HARE KRISHNA

NYT FRA

Nr. 6, 14. årgang, juni 2011 

BHAGAVAN ER DEN HØJESTE SANDHED

BHAKTI-VRIKSA I ØSTLONDON

ENKELT LIV

Pris 25 kr.

Redaktionelt
Af Lalitanatha Dasa
Velkommen til Nyt fra Hare Krishna juni 2011.
Det er den første måned i sommeren, som altid er
en aktiv tid i Krishna-bevidsthed. Vi får således
besøg af flere hengivne fra forskellige steder i
verden, hvilket bl.a. bliver omtalt på side 19 og
20. Også i begyndelsen af juli måned byder sommeren på vores årlige Ratha-yatraer i København
og Århus, hvilket omtales på side 18. Og som
nævnt i sidste nummer åbner ved samme lejlighed det nye center i Århus. Det får mere omtale
i næste nummer.
Men selv om sommeren er travl, opfordrer vi
alligevel til, at man finder tid til at sætte sig ned
og i ro og mag læse Nyt fra Hare Krishna såvel
som Srila Prabhupadas bøger generelt. Det kan
aldrig understreges nok, hvor essentielt læsning
af Krishna-bevidst litteratur er for vores alles
åndelige liv, så det er vigtigt ikke at glemme det
midt i de mange ting, der sker, eller midt i travle
hverdage med mange pligter. Alt har formål, hvis
det er forbundet med Krishna, men glemmer
man forbindelsen til Krishna, bliver selv de mest
velmente aktiviteter materielle og illusoriske.
Anbefalingen er derfor at afsætte i hvert fald én
time hver dag til Krishna-bevidst læsning.
På Srila Prabhupadas side fortsætter vi med
oversættelsen af Perfekte spørgsmål, perfekte
svar, hvor vi er kommet til fjerde del. Da det er
Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgangsdag den 1.
juli, har vi dernæst valgt at have et uddrag af en
af hans bøger på side 6. Derefter taler Gaura Hari
Prabhu på side 8 om nogle af sine overvejelser
omkring at leve et enkelt liv med høj tænkning.

Den største artikel i dette blad er et interview
fra februar 2011 i London med Aravinda Krishna
Prabhu og hans hustru Yamunesvari Devi Dasi
(se side 10). Caitanya Candra og jeg besøgte dem
dengang i London for at høre om deres bhaktivriksa-program og lavede ved den lejlighed interviewet, hvor de fortæller inspirerende om, hvordan de på to år har kultiveret 100 nye hengivne.
Og hvis man efter at have læst om dem synes, at
de lyder til at være nogle spændende personer, er
den gode nyhed, at de er nogle af vores besøgende
gæster her i Danmark midt i juni måned.
Vi har også fundet plads til at høre om forskellige hengivne fortælle prasadam-historier (side
15), og på side 17 kan man læse, hvad vi mener
om kristendomsundervisningen i folkeskolen. Det
er skrevet på opfordring af Kristeligt Dagblad
som led i en debat
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Srila Prabhupadas side
Perfekte spørgsmål, perfekte svar, 4
Her fortsætter oversættelsen af Perfect Questions, Perfect Answers, en bog fra
midten af 1970’erne, hvor Srila Prabhupada udspørges om Krishna-bevidsthed af
en aspirerende hengiven, Bob Cohen. Dette afsnit blev optaget den 28. februar 1972.
Livets virkelige mål
Srila Prabhupada: Denne bevægelse har
specielt til formål at sætte et menneske i stand
til at nå livets virkelige mål.
Bob: Det virkelige mål... ?
Srila Prabhupada: Livets virkelige mål.
Bob: Er livets virkelige mål at kende Gud?
Srila Prabhupada: Ja, at vende hjem, tilbage
til Guddommen. Det er livets virkelige mål. Vandet, der kommer fra havet, danner skyer, skyerne
falder ned som regn, og det virkelige mål er at
flyde ned ad floden og komme tilbage til havet.
Vi er kommet fra Gud, og nu er vi i knibe på
grund af dette materielle liv. Derfor bør vores
mål være at komme ud af denne pinlige situation
og vende hjem, tilbage til Guddommen. Dette
er livets virkelige mål.
mam upetya punar janma
duhkhalayam asasvatam
napnuvanti mahatmanah
samsiddhim paramam gatah

født i Amerika, er du meget lykkelig. Men du får
ikke lov til at forblive amerikaner ret længe. Du
bliver sparket ud af det sted, og du ved ikke, hvad
dit næste liv bliver. Derfor er det duhkhalayam
asasvatam [Bg. 8.15], lidelsesfyldt og midlertidigt.
Det er vores filosofi.
Bob: Men når man har en vis viden om Gud, er
livet ikke så lidelsesfyldt.
Srila Prabhupada: Jo, en vis viden er ikke nok.
Man skal have fuldkommen viden.
janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah [Bg. 4.9]
Tattvatah betyder ”perfekt”. Perfekt viden
bliver givet i Bhagavad-gita. Så vi giver alle
i menneskesamfundet en chance for at lære
Bhagavad-gita og gøre deres liv fuldkomment.
Det er Krishna-bevidsthedsbevægelsen. Hvad
siger din videnskab om sjælens vandring?
Bob: Jeg tror...at videnskaben…kan hverken
afvise eller bekræfte den. Videnskaben ved det
ikke.
Srila Prabhupada: Derfor siger jeg, at videnskaben er ufuldkommen.
Bob: Videnskaben kan dog måske sige noget.
Det siges inden for videnskaben, at energi aldrig
går tabt. Den ændrer sig.
Srila Prabhupada: Det er i orden. Men
hvordan energien fungerer i fremtiden, det ved
videnskaben ikke, eller hvordan energien bliver
styret, og hvordan den fungerer forskelligt ved
at blive manipuleret på forskellige måder. Tag
for eksempel elektrisk energi. Ved at regulere
den på forskellige måder giver den varme eller
kulde. De er hinandens direkte modsætninger,
men den elektriske energi er den samme i begge
tilfælde. Hvordan bliver denne energi – den levende energi – styret? Hvorhen går den? Hvilke
frugter får den i sit næste liv? Det ved de ikke.

[”Efter at have opnået Mig vender de store
sjæle, der er yogier i hengivenhed, aldrig tilbage
til denne materielle verden, der er fuld af lidelse,
for de har opnået den højeste fuldkommenhed.”]
[Bg. 8.15] Det er Bhagavad-gitas konklusion.
”Hvis nogen kommer til Mig”, mam upetya:
han kommer ikke tilbage. Tilbage til hvor? Til
dette sted – duhkhalayam asasvatam. Dette sted
er hjemsted for lidelse. Alle ved det, men de er
blevet bedraget af såkaldte ledere. Materielt liv er
lidelsesfyldt liv. Krishna siger, Gud siger, at dette
sted er duhkhalayam, et lidelsesfyldt sted. Og det
er også asasvatam, midlertidigt. Du kan ikke indgå
et kompromis: ”Godt, lad det være lidelsesfyldt,
men jeg bliver her som amerikaner eller inder.”
Nej. Det kan du heller ikke. Du kan ikke fortsætte
med at være amerikaner. Du kan tro, at fordi du er
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Men i Bhagavad-gita står det meget enkelt og
ligefremt forklaret. Vasamsi jirnani yatha vihaya
[Bg. 2.22]. Du er tildækket af noget tøj, af en
skjorte. Når denne skjorte ikke længere kan
bruges, skifter du den ud. På samme måde er
denne krop præcis ligesom en skjorte og frakke.
Når den ikke længere fungerer, bliver vi nødt
til at skifte den.
Bob: Hvad er den ”vi”, som skal ændre sig,
for noget? Hvad er uforandret?
Srila Prabhupada: Det er sjælen.
Bob: Fra det ene liv til det næste?
Srila Prabhupada: Det er sjælen – ”jeg”. Hvad
er det for en ”du”, der taler? Det er dig! Hvilken
”jeg” taler? Identiteten: atma eller sjælen.
Bob: Min sjæl er forskellig fra din sjæl?
Srila Prabhupada: Ja. Du er en individuel
sjæl, jeg er en individuel sjæl.
Bob: Du har sat dig ud over dine karmiske
indflydelser. Hvis jeg på samme måde skulle
sætte mig ud over mine karmiske indflydelser,
ville vores sjæle så være de samme eller forskellige?
Srila Prabhupada: Sjælen er af samme kvalitet i alle. For øjeblikket ligger du under for en
bestemt livsopfattelse, og dine landsmænd her
[de Krishna-bevidste hengivne] lå under for en
bestemt livsopfattelse, men igennem træning
har de taget en anden livsopfattelse til sig.
Den endelige træning er, hvordan man bliver
Krishna-bevidst. Det er fuldkommenhed.
Bob: Hvis to mennesker er Krishna-bevidste,
er deres sjæl så den samme?
Srila Prabhupada: Sjælen er altid den
samme.
Bob: I hver person? I hver person er den det
samme?
Srila Prabhupada: Ja.
Bob [peger på to hengivne]: Hvis disse to er
Krishna-bevidste, er deres sjæle så den samme?
Srila Prabhupada: Sjælen er den samme,
men altid individuelt personlig, selv hvis man
ikke er Krishna-bevidst. For eksempel er du et
menneske, og jeg er et menneske. Selv om jeg
ikke er kristen, og selv om du ikke er hindu, er
vi stadig mennesker. På samme måde kan det

være, at sjælen ikke er Krishna-bevidst, eller
måske er han Krishna-bevidst. Det er lige meget.
Men sjælen er sjælen.
Bob: Kan du fortælle mig mere om dette?
Srila Prabhupada: Sjælen – som ren ånd
er alle sjæle lige. Selv i et dyr. Derfor står der,
panditah sama-darsinah [Bg. 5.18]: de, der
virkeligt er lærde, ser ikke den ydre tildækning
i hverken et menneske eller et dyr.
Bob: Kan jeg stille et andet spørgsmål om
dette?
Srila Prabhupada: Ja.
Bob: Jeg har tænkt over, at sjælen er på en
måde en del af Gud. Til tider mener jeg, at jeg
mærker Gud. Jeg er her, og du kan sige, at Gud
er her. Så hvis sjælen er inden i mig, skulle jeg
så ikke kunne mærke Gud inden i mig? Ikke
Gud i Sin helhed, men en…
Srila Prabhupada: …del af Gud.
Bob: Men jeg mærker ikke Gud inde i mig,
men måske er Gud der separat fra mig. Men
skulle jeg ikke være i stand til at mærke Gud
inde i mig, siden min sjæl er en del af Gud?
Srila Prabhupada: Jo. Gud er også indeni.
Gud er overalt. Gud er indeni og også udenfor.
Det skal man vide.
Bob: Hvordan mærker man Gud inden i sig
selv?
Srila Prabhupada: Det gør man ikke i begyndelsen, men man skal lære det fra sastraerne
[skrifterne], fra den vediske viden. For eksempel står det i Bhagavad-gita, isvarah sarvabhutanam hrd-dese ’rjuna tisthati [Bg. 18.61].
Gud er der i alles hjerter. Paramanu-cayantarastham: Gud er også inde i hvert atom. Dette er
den første viden. Og derpå må man erkende det
igennem den yogiske proces.
Bob: Den yogiske proces?
Srila Prabhupada: Ja.
Bob: Er recitationen af Hare Krishna en sådan
yogisk proces?
Srila Prabhupada: Ja, det er også en yogisk
proces.
Bob: Hvilken slags yogisk proces skal jeg
følge for at finde ud af – for at erfare denne
viden – for at mærke sjælen indeni?
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Srila Prabhupada: Der er mange forskellige yogiske processer, men i denne tidsalder
er denne proces meget god.
Bob: Recitationen af Hare Krishna?
Srila Prabhupada: Ja.
Bob: Igennem den kan jeg mærke ikke blot
Gud udenfor, men også indeni?
Srila Prabhupada: Du vil forstå alt om Gud
– hvordan Gud er indeni, hvordan Gud er udenfor, hvordan Gud handler. Alt vil blive afsløret.
Igennem denne tjenestementalitet afslører Gud
Sig Selv. Man kan ikke forstå Gud ved sin egen
anstrengelse, men kun hvis Gud afslører Sig Selv.
Når for eksempel Solen er ude af syne om natten,
kan man ikke se den ved hjælp af en fakkel eller
nogen anden form for lys. Men om morgenen kan
man automatisk se Solen uden nogen fakkel. På
samme måde skal man skabe en situation, eller
sætte sig selv i en situation, hvor Gud afsløres. Det
er ikke sådan, at man igennem en bestemt metode
kan beordre Gud: ”Kom, jeg vil gerne se Dig.” Nej,
Gud er ikke din stik-i-rend-dreng.
Bob: Man skal glæde Gud for at få Ham til
at afsløre Sig Selv? Er det rigtigt?
Srila Prabhupada: Ja.
Syamasundara: Hvordan ved vi, når vi
glæder Gud?
Srila Prabhupada: Når vi ser Ham. Så vil
man forstå. Ligesom når man spiser, behøver
man ikke spørge nogen, om man føler sig styrket
eller ens sult tilfredsstilles. Hvis man spiser,
forstår man, at man får energi. Man behøver
ikke at spørge nogen. Når man på samme måde
virkeligt tjener Gud, forstår man: ”Gud styrer
mig. Gud er der. Jeg ser Gud.”
En hengiven: Eller Guds repræsentant.
Srila Prabhupada: Ja.
En hengiven: Det er lettere.
Srila Prabhupada: Man er nødt til at gå
gennem Guds repræsentant. Yasya prasadad
bhagavat-prasadah: ”Ved den åndelige mesters
nåde velsignes man med Krishnas nåde.” Hvis
man tilfredsstiller Guds repræsentant, glædes
Gud automatisk, og dermed kan man se Ham
direkte.
En indisk herre: Hvordan glæder man Guds
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repræsentant?
Srila Prabhupada: Man må udføre hans
ordre, det er alt. Guds repræsentant er guruen.
Han beder dig gøre det ene og det andet. Hvis
du gør det, glæder det ham. Yasyaprasadan
na gatih kuto ’pi: ”Uden den åndelige mesters
nåde kan man intet fremskridt gøre.” Hvis man
mishager ham, er man ingen steder. Derfor
tilbeder vi guruen.
saksad-dharitvena samasta-sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh sri-caranaravindam
[”Den åndelige mester skal respekteres lige så
meget som den Højeste Herre, for han er Herrens
mest fortrolige tjener. Dette indrømmes i alle
åbenbarede skrifter og følges af alle autoriteter.
Derfor frembærer jeg min respektfulde hyldest
til lotusfødderne af en sådan åndelig mester, der
er en ægte repræsentant for Herren Krishna.”]
Guruen skal accepteres som Gud. Det er alle
sastraernes påbud.
Bob: Guruen skal accepteres som en Guds
repræsentant?
Srila Prabhupada: Ja, guruen er Guds repræsentant. Guruen er Krishnas ydre manifestation.
Bob: Men forskellig fra Krishnas inkarnationer, der kommer her?
Srila Prabhupada: Ja.
Bob: På hvilken måde er den ydre manifestation af guruen forskellig fra den ydre manifestation af for eksempel Krishna eller Caitanya,
da De kom til Jorden?
Srila Prabhupada: Guruen er Krishnas
repræsentant. Der er symptomer på, hvem der
er en guru. De generelle symptomer beskrives
i Vedaerne:
tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet
samit-panih srotriyam brahma-nistham
[Manduka Upanisad 1.2.12]
En guru skal komme i en discipelrække, og han
skal have hørt Vedaerne grundigt fra sin åndelige
mester. Generelt er en gurus symptom, at han er
en fuldkommen hengiven, det er alt. Og han tjener
Krishna ved at prædike Hans budskab.
(Fortsættes i næste nummer)

Bhagavan er alene
den Højeste Sandhed
Den 1. juli er det Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgangsdag, i hvilken anledning vi her bringer et udsnit
fra hans bog Vaisnava-siddhanta-mala, en perlekæde af vaisnava-sandheder. Bogen er en ud af de tæt ved
hundrede bøger, som han skrev i løbet af sit liv, og er bygget op som en række spørgsmål med svar.
SPØRGSMÅL: Hvem er Bhagavan, Guddommens Højeste Personlighed?
SVAR: Bhagavan er det ene højeste væsen, som
ekspanderer alle sjæle og alt stof igennem Sin ufattelige energi (acintya-sakti) og derefter træder ind i
disse udstrømninger som den Højeste Herre (isvarasvarupa). Han er også transcendental til alle sjæle og al materie som
den upersonlige Brahman-udstråling
(brahma-svarupa), som ligger hinsides
enhver forestilling. Han manifesterer
Sin guddommelige kraft (para-sakti)
for at åbenbare Sin form af evighed,
viden og lyksalighed (sac-cid-anandasvarupa) og bliver derved genstand for
alle sjæles hengivenhed.

Mahaprabhu da instrueret Sine tilhængere i hengiven
tjeneste til Sri Krishna (Krishna-bhakti)? Er Krishna
ikke blot et aspekt af Bhagavan?
SVAR: Bhagavan har seks evige kvaliteter, der gør
Ham alttiltrækkende. Han besidder ubegrænset og
stadigt voksende rigdom, styrke, berømmelse, skønhed, viden og forsagelse. Forskellige
former af Herren (bhagavat-svarupa)
manifesterer Sig efter, hvorvidt disse
kvaliteter kommer til udtryk i større
eller mindre grad. Når for eksempel
Hans aspekt af rigdom er prominent,
manifesterer Han sig som Narayana,
Vaikunthas Herre. Når Hans skønhed
eller sødme dominerer, manifesterer
Bhagavan Sig som Sri Krishna. Navnet
Krishna betyder ”alttiltrækkende”, og
derfor er Krishna den højeste manifestation af Bhagavan.
Bhaktivinoda Thakura

SPØRGSMÅL: Hvad er Herrens
forskellige former for saktier (energier)?
SVAR: Vi kan ikke fuldt ud beskrive Herrens
energier. Grunden til dette er, at mens Hans sakti
er grænseløs, har vi grænser. Derfor kaldes hans
energier para (transcendentale), for Hans sakti ligger
helt uden for vores sansers rækkevidde. I Hans guddommelige para-sakti-sfære bag materiens tilsløring
sker alt uden nogen form for anstrengelse. Ånden og
materiens modsatrettede områder styres automatisk
af para-sakti.

SPØRGSMÅL: Hvor mange slags former har
Herren?
SVAR: Alle Hans former er fuldt bevidste, suverænt smukke, fyldt med guddommelig lyksalighed,
alttiltrækkende og lyslevende aktive og kan ses
igennem ren kærlighed. I overensstemmelse med
forskellige sjæles forskellige naturer manifesterer
Herrens evige form Sig på et uendeligt antal måder.
Således er sjæle af forskellige naturer ifølge disse
forskelle i Herrens manifestation for evigt knyttet til
Ham i deres egne oprindelige former. Sri Krishnas
form er Bhagavans oprindelige form, der omfatter
alle andre former af Gud.

SPØRGSMÅL: Så er Bhagavan underordnet sakti?
SVAR: Det er ikke sådan, at Bhagavan er én ting,
og sakti er en anden ting. Ligesom ildens brændende
kraft er uadskillelig fra ilden, er Bhagavans sakti
ligeledes uadskillelig fra Bhagavan.
SPØRGSMÅL: Hvis Bhagavan, Gud, er den
eneste Højeste Sandhed, hvorfor har Sri Caitanya
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SPØRGSMÅL: Hvad menes der med Sri Krishnas
lila?
SVAR: Lila betyder ”tidsfordriv” eller ”leg”. Gud
er oprindelsen til alt, herunder den legende ånd. I

den åndelige verdens ubegrænsede sfære hedder
den mest ekstremt charmerende del Sri Vrindavana.
Der viser Sri Krishna Sin ægteskabelige lila med Sit
guddommelige kvindelige modstykke, Sri Radha.
Når sjæle opnår deres egne former af guddommelig
lyksalighed, bliver de kvalificeret til at deltage i
Radha og Krishnas evige kærlighedslege.

SPØRGSMÅL: Hvad er materiel bevidsthed?
SVAR: Materiel bevidsthed er en bevidsthed, der
er begrænset til materiel sted, tid, objekter, ønsker,
tanker og aktiviteter. I materiel bevidsthed opfatter
man Vrindavana som et materielt sted. Materiel bevidsthed inddeler den evige tid i tre dele: fortid, nutid
og fremtid. Genstandene for materiel bevidsthed er
forgængelige former af materie. Materiel aspiration
refererer til forhåbningerne om forgængelig lykke
såsom at opnå højere og højere materielle nydelser. I
denne tilstand kan sjælen kun tænke materielle tanker.
Sådan en sjæl forestiller følgende midlertidige aktiviteter for værdifulde: civilisationens kultur, moralsk
etik, videnskabelig uddannelse, industriel udvikling
og forøgelse af huslig velstand.

SPØRGSMÅL: Hvis Sri Krishnas lege er hinsides
materien, præcis hvordan opfører Han da Sin lila i
den materielle verden, som Han gjorde det for 5000
år siden?
SVAR: Sri Krishnas lila er afgjort transcendental
til materie, men i kraft af Hans ufattelige energi
(acintya-sakti) manifesterer Han Sine lege inden
for den materielle sfære. Alligevel blander Sri
Krishnas lege sig aldrig med materie eller bliver
underkastet materiens love. Sri Krishnas lege har
to faser: 1) prakat (synlig i den materielle verden)
og 2) aprakat (kun synlig i den åndelige verden
hinsides materien), og begge er visuddha-cinmaya
eller gennemstrømmet af den reneste guddommelige bevidsthed. Hans lege foregår kun i den
mest rene hellige sfære i Sri Vrindavanas prægtige
åndelige skov. Deres manifestation i den materielle
verden og i hjertet på rensede sjæle sker kun ved
Krishnas årsagsløse nåde. Selv når Krishnas lila
foregår i den materielle verden, snydes de betingede
sjæle, som er opslugt af materiel bevidsthed (jadabuddhi), desværre. Deres forbindelse med materien
får dem til at se lilaen med et mangelfuldt syn. Kun
sjæle, der er fri fra jada-buddhi, kan forstå sandheden.
Når man bliver befriet for det ufuldkomne materielle
syn, tiltrækkes man af Herrens lege. Så længe sjælene
ikke kan forstå Sri Krishna-tattva (sandheden om
Herren), kan de ikke smage rasa eller den rene sødme
af kærlighedsudvekslinger med Gud.

SPØRGSMÅL: Hvad er upersonlig bevidsthed?
SVAR: Princippet, der adskiller det ene materielle
objekt fra et andet, kaldes visesa (sondring baseret på
materiel kvalitet). Når man giver afkald på materielle
objekter, opgiver man kun forestillingen om visesa
eller materiel sondring. Bevidsthed træder derefter
ind i nirvisesa (forskelsløshed). I denne tilstand kan
man ikke opfatte forskellene mellem fysiske genstande, da selvet er situeret i nirvana, den upersonlige
tilstand af negation. Denne tilstand er slet ikke en
lykkelig tilstand. Blottet for den naturlige lyksalighed
fra en fuldt opvækket bevidsthed forbliver sjælens
prema eller ekstatiske kærlighed til Krishna skjult.
Sri Krishnas evige lege er hævet over materie. De
er gennemsyret af cin-maya-visesa, guddommelig
mangfoldighed, der er transcendental til forskelle,
der bygger på materielle kvaliteter.

SPØRGSMÅL: Læren om Sri Krishna-tattva er
vaisnava-dharmaens religiøse princip. Hvad med
mennesker, der følger andre former for religion?
SVAR: Forskellige religioner har forskellige
instruktioner med henblik på tilbedelse af enten
isvara (den personlige Gud), Paramatma (den lokaliserede Oversjæl i hjertet) eller Brahman (Hans
altgennemtrængende upersonlige aspekt), men alle
disse tre former for religion peger i sidste ende i
retning af Krishna-tattva (sandheden om Krishna).
Når sjælene udvikler sig opad gennem de forskellige
udviklingsveje, opnår de i sidste ende Krishna-bhakti
(hengivenhed til Krishna). Selv om de stræber efter
de ufuldstændige mål inden for forskellige religiøse
veje, er Krishna-bhakti altid åben for dem, for følelsen af Sri Krishna-tattva er den ultimative viden, der
af natur bor i hvert eneste levende væsen.

SPØRGSMÅL: Hvilke hindringer er der for at
opnå Sri Krishnas lila?
SVAR: Der findes to slags forhindringer: 1)
materiel bevidsthed (jada-buddhi) og 2) upersonlig
bevidsthed (nirvisesa buddhi), som ligger uden for
den materielle bevidstheds opfattelse.
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Enkelt liv, avanceret tænkning
Af Gaura Hari Dasa
Et velkendt udtryk, der blev anvendt af Srila
Prabhupada. Men hvad betyder det rent praktisk? Vi moderne mennesker er så dybt inde i
den højteknologiske storbytilværelse, at det er
meget svært for os at se, hvordan livet kunne
være anderledes. Siden vi blev født, har vi været
vant til biler, alle mulige elektriske indretninger,
supermarkeder osv. osv. Vi får ørerne tudet fulde
med, hvordan man i gamle dage levede et hårdt
og nøjsomt liv uden alt dette, og hvordan vi
har gjort så store fremskridt og derfor nu nyder
godt af de moderne bekvemmeligheder, som har
gjort det muligt for os at leve et ”ordentligt” liv.
Inderst inde føler vi os dog usikre midt i vores
moderne komfort, for vi kan ikke helt fortrænge
bevidstheden om, hvor skrøbelig hele denne moderne civilisation er, og hvordan en lille bagatel
på et øjeblik kan vælte læsset, så vi pludselig står
uden selv de mest grundlæggende livsnødvendigheder. Faktum er imidlertid, at mennesker i
tusinder af år har klaret sig fint uden alle disse
såkaldte nødvendigheder. Vi burde studere,
hvordan det i praksis lader sig gøre, ikke bare
fordi det er mere i pagt med naturen, men også
fordi det, før vi ved af det, kan gøre forskellen
på liv og død.
Det er sandt, at det ikke er lykken bare at
”vende tilbage til naturen.” Lykken er at lære at
tjene og elske Krishna. Det er, hvad der menes
med ”avanceret tænkning.” Men det er meget
lettere at tænke på Krishna, når man lever det
liv, som Krishna har skabt os til at leve. Det
var helt klart ikke Krishnas mening, at vi skulle
leve, sådan som vi gør i dag. Krishna har givet
os alt, vi behøver, i form af frisk luft, rent vand,
jordens afgrøder, koens mælk osv., alt sammen
tilgængeligt uden at vi behøver at lave gigantiske teknologiske arrangementer. Problemet er, at
vi ikke er tilfredse med de blotte livsnødvendigheder. Vi længes efter noget mere. Det, vi længes
efter, er i virkeligheden Krishnas kærlighed, et
evigt liv i lyksalighed og kundskab. Det forstår

den betingede sjæl ikke. Han tror, at det ekstra,
som skal til for at gøre ham lykkelig, er mere
velstand, større komfort osv. Derfor kaster han
sig ud i en grådig udplyndring af den materielle
natur, hvilket kun komplicerer hans liv og kalder
en masse reaktioner ned over hans hoved, uden
at han finder den lykke, han længes efter.
Der er meget mere at sige om dette, men
på det her sted kunne jeg godt tænke mig at
bidrage med nogle personlige erfaringer. Der
er stadigvæk mennesker i verden, som lever et
mere naturligt og enkelt liv, og vi som hengivne
burde forsøge at lære af dem. Det er vældig
svært at bryde ud af nogle vaner, en livsstil,
som man er opvokset med, og som praktiseres
af alle i samfundet, der omgiver os. Det er her,
at praktiske eksempler kommer ind. Hvis vi
ville gøre os den ulejlighed at opsøge samfund,
store eller små, hvor man lever et mere enkelt
og måske også mere Gudsbevidst liv for at lære
af dem, kunne det give os et skub i den rigtige
retning. Selv har jeg netop haft lejlighed til,
specielt i Indien, at tilbringe tid på steder, hvor
man lever mere enkelt.
Første gang var nok i begyndelsen af år
2000, hvor jeg tilbragte ca. 2 måneder med at
rejse rundt til fods i det sydlige Maharastra.
Jeg rejste med den indiske Padayatra-gruppe,
som vandrer med en oksekærre fra landsby til
landsby og udbreder Krishna-bevidsthed. Her
fik jeg lejlighed til for alvor at opleve, hvad det
vil sige at leve et enkelt liv. Jeg oplevede det i
forskellige faser. Da jeg sluttede mig til dem,
blev jeg med det samme opstemt. Det her var
noget helt andet end det, jeg var vant til, et rigtigt
eventyr. Efter ca. en uge på landevejen, hvor vi
måtte sove under halvtage, på byggepladser og
i blikskure, tage bad og vaske tøj i en spand
osv., følte jeg dog, at nu var det på tide at vende
tilbage til civilisationen. Jeg nægtede imidlertid
at give efter for den trang, mest fordi jeg var
løbet tør for penge og havde besluttet mig for at
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blive nogle måneder i Indien. På den måde kom er godhedens kvalitet. Som Krishna siger i
jeg over det og følte pludseligt en indre fred og Bhagavad-gita, er det som gift i begyndelsen
lykke, som jeg vel egentlig aldrig havde oplevet og nektar til slut. Det er egentlig utroligt, hvor
før. Jeg kom til at se, at et enkelt, nøjsomt liv har lidt man behøver for at leve. Og faktisk bliver
sin egen skønhed, specielt når det er kombineret man mere tilfreds, jo mindre man har, forudsat
med Krishna-bevidsthed, sangen af det hellige naturligvis at man synger Hare Krishna og hører
navn. Samtidigt lærte jeg mig nogle praktiske om Krishna.
færdigheder, nogle helt basale ting
som at hente vand
fra en brønd og
vaske tøj i hånden, besørge på
en mark, arrangere en soveplads,
hvor det passede
bedst osv.
Sådanne konkrete oplevelser
kommer generelt ikke af sig
selv. Vi må opsøge dem, men
de er guld værd.
De hjælper os et
skridt videre i den
rigtige retning,
Billeder fra Padayatra i Indien
giver os en bedre
ide om, hvor det
er, vi skal hen,
og hvordan vi
kommer videre.
Jeg vil helt sikkert anbefale, at
andre prøver at
Jahnu Dasa th. (her i selskab med Aindra Dasa)
finde steder og
mennesker, som
kan hjælpe med
praktisk kundskab om, hvordan man lever et
enkelt liv. Det er
ikke nær så slemt,
som man skulle
tro. Faktisk er det
ekstatisk. Sådan
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Bhakti-vriksa i Østlondon
Interview med Aravinda Krishna Dasa og
Yamunesvari Devi Fasi
Af Lalitanatha Dasa
I et typisk engelsk rækkehus fra begyndelsen af 1900-tallet mellem tusinder af tilsvarende rækkehuse bor Aravinda Krishna Dasa og Yamunesvari Devi Dasi. De er et hengivent par, der oprindeligt
er fra Sydindien. Som så mange andre fra Indien har deres arbejde ført dem til Vesten, hvor han
nu er manager i British Telecom, og hun arbejder for et ejendomsmæglerfirma.
Begge er 33 år gamle og disciple af Jayapataka Swami. Hun kom til ISKCON i 1996, imens
han blev hengiven otte år senere i 2004. De blev gift i 2008. Vi var på besøg hos parret i februar
2011 for at se nærmere på deres bhakti-vriksa-program, hvor de på to år har tiltrukket 80 nye
hengivne til Krishna-bevidsthed. Vi var nysgerrige efter at vide, hvad deres baggrund for at køre
bhakti-vriksa er, og hvad deres program går ud på i detaljer.
Yamunesvari: Jeg stiftede
spurgte hvorfor, forstod vi, at
først bekendtskab med bhaktiprogrammet var lidt kedeligt,
vriksa i min hjemby Coimog følte os skyldige over ikke
batore i 1990’erne. Dengang
at kunne gøre mere.
kaldte vi det celleprædiken, og
Så mødte vi en ældre hengivores tempelpræsident gjorde
ven fra Mayapur. Hun var på
en masse for at få programbesøg i London og kom til en
met i gang. I to år ledte jeg en
af vores nama-hatta-aftener.
gruppe. Dengang fulgte vi ikke
Hun foreslog, at vi startede
alle de ting, som vi nu følger
bhakti-vriksa for specielt de
i vores bhakti-vriksa, men jeg
mange unge mennesker, vi var i
så alligevel, hvordan bhaktikontakt med. Vi var dog usikre
vriksa kan hjælpe så mange
på, hvordan vi skulle have et
mennesker.
sådant program, for selv om
Aravinda Krishna Dasa og
Senere flyttede jeg til Malaymin kone kendte til det, havde
Yamunesvari Devi Dasi
sia for at studere og kunne ikke
vi intet at gå ud fra.
arbejde med bhakti-vriksa, selv om jeg stadig
På det tidspunkt kom vi i kontakt med Vijay
ønskede at gøre det.
Venu-gopala, som sammen med sin kone, Prema
I London fik jeg så min mand gjort interes- Padmini Devi Dasi, har ledet et bhakti-vriksaseret. Vi startede med at have et ugentligt møde program i Muskat i Mellemøsten i mange år. Jeg
omkring Bhagavad-gita i et lokalt hindu-tempel. beskrev vores situation og inviterede dem til at
Da vi flyttede ind i vores eget hus, begyndte vi besøge os, hvilket skete i foråret 2009. De viste
at have faste møder her.
os på det tidspunkt, hvordan vi skulle gøre det.
Aravinda Krishna: Jeg hørte hele tiden
Vi startede med omkring 20 mennesker, som
fra min kone om bhakti-vriksa som en måde vi delte i to grupper, en for grhasthaer og en
at kultivere folk i Krishna-bevidsthed på. Vi for de ugifte. Det gik så godt, at vi i sommeren
startede dog først med et nama-hatta-program, 2010 kunne dele grupperne op i fire grupper. Fra
hvor problemet var, at vi ikke kunne holde på de ugiftes gruppe havde vi nu fem ledere, som
de mange interesserede folk, der kom. Når vi dannede to nye grupper, og grhastha-gruppen
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delte sig også i to, hvor vi fortsatte med at lede lige fra starten af den grundlæggende viden om,
den ene (indtil da havde vi ledt begge grupper). hvad Krishna-bevidsthed er, og bliver gradvist
Der står vi nu [februar 2011]. Forhåbentligt her indført i det hele. Hele forløbet varer 64 uger og
midt på året kan vi opdele grupperne igen, så vi slutter af med at lære om en hengivens kvalitebliver ti grupper.
ter. De, der gennemfører, bliver meget kapable
Det er et fantastisk program. Vi har nu 60 hengivne, der er filosofisk velsitueret og kan
meget seriøst praktiserende medlemmer og prædike til andre.
i hvert fald 20 mere, som også kommer fast.
Efter diskussionen har vi en decideret prædiGrupperne vokser løbende, og medlemmerne kesession, et særligt element, der bringer nye
vokser i deres åndelige liv og kan hurtigt tage folk til bhakti-vriksa. Vi taler om, hvordan Srila
sig af nye medlemmer. Efter vores forventede Prabhupada arbejdede for at sprede Krishnaopsplitning af grupperne til sommer kommer vi bevidsthed, med læsning af tekster fra Srimadtil at have mindst 100 deltagere.
Bhagavatam og Caitanya-caritamrta om
Lalitanatha: Hvordan blev jeres initiativ Prahlada Maharaja, Haridasa Thakura osv. Folk
modtaget af de andre hengivne i England?
lærer således, at vi ikke blot selv skal praktisere
Aravinda Krishna: Vi mødte skepsis og Krishna-bevidsthed, men også give det til andre.
modstand til at begynde med, men nu ser hele Lige fra begyndelsen af spørger vi, om folk har
London spændt på, hvad der sker, og vi prøver interesserede venner og bekendte. Vi fremhæver
at hjælpe andre til at starte bhakti-vriksa. Kri- hele tiden, at Krishna bliver mest tilfreds, hvis
pamoya Prabhu, som er gammel Prabhupada- vi hjælper andre og deler dette med dem.
discipel og har ledt nama-hatta her i England i
Sidst i forløbet taler vi specifikt om hjemen menneskealder, bakker os op og vil også selv mebesøg. I denne verden søger alle inklusive
til at starte sådanne grupper.
hengivne kærlighed. Derfor besøger vi dem
Lalitanatha: Kan I forklare nærmere, hvor- derhjemme for at lade dem mærke, at de ikke er
dan jeres bhakti-vriksa foregår?
alene, men en del af et samfund. Det taler vi om
Yamunesvari: Bhakti-vriksa har mange i prædikesessionen i den sidste del af forløbet.
fine elementer, der etablerer medlemmerne i
Vi slutter mødet af med prasadam, der kan
Krishna-bevidsthed. For det første er der det være enkel og ikke behøver at være noget lukugentlige møde. Det følger et fast skema. Siden suriøst. Hver uge benytter vi anledningen her
alle kommer til mødet fra forskellige situationer til at tale om prasadam, hvordan det er ofret
som arbejde eller derhjemme, laver vi først en til Krishna, er fri for karma osv. Hvad vi skal
isbryder, så alle kan blive fokuseret på bhakti- sige, står alt sammen i bhakti-vriksa-materialet,
vriksa og komme i det rette diskussionshumør. der består af et lederark og et deltagerark. Hvad
Herefter har vi kirtana i 10-15 minutter, hvor vi der skal nævnes om prasadam, står i lederarket.
også ofrer røgelse til Krishna på alteret.
Man behøver ikke at være bange eller usikker
Det næste er oplæsning fra bogen Namamrta på, hvad man skal tale om. Alt er givet i studie[’Det hellige navns nektar’], hvorefter vi chanter materialet. Kombineret med en ældre hengivens
en runde sammen. Vi slutter af med at spørge, vejledning er der således ingen problemer. Hvis
hvordan alle har oplevet chantningen. De, der man blot følger programmet, som det er, er suchar haft en god oplevelse, inspirerer de andre til ces garanteret.
også at ville chante mere, og vi opfordrer alle
Vi har andre arrangementer, der får hengivne
til at chante flere runder.
til at mærke, at de tilhører en familie. Der er
Efter det følger der en diskussion, som i de japa-marathon hver ekadasi. Hvis det er i weekførste uger tager udgangspunkt i tekster fra Srila enden, foregår det over en hel dag, ellers nogle
Prabhupadas grundbøger og efter uge 15 går timer om eftermiddagen. Når alle hengivne
over til Bhagavad-gita. Således får deltagerne kommer sammen på ét sted og chanter sammen,
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bliver man inspireret til at chante mere end skellige hengivne. Disse udflugter hjælper os
normalt. Vi holder regnskab med, hvor mange kolossalt. De er en mulighed for at diskutere
runder alle chanter dagligt, og hvor mange de Krishna-bevidsthed på en uformel måde. Bhaktigerne vil chante. Japa-marathonet giver dem vriksa-møder er mere formelle, imens udflugter
inspiration til, at de sagtens kan chante mere. er uformelle og virkelige isbrydere.
Japa-marathon er virkeligt fantastisk og får
Så er der vyuha-programmer hver tredje eller
folk til at chante. Rekorden var 150 runder for fjerde måned. Det er offentlige programmer,
en hengiven. Vi bliver også selv inspireret til hvor vi involverer de hengivne. Vi har mange
somme tider at kunne chante 64 runder.
hengivne med mange forskellige talenter. Nogle
Vi har samskara-ceremonier, hvor vi inviterer kan synge, danse, tegne, skrive, lave mad elhengivne fra Bhaktivedanta Manor og Soho ler er gode til at organisere. Når hengivne
Street. Krpamoya er
kommer sammen for
vores præst. Vi har
at arrangere sådanne
haft simanta-samskavyuha-programmer og
ra, navngivningscediskuterer, hvad de kan
remoni og husindflytvise frem for offentligningsceremoni. Det
heden, får specielt nye
er rigtigt godt til at
hengivne mulighed for
få hele bhakti-vriksaat vise, hvad de kan,
holdet rystet sammen.
og de gør store fremAlle hjælper til. Mange
skridt. Det mindsker
har udtrykt, at hvis vi
deres skepsis og ironi,
ikke havde været en
båndene styrkes, og
del af dette hengivne Yamunesvari Devi Dasi og Aravinda Krishna Dasa nye folk tiltrækkes til
leder deres ugentlige bhakti-vriksa-møde.
samfund, hvem ville
grupperne. Som afslutså have gjort alt dette for os? Her er vi som en ning på programmerne sender vi de hengivne
storfamilie med onkler, tanter, fætre osv. Alle rundt med feedbackformularer for at komme i
kommer sammen.
direkte kontakt med folk. Mange nye kommer
Vi har også udflugter på én eller to dage eller til på den måde, og de eksisterende hengivne
internationale udflugter over tre-fire dage. Vi bliver inspireret.
kan tage ud en dag, lave nogle sjove ting samSidste år i Damodara-måneden [oktobermen og komme hjem under aften. En weekend november] havde vi et vyuha-program, hvor vi
tog vi engang til Isle of Wight, hvor vi havde gik ud til folk med sang af Damodarastika og
harinama, bogdistribution, sightseeing osv. In- tilbedelse af Krishna som Damodara. Vi holdt
ternationalt tager vi til et tempel, der har plads på den måde 90 hjemmeprogrammer og mødte
til os. Ideen er, at vi følger et tempelprogram og over 1000 nye sjæle, hvilket tiltrak mange nye
tager ud på ture derfra. I vores tilfælde var vi i folk til grupperne.
Radhadesh i Belgien. Vi planlægger også alle
Ydermere har vi uddannelsesprogrammer
at tage til Mayapur i år.
som japa-marathon, bhakta-programmer,
Om sommeren prøver vi at tage ud mindst studier af Srila Prabhupadas bøger og kurser
en gang hver anden måned (om vinteren tager i puja, vaisnava-etikette, Krishna-bevidste
vi ingen steder hen). Det starter som en normal ægteskaber mm., alt sammen ekstra ting uden
udflugt, men når vi vender tilbage, er båndet for det ugentlige møde. Efter 64 uger kender de
så tæt mellem os, og forholdene bliver sådan, hengivne alle sangene og har mindst læst alle
at vi naturligt tager os af hinanden. Det bliver Srila Prabhupadas små bøger.
en selvfølge at kontakte eller ringe til de forDer er også studiegrupper. De er mest for
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lederne. Lige nu har vi hver uge bhakti-sastri- bhakti-vriksa i relation til ISKCON’s fremtid?
studium over Bhagavad-gita for ledere.
Aravinda Krishna: Siden bhakti-vriksa er et
Vi sørger for at knytte os til et tempel, i dette simpelt program med ingen eller kun få udgifter
tilfælde Bhaktivedanta Manor. Hver anden eller involveret kan alle gøre det. Det kræver kun
tredje måned tager vi alle af sted kl. 2.30 om et sted at være og lidt prasadam til afslutning.
morgenen, møder op til mangala-arati og er med Ingen mister noget på det. Alligevel har det en
til hele morgenprogrammet. På festivaldage går dyb indvirkning på alle, der bliver involveret.
vi ind og påtager os store tjenester i køkkenet, Den første, der får gavn af det, er den, der kører
og hver anden eller tredje måned laver vi søn- programmet. Mit eget åndelige liv har ændret sig
dagsfest. Vi distribuerer også bøger hver anden kolossalt i de to år. Uden bhakti-vriksa kunne
eller tredje uge og giver pengene til templet.
dette ikke være sket på 20 år.
Imellem os inviterer vi jævnligt hinanden på
Programmet har en stor fremtid for sig, hvis
prasadam. Ingen skjult dagsorden, blot et møde blot de involverede personer fortsætter med det.
for at blive venner.
Man behøver ikke at
Så er der siksavære en stor filosof
programmet, hvor
eller kirtana-leder for
deltagerne rykkes
at stå for et bhaktiop gennem forskelvriksa-program. Man
lige niveauer, indtil
skal kun følge prinde er på niveauet af
cipperne, chante 16
initierede hengivne.
runder hver dag og
I niende uge har vi
prædike.
således sraddhavanBhakti-vriksa kan
ceremonien, hvor
virkeligt ændre alt,
Fra et bhakti-vriksa-møde.
deltagerne aflægger
og der er stort håb
løfte om at chante én runde om dagen og forstår for fremtiden. På det seneste har det tiltrukket
og accepterer Krishna
����������������������������
som
��������������������
Guddommens Høje- mange hengivne i verden. Det startede i Golste Personlighed. Det næste niveau er Krishna- fområdet, så kom det til Indien, nu har det bidt
sevaka med fire runder om dagen, man lover at sig fast i Rusland, hvor der er skudt 50 grupper
være vegetar, læser Prabhupadas bøger fast og op på to år. Også her i England er vi kommet i
gør noget praktisk hengiven tjeneste.
gang, og det går fint.
Derefter er der Krishna-sadhaka, hvor man lovISKCON bliver mere og mere et grhasthaer at chante otte runder hver dag, have tulasi-arati samfund, og når folk ser, at grhasthaer og ikke
og andre ting som mangala-arati om morgenen kun brahmacarier og sannasier kan afstedkomsamt begynder at følge ekadasi og ikke indtage no- me mirakler, bliver de imponeret og forstår, at
gen form for rusmidler. Srila Prabhupada-asraya, de selv kan gøre det. Jeg tror, det er ISKCON’s
som bliver tilbudt i uge 39, betyder, at man skal fremtid. Folk vil have et åndeligt liv, der både
følge alle principperne og chante 16 runder, og i er sjovt og dybt, og derfor er bhakti-vriksa
guru-asraya, som tilbydes ved forløbets afslutning tiltrækkende for dem. Jeg oplever, at bhaktii uge 64, er man klar til at blive initieret og kan vriksa skaber den oprindelige ISKCON-ånd,
vælge, hvem man vil initieres af. Til initiering sådan som den var der i Prabhupadas første tid.
skal medlemmerne have læst alle Prabhupadas
Det handler kun om, at der er en enkelt hensmå bøger såvel som Bhagavad-gita og Srimad- given, der vil gøre det. Caitanya Mahaprabhu
Bhagavatams Første Bog.
er bag det, Han er det hengivne træ, og alle kan
Lalitanatha: Det lyder som et detaljeret og være grene på det. Vi kan alle blive små grene
meget komplet program. Hvad er fremtiden for af kærlighed til Guddommen.
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Forunderlige
prasadam-historier
Af Dandaniti Devi Dasi
Kan du huske første gang, du smagte Krishna-prasadam? De følgende beretninger vækker måske
minder om, hvordan Krishnas barmhjertighed i form af prasadam gjorde sit indtog i vores eget liv
eller i livet hos andre betingede sjæle.
Jyotisvara Dasa:
konsekvenserne. Vores VW blev midlertiEn lille historie
digt tømt for bøger og cd’er. Vores herlige
om prasadam: Vi
prasadam-guf ville politiet ikke beslaglægge,
var på julemaraton
så vi inviterede vores politimand på kugleguf.
på Fyn en gang i
Efter at have spist et par kugler blev han det
90’erne. Denne dag
sødeste menneske på jorden. Af det kan vi
var Caitanya Canlære, at politiet ikke altid forstår, hvad der
dra, Bhakta Emil og
foregår, og at de som regel er glade for søde
jeg selv i Assens. Vi
sager, og også, at prasadam kan bygge bro,
distribuerede henhvor store interessekonflikter eksisterer.
holdsvis cd’er, praHistorien endte med, at en dommer i Købensadam og bøger. Vi
havns byret fik sig et billigt grin, og vi fik alt
var alle i god form og gav den fuld skrue på det, der var blevet konfiskeret, fragtet tilbage
gaden. Når vi dengang fyrede op under kedlen til Sjælland.
på sankirtana, blev der ikke altid taget hensyn
til de betingede sjæles socio-psykologiske
Adityavarna Devi Dasi:
tilstand og almindelig sund fornuft. Resultatet
Prasadam er jo så
var denne gang ikke kun, at en masse menne- vigtig en seva i vores
sker fik Herren Caitanyas nåde, men også, at tjeneste til Krishna.
politiet blev inviteret på en lidt negativ måde. Den første søndagsJeg havde solgt otte Srimad-Bhagavatam til fest, jeg var til på Gonogle mindre intelligente mennesker, som vindas sammen med
derefter var brudt sammen på et møntvaskeri, min veninde, er helt
fordi de derved havde brugt alle deres jule- tilbage i 1992. Min
gavepenge. Det var faldet nogle så meget for søn havde sagt til os,
brystet, at politiet blev tilkaldt.
at vi skulle tage ind
Det var i de uskyldige tider i Assens inden og møde Harikesa
bandekrige, terrorisme og atomkatastrofer. Swami. Det gjorde vi så, og efter klasse og
Uanset det kom politiet og stoppede vores kirtana kom så denne dejlige vegetariske ”mad”,
distribution for den dag. På stationen tog man som var meget anderledes, end hvad jeg ellers
det meget alvorligt og besluttede at lægge havde smagt før. Ved prasadams nåde kom jeg
sag an. Politimanden, der stod for aktionen, til at smage det mange gange igen og gør det
var undertiden vældig ophidset og skældte stadig! Hvad er en festival eller søndagsfest
ud. Det havde den vidunderlige effekt, at uden prasadam? Dette er noget af det første,
jeg blev overordentlig ydmyg og nervøs for jeg kan huske om prasadam.
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Dandaniti Devi Dasi:
En dag kom jeg gående på Fiolstræde
sammen med min veninde, da vi så en lille
gruppe af hengivne,
der stod og sang Hare
Krishna. På lang afstand lagde jeg mærke
til, at de delte kager
ud, og da jeg havde
hørt om prasadam
gennem Radio Krishna, sagde jeg til min
veninde, at det skulle vi smage på. Til min
store overraskelse svarede min veninde, at det
skulle hun i hvert ikke have noget af, og hun så
nærmest fornærmet ud, da jeg gik hen og tog
imod et stykke prasadam-halava fra en hengiven kvindes hånd. Jeg husker ikke så meget
smagen, men jeg er sikker
på, at det smagte godt. Det
var mere oplevelsen af at få
lov til at modtage Krishnas
barmhjertighed i form af
prasadam. Jeg vidste, at jeg
ville gøre åndelige fremskridt
af denne handling, og det
havde jeg hårdt brug for (det
har jeg i øvrigt stadig). På det
tidspunkt havde jeg endnu
ikke besøgt templet, men
lyttede til Radio Krishna og
mødte af og til de hengivne
på harinama. Faktisk rendte
jeg nogle gange op og ned

ad Strøget i håb om at møde de hengivne og
høre Hare Krishna-mantraet. Når det ikke lykkedes, var det en stor skuffelse! Dette er en lille
påmindelse om, hvor vigtigt det er at gå ud og
distribuere Herren Caitanyas barmhjertighed i
form af prasadam og det Hellige Navn.
Jeg vil også fortælle en historie om en hengiven ved navn Laksmimoni Devi Dasi, der oprindeligt kom fra Rumænien og boede i det danske
tempel en overgang. Jeg mødte hende første
gang ved Hvidovre Stationscenter, en dag, jeg
var ude og distribuere prasadam. Dengang hed
hun Dobrinka, og efter en hyggelig snak solgte
jeg en pakke prasadam-kugleguf til hende. Efter
at hun senere var flyttet ind i templet, fortalte
hun mig, at da hun kom hjem og begyndte at
spise kuglerne, smagte de så godt, at hun tænkte
hun, ”Denne mad må komme fra Gud.” Krishna
kugleguf ki jaya!

Skriv om et Krishna-bevidst projekt

Håber, I alle nød de små prasadam-historier! Næste måneds opfordring lyder
således: skriv om et Krishna-bevidst projekt, du beundrer og støtter, enten
moralsk, økonomisk eller med praktisk tjeneste. Skriv et par ord om selve
projektet og gerne lidt om, hvorfor du har valgt at støtte netop dette projekt.
Deadline er onsdag den 15. juni. Send dit indlæg til dandaniti@krishna.dk
eller til adressen forrest i bladet. Husk, at vi oversætter fra svensk, norsk og
engelsk og hjælper med eventuel redigering.
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Skal der være kristendomskundskab i folkeskolen?
AfLalitanatha Dasa
Et svar til et spørgsmål fra religion.dk, om der skal undervises mindre i kristendomskundskab i skolen i Danmark.
Skal der være kristendomsbestemt religion, er det selvfølkundskab i skolen? Det afgelig en anden sag. Men vil man
hænger nok af, hvad der
have lykkeligere mennesker,
menes med spørgsmålet. Da det
skal religionsundervisningen
er almindeligt udbredt at bruge
gå dybere end blot at docere en
ordene kristendom og religion i
færdigpakket dogmatik, som de
flæng, er svaret ja, hvis det er et spørgsmål færreste kan få sig selv til at tro på. Hvad er
om, hvorvidt der skal undervises i religion i årsagen til den udbredte følelse af meningsløsskolen. Men skal spørgsmålet forstås bogsta- hed i vores land? Danmark – materielt set rigt,
veligt, og der fortsat skal undervises mest i åndeligt set fattigt – ikke sandt? Måske skulle
kristendom og mindre i andre religioner, er man overveje, om følelsen af meningsløshed
svaret nej, det er hverken tidssvarende eller ikke netop har noget at gøre med mange års
gavner vores menneskelige udvikling. Det forsømmelse af ægte religionsundervisning.
rigtige er at omdøbe faget til religionsunderOg hvis man har svært ved at gøre religionsvisning og oppriotere det.
undervisningen relevant og levende, har jeg et
Nogle hævder, at faget skal hedde kristen- forslag. Lad religiøse mennesker overtage relidomskundskab, og kristendom skal have sær- gionsundervisningen (hvem bedre end dem forstatus, fordi ”Det handler…om vores rødder står, hvad religion er?). I vore dage undervises
og kulturarv.”1 Men det er en misforståelse af der oftest i religion af lærere med en vis boglig
formålet med religionsundervisning. At lære om viden, men uden megen forståelse af, hvad der
vores kulturarv er fint, men det hører hjemme i er den egentlige tanke bag religion (hvis de da
historieundervisningen (som i parentes bemær- ikke ligefrem er ateister, der missionerer for
ket også bør opprioteres), hvor man naturligvis deres livssyn ved at latterliggøre religion). Det
skal forstå de indflydelser, som vores kultur er ville da være mere interessant at have ægte
et produkt af.
kristne til at undervise i kristendom, og lysÆgte religionsundervisning har et andet for- levende muslimer, hinduer, buddhister, jøder
mål. Det er undervisning i livssyn og svarene på osv. til at undervise i islam, hinduisme osv. Lad
tilværelsens store spørgsmål som ”Hvor kom- eleverne møde virkelige religiøse mennesker og
mer alt fra?”, ”Findes Gud?”, ”Er der liv efter lad os behandle dem (altså skoleeleverne) som
døden?”, ”Hvad er formålet med livet?” osv. Der selvstændigt tænkende mennesker, der selv kan
er forskellige bud på disse spørgsmål, og det er afgøre, hvad der giver mest mening.
vigtigt med et grundigt kendskab til disse svar
og begrundelsen for dem. At erkende, at livet
1
Citat fra formanden for Folketingets
har et større formål, er en forudsætning for et Uddannelsesudvalg Marlene Harpsøe, Dansk
harmonisk menneskeliv og også grundlaget for Folkeparti, i Kristeligt Dagblad den 12. april
urokkelige etiske værdier.
2010, ” Flertal vil gøre kristendomskundskab
Hvis man ønsker at indoktrinere børn i en til religion.”
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Ratha-yatra og Festival of India 2011
Af Kesava Priya Devi Dasi
København
Hare Krishna, kære hengivne.
Sommeren er på vej til Danmark, og det
er Herren Jagannatha, Herren Balarama og
Srimati Subhadra Devi også! De ankommer
nemlig den 8. juli til Århus (se nedenunder), og
den 9. juli kommer De til København i selskab
med Parasurama Prabhu og hans entusiastiske
festivalgruppe.
Ratha-yatra-optoget starter fra Kgs. Nytorv
kl. 13.00 i selskab med Københavns Politi (kom
i god tid, eftersom politieskorten starter til tiden:)
). Optoget varer omkring 1½ time og er fremme
på Gammeltorv ca. kl. 14.30. Kl. 14.30–15.30
leder Mahavisnu Maharaja en harinama ned
gennem Strøget.
SELVE FESTIVALEN STARTER PÅ GAMMEL TORV KL 16.00.
* 16:00 – 16:15 Velkomsttale
* 16:15 – 16:30 Bhajana (indisk musik)
* 16:30 – 17:00 Teater (teatergruppe fra
London)
* 17:00 – 17:30 Bharata-natyam-dans (klassisk indisk dans med Rasabihari Devi Dasi)
* 17:30 – 18:10 Foredrag med Mahavisnu
Maharaja om vedisk kultur og filosofi
* 18:10 – 18:40 Trylleshow
* 18:40 – 18:10 Teater (teatergruppen ”New
Srivas Angam”)
* 18:10 – 18:30 Betydningen af Ratha-yatra:
red Gud fra organiseret religion.
* 18:40 – 19:10 Bharata-natyam dans (Rasabihari Devi Dasi)
* 19:10 – 19:30 Teater
* 19:30 – 20:00 Bhajana og kirtana

2) Uddeling af prasadam og løbesedler under
optoget.
3) Hjælp i børneteltet.
4) Transport af prasadam fra templet til
Gammeltorv.
5) Hjælp med at holde festivalpladsen ren
og ryddelig.
6) Dele løbesedler ud.
7) Skære grøntsager og lave blomsterkranse
fredag aften kl. 17.00-20.00 i templet (Skjulhøj
Alle 44, Vanløse).
Festivalbudgettet er i år på 10.000 kr. til transport af Deiteterne, telte og kunstnere, gratis mad
mm. Vi modtager derfor glædeligt donationer fra
alle, der ønsker at støtte denne årlige festival og
gøre den til en stor succes :). Festivalens bankkontonummer er: reg. nr. 2128, kontonummer
3490204813.
Vi modtager også med glæde ris, mungbønner,
grøntsager, smør, krydderier (f.eks. gurkemeje,
frisk ingefær, friske grønne chilier, spidskommen, koriander, hing, sennepsfrø og paprika),
rørsukker, mælk, yoghurt, nødder og alle former
for frugt til at lave prasadam af samt blomster til
at udsmykke Ratha-yatra-vognen med.
Glæd Herren Jagannatha, Herren Balarama
og Srimati Subhadra Devi og mød op på Kgs.
Nytorv kl. 13.00 den 9 juli! Ellers ses vi til
festivalen kl. 16.00 på Gammeltorv!
Jeres tjener, Kesava Priya, festivalkoordinator
(mobil: 20671106, e-mail kesavapriya.rns@
gmail.com)

Århus
Ratha-yatra i Århus finder sted dagen før feDer er mange muligheder for tjeneste under stivalen i København, nemlig fredag den 8. juli.
festivalen:
I skrivende stund er den endelige tilladelse ikke
fremme, så programmet kan i princippet blive
1) Servering af prasadam 1-2 timer på Gam- ændret. Kommunen har godkendt festivalruten,
meltorv til 2500 mennesker.
men politiets endelige godkendelse mangler.
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Det skulle dog blot være en formsag, men man
ved jo aldrig.
Med dette forbehold i baghovedet forventes det,
at Ratha-yatra starter udenfor Rådhuset kl. 15.00,
kører hen ad Vestergade til Ryesgade, hvor optoget
drejer ned mod Banegården. Herfra fortsættes der
ned mod busstationen, hvorfra resten af ruten er
ad Mejlgade til det nye center, hvor man regner at

være fremme omkring kl. 17.00.
Det betyder således, at indvielsesfesten for det
nye center starter kl. 17 og fortsætter resten af
aftenen. Programmet byder på masser af kirtana
og prasadam såvel som et forventet besøg af engelske Maha Visnu Swami, der vil forelæse. Det
er også muligt,at Smita Krishna Swami deltager i
åbningsfesten. Mød talstærkt op!

To initieringer

Vi byder velkommen til to nye initierede hengivne. Den 3. maj 2011 blev de nu forhenværende
Klaus Mulvad og Cecilie Herrem initieret af Kadamba Kanana Swami i Radhadesh i Belgien og
fik navnene Ter Kadamba Dasa og Sanatani Devi Dasi (se billederne). Til lykke til dem begge.

Sanatani Devi Dasi får sin initieringskæde
og sit nye navn af Kadamba Kananan Swami

Pandava Nirjala Ekadasi

Ter Kadamba Dasa

Søndag den 12. juni er det Pandava nirjala ekadasi. På alle ekadasier faster Krishnas hengivne fra korn og bønner, og mange faster helt fra alt inklusive vand. Hvad nu hvis man ikke
har lejlighed eller styrke til at faste helt på hver eneste ekadasi? Så kan man gøre det denne ene
gang om året på Pandava nirjala ekadasi, hvilket er lige så godt som at faste på alle ekadasier.
Historien bag dette er, at Bhima, den ene af Pandava-brødrene, der er kendt som Vrkodara
(slughalsen), fandt det helt umuligt at faste fuldstændigt på alle ekadasier. Sri Krishna Selv
gav ham derfor den velsignelse, at hvis han blot fastede på Pandava nirjala ekadasi, var det
det samme som at faste på alle ekadasier.
Derimod er det ikke rigtigt, at hvis man kommer til at bryde en ekadasi¸ dvs. spise korn eller
bønner, kan det modvirkes ved at faste på Pandava nirjala ekadasi. Ifølge Srila Prabhupada er
boden for at bryde ekadasi at overholde ekadasi-faste resten af dagen plus den efterfølgende
dag, ikke at faste på Pandava nirjala ekadasi.
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Panihati Cida Dahi Utsava

Tirsdag den 14. juni er det Panihati Cida Dahi Utsava, den festival, hvor Nityananda fik
Raghunatha Dasa Goswami til at bespise tusinder af vaisnavaer med frugtris, yoghurt og
nedkogt mælk. Det har aldrig været en festival, der er blevet fejret i Danmark, men i Atlantatemplet i USA er det ikke blot templets, men også en af USA’s største festivaler. Ved at nævne
den kan vi måske være anledning til, at nogle bliver inspireret til at starte denne morsomme og
barmhjertige festival her.

Besøg i juni

Vi er heldige at få flere besøg i Danmark i løbet af juni 2011. Midt i måneden omkring den
14. eller 15. juni kommer Bir Krishna Swami således forbi.
Nogle dage senere i weekenden den 18. og 19. juni er det planen, at Aravinda Krishna Dasa
og Yamunesvari Devi Dasi (se interview side 10) kommer og fortæller om deres bhakti-vriksaprogram i London.
Også omkring samme tidspunkt får vi besøg i nogle dage af Rasaraja Prabhu fra Bhaktivedanta
Institute i Mumbay, en veteran inden for videnskabelig prædiken. Han kommer som professor i
fysik for at forelæse på universitetet i Växjö i Sverige, hvor han skal være fra den 9. juni og en
uge frem. Måske giver han også en forelæsning på Niels Bohr Instituttet i København. Under
alle omstændigheder flyver han til og fra København og får tid i et par dage til at opholde sig
i templet.
Sidst på måneden eller i begyndelsen af juli er der besøg af Narayani Devi Dasi, der allerede
har besøgt os de sidste to år om sommeren. Hun er en de relativt få omrejsende kvindelige
disciple af Srila Prabhupada og tilbringer nogle dage eller en lille uges tid her.
Som det kan ses, er tidspunkterne for flere af besøgene ikke lagt helt fast endnu. Følg med på
www.harekrishna.dk eller ring til templet på 4828 6446 for nærmere detaljer.

Japa-maraton

I interviewet med Aravinda Krishna og Yamunesvari
(side 10 og fremefter) fortalte de om deres japa-maraton. Jagan Mohan Prabhu, som er en af deltagerne
fra deres bhakti-vriksa, bor nu i København og har
startet japa-marathon hver ekadasi i templet. Det første
fandt sted den lørdag den 7. maj med seks deltagere.
Kesava Priya Devi chantede således 64 runder, Jagan
Mohan 37 runder, Robert 17 runder, Pradeep 11 runder, Sushma 11 runder såvel som lovede fremover at
chante 2 runder fast hver dag, imens én hengiven på
grund af databeskyttelse ikke var i stand til at oplyse,
hvor mange runder hun nåede at chante.
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Bryllupsbillede

Den 15. maj blev
Rangana Malika Devi
Dasi og Lilesvara Dasa
gift i templet i Vanløse
foran den hellige ild og
Sri-Sri Gaura-Nitai. Et
stort til lykke til dem.

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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Krishna fangeleg
Her er en sjov leg, man kan lege
udenfor med sine venner. Man starter
med at vælge en person til at være
Maya. Maya løber efter de andre og
prøver at fange dem. Alle, der bliver
rørt af Maya, må med det samme stå
helt stille i en stilling som Krishna (se
tegningen). De må ikke røre sig, indtil et af de andre børn rører dem. Det
befrier dem, og de kan løbe igen. Alle,
der bliver taget tre gange af Maya, er
ude af legen. Den sidste, der er tilbage,
når alle andre er ude af legen, bliver
den næste Maya.
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Ved
Dandaniti
Devi Dasi

Det Krishna-bevidste køkken
Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Madam Sak

Bengalsk sak á la Yamuna
Ingredienser
1¾ dl rå mandler (100 g)
5 dl varmt vand
3 spsk. ghee eller sesamolie
1 tsk. sennepsfrø
½ tsk. hel spidskommen
1/8 tsk. bukkehornsfrø
1½ spsk. jaggery eler
brunt rørsukker
½ spsk. fintrevet frisk
ingefær
1 tsk. hakket grøn chili,
uden frø
1 kg frisk spinat, vasket og
groft hakket
(570 g frossen spinat)
1 dl frisk revet kokosnød
(35 g kokosmel)
1 tsk. salt
2 spsk. piskefløde
1/8 tsk. friskrevet muskatnød
smør og citronbåde til pynt

Sak (udtales ’sjak’) oversættes normalt som spinat, men inkluderer
egentlig alle grønne blade, der kan tilberedes som ”spinat”. Dette omfatter blandt andet toppen af rodfrugter, kålblade, grønkål og vinblade for
ikke at glemme brændenælder og skvalderkål!
Retter med sak (bengalsk) eller palak (hindi) hører nok til de allermest
populære i Indien. Ikke mindst panir sak eller palak panir, spinat med
ost, står højt på listen.
Det er velkendt blandt vaisnavaer, at Herren Caitanya var særligt glad
for sak, og det beskrives i Caitanya-caritamrta, at de hengivne altid
serverede sak for Herren. Det nævnes, at Moder Saci ville tilberede 20
forskellige slags sak til Herren, og at Herren gav dem forskellige navne
på Krishna: Acyuta-sak osv. Da Mahaprabhu gik gennem den enorme
Jharikhanda-skov på sin rejse fra Jagannatha Puri til Vrindavana, samlede
hans tjener forskellige slags grønne blade og rødder, og med krydderier
og olie tilberedte han den mest velsmagende sak til Herren.
Ud af mange mulige varianter har jeg valgt at bringe en opskrift, som
Yamuna Devi opsnappede fra kokken hos familien Bajoria i Calcutta
under et besøg der med Srila Prabhupada. Sak med mandler er ikke en
helt almindelig opskrift, men var kokkens innovation, da Hr. Bajoria
kom hjem med kilovis af nyhøstede mandler fra hans residens i Bihar.
Alternativt kan bruges jordnødder eller pistacienødder.
I Bengalen serveres sak sædvanligvis med ris, men retten kan også
serveres med brød såsom puri eller chapati.

Spinat med mandler/badam sak

Tilberedning:
1. Sæt mandlerne i blød i varmt vand i 4 timer eller natten over. Hæld vandet fra og smut
mandlerne. Vask dem i frisk vand og lad dem tørre i en si.
2. Varm ghee’en i en 5 liters gryde over middelvarme. Når ghee’en er varm, men ikke
rygende, kommes de hele krydderier og sukkeret i. Steg, til frøene bliver en anelse mørkere
og sukkeret karamelliserer. Tilsæt ingefær, chili, spinat, mandler, kokos og salt. Læg låg på,
skru ned på lav varme og kog i 10 minutter. Tag låget af og vend spinaten rundt med to skeer,
så de kogte blade på bunden skifter plads med dem på toppen. Tilsæt vand om nødvendigt og
kog i ti minutter mere.
3. Hæld piskefløde og muskatnød i og varm retten igennem i 1-2 minutter. Server straks.
Pynt hver tallerken med en klat smør og en citronbåd.
Kommentarer: Ved afprøvningen af denne ret brugte jeg cirka 500 g blandede friske brændenælder og skvalderkål, hvilket var en passende mængde. Jeg tilsatte desuden ¼ tsk. salt
mere (havsalt).
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Gaura-Nitais ønskeliste for juni
”Herrens transcendentale form, der er installeret i et tempel, er ikke forskellig fra Herren
personligt. Sådan en form af Herren kaldes
arca-vigraha eller arca-inkarnationen og er
ekspanderet af Herren gennem Hans indre energi udelukkende for at facilitere den hengivne
tjeneste fra de utallige hengivne, der befinder
sig i den materielle verden. De materielle sanser kan ikke opfatte Herrens åndelige natur, og
derfor accepterer Herren arca-vigrahaen, der
tilsyneladende er lavet af materielle elementer
som jord, træ og sten, men i virkeligheden er
uden material besmittelse. Eftersom Herren er
kaivalya (en alene), findes der ingen materie i
Ham. Han er én uden lige, og derfor kan den
Almægtige Herren åbenbare Sig i en hvilken
som helst form uden at blive besmittet af den
materielle opfattelse.” (Srimad-Bhagavatam
1.11.24, kommentar)

diverse nødder, frø og kerner
kokosmel
kikærtemel (besan)
donationer
blomsterkranse: 208 kr. pr uge
prasadam til søndagsfest: 1508 kr.
kontante donationer til nyt alter *
seva / tjenester:
køkkenassistenter før søndagsfesten
se også artiklen om Festival of India
* Kontante donationer kan indsættes på
giro (Danske Bank): 6170277������������
eller bankkonto (Nordea) 2128-6881118945, IBAN:
DK5120006881118945, SWIFT: NDEADKKK

alter
økologisk flydende honning
ren ghee, gerne økologisk
friske blomster (ikke urtepotter)
bhoga (økologisk så vidt muligt):
frisk frugt
grønsager
økologisk sødmælk
økologisk tykmælk/yoghurt/kærnemælk
økologisk smør
ghee
rørsukker
gur / jaggery
honning
Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”.
Navn:.....................................................................................................
Adresse:..................................................................................................
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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Hvad skal man tage imod?
Buddha kom sammen med sin ledsager Ananda engang igennem en landsby,
hvor alle var imod ham. Beboerne stod udenfor landsbyen og overfusede ham.
Men til deres overraskelse lyttede Buddha tavst til deres beskyldninger. Ved
siden af stod Ananda og kogte af vrede, men kunne ikke skride til handling og
starte en kamp på grund af Buddhas tilstedeværelse.
Buddha sagde: ”Solen går snart ned, og vi skal være i den næste landsby inden
aften. Hvis I har mere, I gerne vil fortælle mig, kommer jeg forbi igen om to
dage. Så lover jeg at have tid til at lytte til jer.”
En mand fra mængden råbte op: ”Du virker slet ikke forstyrret over det, vi siger.”
Buddha: ”I er kommet for sent. For ti år siden ville I ikke være sluppet levende fra det. Husk, at
jeg er også fra en krigerfamilie. Men I er for sent ude.”
Buddha fortsatte: ”I den forrige landsby kom folk og tilbød os frugter og lækker mad. Og vi
sagde til dem: ”Mange tak, men vi spiser kun én gang om dagen og har allerede gjort det, så tag
jeres mad med jer tilbage.” Hvad tror I, de gjorde med maden og frugterne?”
En eller anden svarede: ”De har nok delt det imellem sig.”
Buddha sagde: ”Så del I også jeres ord med hinanden. Jeg siger mange tak, men tager ikke imod,
hvad I tilbyder mig. Medmindre jeg tager imod jeres fornærmelser, kan I ikke fornærme mig. Jeg
er tilbage om to dage.”
Da de gik videre, sagde Ananda til Buddha: ”Det var for meget. Der var øjeblikke, hvor jeg var
ved at springe på dem.”
Buddha svarede: ”Jeg blev ikke såret over det, de sagde, men dine ord sårer mig. Du har været
hos mig i så mange år, og stadigvæk har du ikke forstået, hvad du skal tage imod, og hvad du ikke
skal tage imod.”
		
Lørdag

Juni 2011

11.6 Sri Baladeva Vidyabhusanas bortgang
Ganga Puja
Srimati Gangamata Gosvaminis fremkomst
Søndag 12.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Pandava Nirjala Ekadasi)
Mandag 13.6 Bryd fasten imellem 4:25–4:50
Tirsdag 14.6 Panihati Cida Dahi Utsava
Onsdag 15.6 Snana Yatra
		
Sri Mukunda Dattas bortgang
		
Sri Sridhara Panditas bortgang
Torsdag 16.6 Sri Syamananda Prabhus bortgang
Mandag 20.6 Sri Vakresvara Panditas fremkomst

Søndag 26.6 Sri Srivasa Panditas bortgang
Mandag 27.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Yogini Ekadasi)
Tirsdag 28.6 Bryd fasten imellem 4:28–10:17
Fredag 1.7 Sri Gadadhara Panditas bortgang
Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang
Lørdag 2.7 Gundica Marjana
Søndag 3.7 Ratha Yatra
		
Sri Svarupa Damodara Goswamis bortgang
Sri Sivananda Senas bortgang
Onsdag 6.7 Sri Vakresvara Panditas bortgang
Torsdag 7.7 Hera Pancami (4 dage efter Ratha-yatra)

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

