vi kan sige, er, at dette vi- nævnte efterfølges af en udslettelsesperiode, der
ser, hvor lidt vi i virkeligheden ved om fortiden. kaldes Ragnarok, hvorefter godheden genopretTil støtte for den bibelske historie om et meget tes i verden.
langt liv for mennesker i gamle tider citerede
Det nordiske Ragnarok involverer udslettelden romerske historiker Flavius Josephus mange sen af jorden og de nordiske halvguders boliger
historiske værker, der eksisterede på hans tid:
(der kaldes Asgård), og svarer således i den vedi-13-

ske kronologi til udslettelsen af de tre verdener, af den i mange kulturer verden over. Det ser ud
der følger ovenpå 1000 yuga-cyklusser eller en til, at vi finder sådanne spor, og mange af dem
af Brahmas dage. Det hævdes, at under Ragna- stemmer overens med den vediske redegørelse i
rok udslettes verden med flammer af en skab- specifikke detaljer (såsom beliggenheden af det
ning ved navn Surtr, der lever under den nedre sted, hvor Surtr befinder sig, eller den hellige
verden og er involveret i verdens skabelse. Til bison, der mister et ben i hver tidsalder). Siden
sammenligning står der i Srimad-Bhagavatam denne civilisation begyndte at miste sin indfly(3.11.30), at ved afslutningen på Brahmas dag delse for tusinder af år siden ved Kali-yugas
”finder udslettelsen sted på grund af ilden, der begyndelse, er det at forvente, at mange af disse
udgår fra Sankarsanas mund.” Sankarsana er en spor er meget fragmentariske og overtrukket
fuldstændig ekspansion af Krishna og befinder med mange senere fortællinger. Dette finder vi
Sig ”i universets bund” (Srimad-Bhagavatam også er tilfældet. Således ser det tilgængelige
3.8.3) nedenunder de lavere planetsystemer.
materiale ud til ikke at stride imod hypotesen
Der er mange ligheder imellem nordisk og om, at den vediske kultur er oprindelsen til de
vedisk kosmogoni, men også store forskelle. andre oldtidskulturer.
En grundlæggende forskel er, at i SrimadBhagavatam indgår alting i universet åbenlyst
(Fodnoter)
som en del af Krishna, Guddommens Højeste 1 E. C. Sachau, trans., Alberuni’s India
Personligheds, plan. I modsætning dertil glimrer
(Delhi: S. Chand & Co., 1964), pp. 383-4.
Gud i den nordiske mytologi ved Sit fravær, og 2	������������������������������������������
J. E. Brown, ed., The Sacred Pipe (Baltioprindelsen til og formålet med de vigtigste
more: Penguin Books, 1971), p. 9. (http://
aktører i det kosmiske drama er meget uklar.
books.google.dk/books?id=3BeHBBNLRo
I særdeleshed er Surtr en “kæmpe af ild”, hvis
wC&printsec=frontcover&dq=Brown+%2
oprindelse og motiver er uklare for selv eksper2The+Sacred+Pipe%22&source=bl&ots=
ter i nordisk mytologi.9
O5FBHWGMW7&sig=86SNFqwVFK6M
Man kan spørge, at hvis de vediske temaer
aEFekjnyNLuNTcY&hl=da&ei=DQrGS8dukker op i forskellige kulturer, hvordan kan man
eWFs-ZOPPsnNwP&sa=X&oi=book_res
da slutte, at de kan føres tilbage til en gammel
ult&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6
vedisk civilisation? Måske opstod de uafhængigt
AEwAA#v=onepage&q&f=false)
af hinanden mange forskellige steder i verden, eller 3	�����������������������������������������
D. Neugebauer, History of Ancient Mathmåske stammer de fra en ukendt kultur, der også er
ematical Astronomy (Berlin: Springeroprindelsen til det, vi kalder vedisk kultur. Således
Verlag, 1975), pp. 608-9.
kan ligheder imellem de forskellige historier som 4 J. D. North, ”Chronology & the Age of the
Surtr og Sankarsana være rent tilfældige, eller måWorld,” in Cosmology, History, & Theology,
ske er den vediske beretning hentet fra en historie,
eds. Wolfgang Yourgrau and A. D. Breck
der minder om historien om Surtr.
(N.Y.: Plenum Press, 1977), p. 315.
Vores svar på dette spørgsmål er, at det tilgæn- 5	���������������������������������������
D. W. Patten and P. A. Patten, ”A Comgelige empiriske materiale er ikke tilstrækkeligt
prehensive Theory on Aging, Gigantism
til at bevise hypotesen om, at alting kan føres
& Longevity,” Catastrophism & Ancient
tilbage til en gammel vedisk kultur, for alle emHistory, Vol. 2, Part 1 (Aug. 1979), p. 24.
piriske beviser er ufuldkomne og kan fortolkes 6 J. D. North, Ibid., p. 316-7.
på forskellige måder. Men vi kan sige noget om, 7 D. W. Patten, Ibid., p. 29.
hvorvidt det empiriske materiale harmonerer 8	������������������������������������������
V. Rydberg, Teutonic Mythology, R. B. Anmed denne hypotese eller ej.
derson, trans. (London: Swan Sonnenschein
Hvis der engang var en verdensomspændende
& Co., 1889), pp. 88, 94.
vedisk civilisation, skulle vi vente at finde spor 9 Ibid., pp. 448-9.
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GBC-resolutioner 2010
Den 29. marts 2010
blev årets GBC-resolutioner offentliggjorte.
GBC er The Governing Body Commission, ISKCON’s øverste
styrende råd, der mødes
hvert år i februar-marts
under Gaura Purnimafestivalen i Sridhama
Mayapur i Vestbengalen, ISKCON’s verd e n s h o v e d k v a r t e r.
Madhu Sevita Prabhu
fra Italien blev valgt
til GBC-formand for
2010-2011 med Hrdaya Caitanya Prabhu
Billede fra GBC møderne
fra Belgien som første
næstformand og Bhakti Caitanya Swami som Kesava Maharaja, Srila Prabhupadas sannyasaanden næstformand.
guru). I mange år har der været spændinger
Lidt usædvanligt indeholder årets resolutioner imellem ham og hans tilhængere på den ene
ikke, hvad man kan kalde ting af væsentlig in- side og ISKCON på den anden side. Striden
teresse. Det betyder ikke, at resolutionerne ikke drejer sig om, at Narayana Maharaja hævder,
er væsentlige og har betydning for os alle, men at Srila Prabhupada ønskede, at han (Narayana
i år er de alle mest af en organisationsteknisk Maharaja) skulle være ISKCON’s åndelige
art med vægt på procedurejusteringer for GBC leder efter Srila Prabhupadas bortgang eller i
og nogle ændringer i resolutioner fra tidligere hvert have en væsentlig rolle som den primære
år. Derfor gennemgår vi i modsætning til, hvad instruerende guru for alle Srila Prabhupadas
vi plejer, ikke resolutionerne her. Vil man gerne disciple. ISKCON afviser dette med henvisning
læse dem alligevel (hvilket vi opfordrer til), kan til, at Srila Prabhupada i modsætning til, hvad
de findes på Internettet på http://www.danda- Narayana Maharaja påstår, intet sådant sagde
vats.com/?p=8324.
hverken i den samtale, han havde med NaraÉn ting fandt vi dog af interesse. Den er ikke yana Maharaja en måned før sin bortgang den
at finde direkte i GBC-resolutionerne, men er en 14. november 1977, eller i nogen anden samofficiel udtalelse, som GBC’ forretningsudvalg menhæng. Al tilgængeligt og bevaret materiale
udsendte ovenpå det overståede GBC-møde. viser, at Srila Prabhupada på intet tidspunkt talte
Udtalelsen omhandler Gaudiya-math-sannya- om andet, end at både det praktiske såvel som
sien Narayana Maharaja.
det åndelige lederskab af ISKCON skulle varetages af GBC, og at ISKCON’s hengivne i alt
Udtalelse om Narayana Maharaja
væsentligt ikke skulle søge tilflugt hos personer
Narayana Maharaja er discipel af en Srila udenfor ISKCON inklusive vaisnavaer fra andre
Prabhupadas gudsbrødre (Bhakti-prajnana Gaudiya-vaisnava-organisationer.
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Sidst i marts offentliggjorde GBC’ forretningsudvalg således en 40-siders rapport, der
blev ledsaget af følgende brev:

I vores møde i Govardhana sidste oktober
udtrykte vi vores respekt for Narayana Maharaja som en ældre vaisnava. Vi udtrykte
vores dybeste undskyldninger for ikke at have
Kære medhengivne og venner af ISKCON.
kommunikeret ordentligt med ham. Han acModtag vores dybeste respekt. Al ære til Srila cepterede elskværdigt vores undskyldninger.
Prabhupada.
Han bad derefter GBC om at omstøde den
I kan finde vedhæftet et dokument i to dele politik, der blev etableret i 1995, specielt i
fra ISKCON’s Governing Body Commission relation til ham selv.
(GBC). Vi skriver dette brev for at give jer en
Alt imens GBC ønsker at vise al den høfligkort redegørelse for de begivenheder, der har hed, som vi skylder Narayana Maharaja og hans
ført til, at dette dokument er blevet skrevet og tilhængere, er vi ude af stand til at imødekomme
offentliggjort.
Narayana Maharajas begæring. GBC forbliver
Den første del, ”Samtale imellem Srila Prab- fast overbevist om, at Narayana Maharaja vedhupada og HH Narayana Maharaja: Vrindavana holdende fremstiller Srila Prabhupada urigtigt
den 8. oktober 1977”, består af en nedskrivning ved at hævde, at Prabhupada på sin sidste dag
af båndoptagelsen, der opbevares i BBT’s gav Narayana Maharaja særlige anvisninger
arkiver. Denne samtale foregik hovedsageligt om at påtage sig en singulær og løbende rolle i
på bengalsk. Her præsenterer vi den bengalske ISKCON’s åndelige ledelse.
tale (både med bengalsk skrift og i engelsk omDe vedhæftede dokumenter indeholder vores
skrivning) sammen med en engelsk oversættelse velovervejede svar på den påstand.
linie for linie.
Et andet formål med vores møde i oktober
Den anden del, der har titlen ”Den sidste sam- var at finde ud af måder, hvorpå vi kan mindske
tale”, byder på en nøje analyse af betydningen spændingen imellem vores to selskaber. Når det
og vigtigheden af denne samtale. Analysen ser kommer til stykket, er vi alle tilhængere af Sri
på påstande, som Narayana Maharaja er kommet Caitanya Mahaprabhu og de tidligere acaryaer,
med om den samtale. Den undersøger samtalen så vi beder til, at vore to selskabers seva [tjei dens historiske sammenhæng. Den evaluerer neste] kan fortsætte med at velsigne de glemvigtigheden af undersøgelsens resultater for det somme jivaer i denne tidsalder. Alligevel ser
fremtidige forhold imellem GBC og Narayana det ud til, at vores to prædikemissioner i praksis
Maharaja og imellem ISKCON og Narayana fortsætter med at sprede Krishna-bevidsthed på
Maharajas egen bevægelse.
hver vores separate måder.
Som mange af jer ved det, blev nogle ældre
Vi er fuldt ud klar over, at vi stadig ikke er
medlemmer af GBC bemyndiget til at mødes i stand til at opfylde Prabhupadas inderlige
med Hans Hellighed Narayana Maharaja sid- opfordring til en samlet fælles mission blandt
ste oktober 2009 i Govardhana. GBC ønskede Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras efterkomet sådant møde med det primære formål at mere. Lad os alle tage denne anmodning til hjerundskylde personligt overfor Narayana Ma- tet og ikke på trods af de nuværende hindringer
haraja en fejl, som GBC begik i 1995: den opgive målet.
politik, som GBC netop havde vedtaget med
Hvis I har spørgsmål om denne udtalelse
hensyn til ISKCON-medlemmers omgang eller om emnet generelt, er I velkomne til at
med og accept af siksa [instruktioner] uden skrive til GBC-sekretæren på Secretary.EC@
for vores samfund, blev ikke kommunikeret PAMHO.net.
på en rigtig og tidsnok måde. Denne politik
Jeres tjenere, GBC’ forretningsudvalg
havde selvfølgelig direkte indflydelse på
Hele brevet og det vedhæftede dokument kan
Narayana Maharaja.
læses på http://www.dandavats.com/?p=8373.
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Food for Life på Haiti
”Hvis man søger en pålidelig organisation, Det var meget rørende.”
man kan sætte sin lid til i forbindelse med
For nyligt havde vi her i Danmark besøg af
nødhjælpsindsatsen på Haiti, kan man været en ungarsk hengiven, Govinda Hari Dasa, der
helt sikker på, at ens penge vil blive godt an- netop havde tilbragt tre uger som frivillig hos
vendt af Food for Life.” Således konkludere- Food for Life på Haiti. Han fortæller: ”Ved
des det i en artikel i
mit første besøg
Washington Times
i flygtningelejden 18. februar om
ren blev jeg dybt
Hare Krishna Food
berørt over at se
for Life’s indsats
folks lidelser. Jeg
på Haiti efter jordså med mine egne
skælvet i januar
øjne, at folk virmåned.
kelig havde brug
Food for Life
for hjælp. Mens
har hovedsageligt
vi servede maden,
bidraget med nødvar der folk, som
hjælpsarbejdet ved
ingen tallerkner
at dele frisklavede
havde, men i steprasadam-måltider
det måtte spise
ud i flygtningelejre
af plasticposer.
og på hospitaler.
Jeg har aldrig set
FFL er en af de få
folk på så lavt et
organisationer, der
niveau af overledeler frisk tilbevelse. Samtidigt
redt varm mad ud i
var jeg glad, fordi
modsætning til de
folk var meget
fleste nødhjælpsvenlige og satorganisationer, der
te pris på vores
deler tør mad ud.
maddistribution.
Den 27. marts stopDet er en oplepede uddelingen
velse, jeg sent vil
af prasadam imidglemme.”
lertid, da regerinFood for Life
gens besluttede at
håber at blive i
stoppe uddelingen
stand til at genaf frisklavet mad
optage distributil flygtningene. I
tionen på Haiti i
alt var der på det tidspunkt blevet distribueret løbet af et par måneder, alt afhængig af hvilke
knap 100.000 tallerkener prasadam på Haiti.
ressourcer, der er til rådighed, og hvilke muProjektleder Bruce Webster fortæller: ”Hai- ligheder, der er på Haiti for at få lov til at dele
tianerne satte meget stor pris på vores varme prasadam ud. Især satser Food for Life på at
veganske måltider, og børnene ville ofte komme kunne dele varm mad ud på skolerne. Læs mere
dansende ud af deres telte for at tage imod os. på www.ffl.org.
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Søndagsfesten i Vanløse

Af Dandaniti
I 1966, et års tid efter at Srila Prabhupada var
ankommet til New York fra Indien, startede han
”Søndagsfesten” eller ”The Sunday Love Feast”, som den hurtigt blev døbt. Søndagsfesten
var et åbent hus-arrangement, hvor gæster og
nysgerrige sjæle kunne komme til templet og
få en oplevelse af, hvad Krishna-bevidsthed
er. Et af højdepunkterne ved søndagsfesten var
prasadam. Til dagligt ville de hengivne spise
simpelt og godt, og om søndagen blev der tilberedt en overdådig festmiddag, der blev ofret
til Sri Krishna og derefter serveret ud til gæster
og hengivne. I starten ville Prabhupada selv
tilberede prasadam, men efterhånden trænede
han sine unge disciple op til at lave de mange
lækre vegetariske retter. I dag er søndagsfesten
stadig en fast del af de fleste templers program
og prasadam’en er stadig et af trækplastrene.
I de sidste par måneder er vi en gruppe af
hengivne, der har arbejdet med at revidere
forskellige aspekter af søndagsfesten i templet
i Vanløse. I den forbindelse er vi blandt andet i
gang med at danne nogle faste grupper af hengivne, der hjælper til med at tilberede prasadam
til festerne, så det ikke er de samme, der er i
køkkenet hver gang.
Til en søndagsfest er der normalt 3-5 kokke
samt et tilsvarende antal hjælpere til at tilberede

Devi Dasi
prasadam til Sri-Sri Gaura-Nitai og de 80-100
gæster, der tager del i festen. Kokkene skal
være indviede hengivne, mens ikke-indviede
hengivne hjælper med at skære grønsager, lave
salat, rulle purier, tilberede drik, vaske op og
holde køkkenet rent undervejs.
En søndagsfest-menu består normalt af cirka ti
retter: salat eller raita, ris, to sabji’er (grønsagsretter), chutney, purier (brød), evt. en ”snack”
(f.eks. pakoraer eller samosaer), to desserter
og en drik.
I øjeblikket er Cakra Tirtha Dasa fast kok
næsten hver søndag sammen med Amoghadrik
Krishna Dasa og Tejasvi Krishna Dasa, der alle
tre bor i templet. Lalitanatha Dasa plejer at stå
for køkkenet den første søndag i måneden, oftest
hjulpet af Dandaniti Devi Dasi og Kurma Gaura
Dasa. Caitanya Candra Dasa er også en af de
faste kokke, når han ikke lige er ude at distribuere bøger. Udover det er der et varierende antal
kokke og hjælpere, der assisterer i køkkenet på
skift. Blandt andet er Hadai Ohja en af vores
dygtigste festivalkokke.
Vi kunne imidlertid godt tænke os, at flere
hengivne deltes om køkkentjenesten. F.eks. at
man tager ansvar for at være kok eller køkkenassistent én gang om måneden eller melder sig til
at stå for at lave en eller to retter fast hver søn-
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dag. Hvis man ikke er indviet, kan man hjælpe
med at skære grønsager eller stå for at tilberede
drik eller salat. Vi skal nok sørge for oplæring
og stille opskrifter til rådighed.
At være i køkkenet er en dejlig tjeneste for
Sri Krishna og en god måde at være sammen
med andre hengivne på. Hvis man allerede er en
erfaren kok, kan man bidrage med at dele ud af
sin erfaring til andre, og hvis man er ny, er det
en god mulighed for at lære mere om vegetarisk
og vedisk madlavning.
Vi starter som regel kl. 11 om søndagen og er
i køkkenet til kl. 15.00, så giv lyd fra dig, hvis
du har lyst til at komme i dette tidsrum.
Hvis man ikke har mulighed for at komme
om søndagen, kan man i stedet komme andre
dage og hjælpe til. Nogle gange tilbereder vi
kager og desserter eller skærer grønsager lørdag
eftermiddag.
Hvis dette har din interesse så kontakt Dandaniti Devi Dasi på e-mail dandaniti@krishna.
dk eller tlf. 59 27 19 30 eller Tejasvi Krishna
Dasa på tejasvi.krishna@pamho.net eller tlf.
48 28 64 46.

Sri-Sri Gaura-Nitais ønskeliste for maj 2010
Sri-Sri Gaura-Nitais tjenere i templet i Vanløse
har følgende ønskeliste for Gaura-Nitai i denne måned:
Bhoga-ingredienser
(økologisk så vidt muligt):
Honning
Ghee
Rørsukker
Hasselnødder
Cashewnødder
Mandler
Tørrede dadler, abrikoser og figner
Økologisk/koldpresset olie
Frisk frugt
Økologiske grønsager

Diverse
500 kr. til indkøb af lamper til Sri-Sri Gaura-Nitai
200 kr. til indkøb af lamper til Srila Prabhupada
Kontante tilskud til nye forhæng til alteret*
Karklude af bomuld
Forklæder til køkkenet
Friske blomster især til weekender og festivaler
*Donationer kan indsættes på konto nr. 21286881118945 (Nordea)
IBAN: DK5120006881118945, SWIFT:
NDEADKKK
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Harinama i København

Med forårets komme er det blevet højsæson
for offentlig harinama, hvor hengivne synger
Krishnas hellige navne på gader og stræder
til gavn og glæde for både dem
selv og offentligheden. Planen
er sommeren igennem at have
offentlig harinama i København
hver lørdag. En del af lørdagene
vil sangen af Krishnas hellige
navne blive ledsaget af uddeling af prasadam. Syv lørdage er
allerede sat af som Vegetariske
Lørdage (se sidste nummer af
Nyt fra Hare Krishna), hvor der
vil blive delt prasadam ud på
Gammeltorv. Udover det vil der
også være nogle lørdage, hvor
de hengivne vil være at finde
ved Rundetårn og andre udvalgte
steder på Strøget, hvor der vil

blive distribueret prasadam-kager eller halava.
Hvis man har lyst til at tage del i harinama, dele
prasadam ud eller støtte økonomisk, kan man kontakte Tejasvi Krishna Dasa i templet (tlf. 4828 6446).

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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Historien om Gulu
En historie fra Bengalen

Ved
Dandaniti
Devi Dasi

Gulu var fem år og meget glad for historier. Af dem alle holdt han allermest af historien om Prahlada.
Han sagde til sin bedstemoder: “Jeg vil kun høre om Prahlada. Fortæl mig historien igen,” og hørte på
historien med fuld opmærksomhed. Han sagde: “Sikke grusom Prahladas far er. Men ingen kan dræbe
ham, som Krishna hjælper.”
En dag fik Gulu den ide, at han ville finde Krishna. Han tænkte: “Siden Krishna tilbedes med blomster,
må Han gemme Sig imellem roserne i haven. Jeg vil finde Ham, og når jeg har fundet Ham, skal Han være
min ven, så Han aldrig vil forlade mig.”
Gulu søgte hele dagen i haven, men fandt ikke Krishna. Da han kom hjem, sagde han skuffet til sin mor:
“Jeg har søgt så meget efter Krishna. Hvorfor kan jeg ikke finde ham?”
Hans mor svarede: “Gulu, Krishna elsker at lege, så Han leger gemmeleg med os. Han er den bedste til
at gemme Sig. Selv store vismænd og helgener kan ikke finde Ham.”
“Hvem kan da finde Ham, mor?”
“Ingen kan finde Ham, medmindre Han viser Sig selv. Alligevel er Han sammen med os alle og beskytter
os, ligesom Han beskyttede Prahlada. Han gemmer Sig inde i dit hjerte.”
Gulu svarede: “Inde i mit hjerte! Tro mig, mor, da jeg ledte efter Ham i haven, var det, som om en eller
talte til mig inde fra mit hjerte.”
“Det var Krishna, som er Oversjælen inde i dig. Tilbed Ham. Lær at elske Ham, ligesom du elsker mig.
Han er der ikke kun i dit hjerte, men i hjertet på alle. Lær at elske alle, så vil Han helt sikkert vise Sig for dig.”
Gulu blev glad, da han hørte sin mors kloge ord. Han håbede af hele sit hjerte, at Krishna en dag ville komme til ham.
En dag var Gulu sammen med sin mor på besøg hos sin morbror. Sent om aftenen kørte de hjem med
toget. Gulus morbror var også med. Toget var pakket med passagerer, og der var slet ikke plads til alle. Gulu
var ligeglad. Han stak hovedet ud af vinduet for at se på landsskabet, der passerede forbi. Hans morbror
sagde: “Læn ikke ud på den måde. Du kan falde ud, Gulu.”
Gulu svarede: “Hvordan kan jeg falde ud? Jeg holder fast i døren.”
Pludselig åbnede døren sig på en eller anden måde, imens toget var i fuld fart. Hjælpeløst blev Gulu
kastet ud af toget, imens folk skreg i forfærdelse, og han forsvandt af syne i det bælgragende mørke. Gulus
mor var ved at springe af toget efter ham, men blev holdt tilbage. Alle var i panik, og der gik lang tid, før
en eller anden fandt på at trække i nødbremsen. Langt om længe standsede toget, og lidt efter begyndte
det at bakke tilbage til stedet, hvor Gulu var faldet ud. Igen standsede toget.
Ingen regnede med at finde Gulu i live. Men da passagerne kom ud, så de en lille drengeskikkelse stå på
en bro. Gulus mor skreg: “Er det min lille Gulu, der står der.” Hun løb hen til ham og tog ham op i sine
arme og spurgte hulkende: “Er du kommet til skade, Gulu?”
“Hvordan skulle jeg kunne være kommet til skade, mor?” svarede Gulu. “Da jeg faldt ud, sprang morbror
ud og greb mig i sine arme.”
Overrasket sagde hans mor: “Din morbror sprang ikke ud med dig. Han var hele tiden inde i toget med os andre.”
“Det passer ikke, mor,” svarede Gulu. “Hele tiden holdt morbror mig i sine arme. Da alle I andre kom
herhen, satte han mig ned og gik den vej. Hvorfor går I ikke ud og finder ham?”
En skælven gik igennem Gulus mor. “Gulu,” sagde hun, “det var Krishna selv, der tog form som din
morbror og reddede dig.” Gulu blev ude af sig selv af glæde og forstod, at Krishna faktisk havde vist Sig
for ham, sådan som han hele tiden havde ønsket det.
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Det Krishna-bevidste køkken
Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi
Græsk landbrød
Til sin græske menu i kogebogen ”Higher Taste” anbefaler Kurma et godt brød med sprød skorpe
som tilbør. Her er en opskrift på et solidt græsk landbrød, der kan varieres med forskellige former
for mel. Brødet kan serveres som tilbehør til fasoulada, moussaka og tzatiki, som vi har bragt
opskrifterne på i de seneste numre af Nyt fra Hare Krishna.
I stedet for gær kan man bruge surdej. Se opskrift forneden.
Fremgangsmåde:
Opløs gæren i lunkent vand i en skål. Kom 1¼ dl mel i lidt efter lidt og rør godt rundt, så alle
melklumper bliver opløst. Dejen skal være tykflydende. Lad dejen stå i 15-20 minutter.
Bland mel og salt i en stor skål og lav en fordybning i midten. Kom olie, honning, mælk, gærblandingen og 5 dl vand i. Ælt det hele sammen med hænderne, indtil det bliver til en sammenhængende masse. (hvis der er brug for mere vand, så kom lidt i ad gangen af den restende mængde
vand). Hæld dejen ud af skålen og fortsæt med at ælte på en melet overflade, til dejen er behagelig
og glat og ikke længere hænger fast på hænderne.
Smør en lille skål med olie og læg dejen heri. Vend dejen rundt, så der kommer lidt olie på alle
siderne. Dæk med et fugtigt klæde. Lad dejen hæve et varmt sted i 1½-2 timer, eller til dejen er
fordoblet i størrelse.
Ingredienser:
Slå dejen ned og ælt den igen i 5 minutter på en melet overflade. Del
25 g gær (eller 1½-2
dejen i det antal brød, du vil lave (3-4 stykker anbefales), og form brødene,
dl surdej)
som du vil have dem (aflange, runde, flutes). Læg brødene i god afstand
1¼ dl lunkent vand
fra hinanden på en bageplade beklædt med bagepapir og dæk dejen med et
1¼ dl mel
1 kg mel (hvedemel, fugtigt klæde. Lad brødene hæve et varmt sted i 1 time.
Bag brødene midt i ovnen ved 220 grader i 30—35 minutter, eller indtil
grahamsmel, bygmel,
de er brune. Hvis det lyder hult, når man banker på brødet, er det færdigt.
majsmel)
1 spsk. salt
Lad brødene afkøle på en bagerist.
5-6½ dl lunkent vand
2 spsk. mælk
2 spsk. olivenolie
2 spsk. honning (kan
udelades)
Surdej:
3 dl kærnemælk
100 g mel (hvede,
rug, spelt)
1 spsk. salt
evt. lidt vand
Rør det hele sammen
og lad blandingen stå
i køleskabet 5-6 dage.
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ISKCON-fondens bankkonto
IDL (ISKCON Danmarks Landsråd) oprettede
i efteråret 2009 ISKCON-fonden, der har til
formål at støtte aktiviteter i ISKCON Danmark
såsom den overordnede ledelse og administration, ISKCON Danmarks udgifter såsom bidrag
til det internationale ISKCON-samfund, træning
og uddannelse af hengivne, sponsorering af besøg af omrejsende prædikanter, tilskud til start
af nye projekter i Danmark osv.

Alle hengivne, der har interesse i ISKCON
Danmarks drift og udvikling, er velkomne til
at bidrage til fonden, enten med lejlighedsvise
engangsbidrag, faste bidrag eller en procentdel
af en indkomst. Fonden administreres af IDL,
og regnskaberne vil løbende blive offentliggjort.
Fonden har sin egen bankkonto i Den Danske
Bank, hvortil alle bidrag kan indbetales på reg.
nr. 4380, konto 4380207257.

Hare Krishna-tempel

Århus

Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse
Tlf. 4828 6446. Giro 617 0277
Email. tempel@krishna.dk
Søndagsfest hver søndag kl. 15:00.

Søndagsfester: kanya_bala@hotmail.com
Onsdagsmøder: daniel.laflor@gmail.com

Radio Krishna Århus
www.radiokrishna.dk
Frekvenser
Sendetider
Tlf: 86110999
98.7 Mhz
Mandag 22-01
Email:
89.5 Mhz
Tirsdag 22-01
mail@ananta.dk
Kabel (kanal 2):
Torsdag 22-01
Fredag 22-01 96.5 (Teledanmark) Girokonto:
94.8 (Stofa)
Søndag 22-01
998-9366

Radio Krishna, København

87,6 MHz, Hybridnet 90,6 MHz
ma-fre 9.00-14.00 samt 16.00-17.30
lø-sø 8.00-10.00
lø 16.00-17.00
ons 22.00-02.00
to-fre 22.00-00.00
Girokonto 292 3637. Tlf. 38101232. Email: yadu@
krishna.dk Hjemmeside: www.krishna.dk

Festival of India
www.festivalofindia.dk - info@festivalofindia.dk

ISKCON i Norge:
Krishna’s Cousine
Kirkeveien 59b 0364 Oslo Tlf. +47 22606250 - 22446820 ma-fre 12.00-20.00
V/Majorstuen T-banestation. Søndagsfest oftest kun i forbindelse med festivaler, ring for information.

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

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
-23-

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

Maj 2010
Søndag 9.5
		
Mandag 10.5
Lørdag 15.5
Søndag 16.5
Torsdag 20.5
Lørdag 22.5
		

Ekadasi (faste fra korn og bønner for
Parama Ekadasi)
Bryd fasten imellem 8:13–10:27
Tulasi Jala Dan slutter
Candana Yatra starter (fortsætter i 21 dage)
Jahnu Saptami
Srimati Sita Devi (Herren Sri Ramas
hustrus) fremkomst
Sri Madhu Panditas bortgang
Srimati Jahnava Devis fremkomst
Mandag 24.5 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn
		
og bønner for Mohini Ekadasi)
Tirsdag 25.5 Bryd fasten imellem 4:42–10:18
Sri Jayananda Prabhus bortgang

Onsdag 26.5 Nrsimha Caturdasi: Herren 		
		
Nrsimhadevas fremkomst (faste til 		
		tusmørke)
Torsdag 27.5 Krishna Phula Dola, Salila Vihara
		
Sri Paramesvari Dasa Thakuras bortgang
		
Sri-Sri Radha-Ramana Devajis fremkomst
Sri Madhavendra Puris fremkomst
Sri Srinivasa Acaryas fremkomst
Tirsdag 1.6 Sri Ramananda Rayas bortgang
Tirsdag 8.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Apara Ekadasi)
Onsdag 9.6 Bryd fasten imellem 4:27–10:15
Srila Vrindavana Dasa Thakuras 		
		fremkomst

Gnierens hustru
Der var engang en rig mand, der også var en stor gnier. Ingen brød sig om
ham. Derimod elskede alle hans hustru, der havde et stort og varmt hjerte for
alle. Med hensyn til sin mand tænkte hun: ”Gud gav mig denne dårlige mand,
som ingen kan lide. Hvad kan jeg gøre? I det mindste bør jeg kunne lide ham,
selv om ingen andre kan.”
Et år blev hele området, hvor de boede, ramt af hungersnød, og mange kom
til dem for at bede om hjælp. Konen gav dem penge sammen med venlighed
og sympati. Hendes mand protesterede ikke, for som han sagde: ”Så længe jeg
ikke selv behøver at give noget.”
Når hun gav folk penge, plejede de at sige: ”Vi skal nok betale dem tilbage.”
Hun svarede: ”Nej, nej, det er en gave.”
Når de så alligevel insisterede på at ville betale tilbage, når nøden var ovre, svarede hun: ”Hvis
I virkelig vil betale pengene tilbage, så giv mig dem den dag, min mand dør.”
Folk undrede sig over, hvorfor hun sagde det, men tænkte, at hun måske regnede med at have
mange udgifter på den tid. En af deres sønner hørte det også og fortalte det til manden, der blev
meget forbavset og nærmest vred på sin kone. Han spurgte hende: ”Hvordan kan du sige dette?
Du giver altid penge frit og kvit. Hvorfor beder du nu om at få dem tilbage, og hvorfor skal det
være, når jeg er død?”
Hun svarede: ”Du forstår det ikke. Folk kan ikke lide dig. Tværtimod hader de dig og tænker, at jo
hurtigere du dør, jo bedre. Nu har jeg givet mange penge ud til mange forskellige mennesker, og ingen
ønsker at betale pengene tilbage. Fra nu af vil folk i stedet for at håbe på, at du dør, bede til Gud om,
at du må fortsætte med at leve, så de ikke behøver at betale deres penge tilbage. Jeg vil have, at du
skal leve i mange år endnu. Det var mit trick. Hvem ved, måske en dag bliver du storsindet og venlig
overfor alle andre mennesker.”
Manden blev rørt over sin kones visdom og lovede fremover at blive et bedre menneske.

