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Velkommen til det første nummer af Nyt fra
Hare Krishna i 2015. Vi udkommer som planlagt
en lille uge forsinket, som vi altid gør det med
årets første nummer. Vi håber, at resten af årets
numre udkommer til den 1. i hver måned.
Vi markerer årsskiftet med nyt layout og design. Det er Danesh og Ananta Sri Prabhu fra
Aarhus, der har stået for det. Vi håber, at alle
vores læsere bliver glade for ansigtsløftningen.
Indholdsmæssigt er der dog ingen ændringer,
og vores udgivelsespolitik er også uforandret.
Prisen for det trykte eksemplar er fortsat 300 kr.
for et år. Vi vil også gerne sige tak til de elektroniske modtagere, der på opfordring har indbetalt
et støttebeløb på 150 kr. eller mere. I, der ikke
har gjort det endnu, er stadigvæk velkomne til
at gøre det – det vil være en stor hjælp, hvis
I har lyst til det – men bortset fra det skal det
i princippet fortsat være gratis at læse Nyt fra
Hare Krishna elektronisk.
Her skal nævnes en interessant ting. Selv om
det koster lidt at få bladet tilsendt i trykt form, har
det sine fordele. En af dem er, at man får mere
udbytte af at læse på rigtigt papir. The Guardian
kunne sidste år den 19. august fortælle, hvordan
forskning viser, at læsere husker og forstår bedre
det, de læser, når de læser på papir i en rigtig
bog, end når de læser elektronisk som på f.eks.
en Kindle. Det kunne altså være en grund til at
få bladet tilsendt som et rigtigt blad.
Forsidebilledet er fra Udupi i Sydindien. Mahabhavi Prabhu fortæller på side syv om sin
pilgrimsrejse til bl.a. Udupi. Ld.
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Diskussion af
Søren Kierkegaard, del 4
af Srila Prabhupada

Dette er den sidste del af Srila Prabhupadas diskussion af Søren Kierkegaard med hans
to disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa. Hayagriva og Syamasundara fremlægger
nogle af Søren Kierkegaards ideer, og Srila Prabhupada svarer på dem impromptu. Vi
tager forbehold for, at fremlægningen ikke nødvendigvis yder Kierkegaard fuldstændig
retfærdighed. For os er det interessante Srila Prabhupadas kommentarer. Bemærk, at
Kierkegaard-citaterne er oversat fra engelsk og er ikke Kierkegaards originale danske.
Syamasundara: For Kierkegård åbenbares
tro i selvets forhold til sit eget selv igennem
dets villighed til at være sit autentiske selv
og stå gennemsigtigt foran Gud i dets fulde
integritet.
Srila Prabhupada: For mayavadierne er
selvrealisering at blive ét med det Højeste
Selv, men en sådan sammensmeltning er
ikke mulig. At stå gennemsigtigt foran Gud
betyder at engagere sig i Guds tjeneste. For
at engagere sig i Guds tjeneste må man forstå,
at man er en uadskillelig del af den Højeste.
Én del af kroppen engagerer sig i tjeneste til
hele kroppen. Så snart man engagerer sig i
Guds tjeneste, er man selvrealiseret. Det er
mukti, befrielse. Karmier, jnanier og yogier
forsøger at erkende selvet, men da de ikke er
engageret i tjeneste til det Højeste Selv, befries
de ikke. Vi forsøger derfor ihærdigt at sprede
Krishna-bevidsthed med enhvers endelige
selvrealisering for øje.
Syamasundara: Kierkegård så selvrealisering opstå af viljens udøvelse. Jo mere selvrealiseret man er, jo mere vilje har man. Når
vi er fuldt ud os selv, er vi fuldt villende og kan
vælge rigtigt.
Srila Prabhupada: Men er man en uadskillelig del af helheden, må man tage valg
fra helheden. Man kan ikke vælge alene. Det
eneste valg, man kan gøre, er at vælge at
tjene Krishna. Ordrerne kommer fra det højere.
Arjuna beordredes af Krishna til at kæmpe, og
ved Bhagavad-gitas afslutning valgte han at
adlyde Krishnas vilje. Det er det eneste valg,

vi kan træffe: at adlyde Krishnas vilje eller ej.
Krishna og Hans repræsentant træffer alle
andre beslutninger.
Syamasundara: Så hvad betyder ‘fuld
vilje’?
Srila Prabhupada: Fuld vilje vil sige at
overgive sig fuldt ud, at følge den Højestes
ordrer absolut.
Syamasundara: Kierkegård så, at selv fortvivlelse kan bære frugt, for det kan lede os til
at ønske et ægte liv i selverkendelse.
Srila Prabhupada: Når man fortvivler, er det
en stor lykke. Så er alt forbi. Alt ansvar er væk,
og personen aflastes. Af fortvivlelse tænkte
Arjuna på at blive tigger. Når vi fortvivler over
al lykke i materielt liv, vender vi os muligvis til
åndeligt liv. Somme tider knuser Krishna alle
vore materielle ressourcer, så vi af fortvivlelse
fuldt ud kan engagere os i Krishnas tjeneste.
Krishna får somme tider en person til at forlise
materielt, når han ønsker at blive Gudsbevidst,
men på samme tid vil have materiel nydelse på
grund af stærk tilknytning. Men somme tider,
når Gud knuser éns materielle håb, tror man,
Gud er uvenlig imod én, og man fortvivler. Man
ser ikke, det er Guds barmhjertighed, at Gud
fjerner hindringerne, så man kan overgive sig
fuldt ud og absolut.
Engang blev Indra, himmelens konge, tvunget til at blive et svin, og han kom til denne del
af den materielle verden som et lavt dyr. Som
svin havde han en hustru, børn osv. Brahma
kom og sagde til ham: ”Min kære Indra, du
har glemt din position. Du var engang en
3

himmelsk konge og besad
stor rigdom. Nu er du et
svin, og du har glemt din
tidligere ophøjede tilværelse. Opgiv dette modbydelige og beskidte liv
og kom med mig.“ Men
på trods af Brahmas indtrængende bønner var
Indra ikke overbevist. Han
sagde: ”Hvorfor? Jeg er
lykkelig. Jeg har hustru,
børn og hjem.“ Da Brahma
så Indra meget knyttet til
sin svinetilværelse, begyndte Brahma at dræbe
alle hans svinebørn og til
sidst hans svinehustru. Da
Indra så sin hustru dræbt,
fortvivlede han: ”Åh! Du
har slået hele min familie ihjel!“ Kun da gik Indra med til at komme med Brahma. På samme
måde kan Krishna skabe en situation, hvor
det levende væsen fortvivler og vender sig til
Krishna og overgiver sig helt til Ham.
Syamasundara: Kierkegård anså fortvivlelse for at være at tænke: ”Jeg er en synder!“
og tro, at man aldrig vil slippe fri af synd. Han
hævder, at dette leder os endnu længere ned
i syndigt liv.
Srila Prabhupada: Det kommer slet ikke på
tale at fortvivle på grund af synd. En person
synder på grund af uvidenhed. Spørger man
en slagter: ”Hvorfor begår du synder?“ vil han
svare: ”Det er mit erhverv. Hvad syndigt er
der i det?“ Da Narada fortalte jægeren, at det
var syndigt at dræbe dyr, fortvivlede jægeren
ikke, men blev ophøjet til Krishna-bevidsthed
igennem Naradas instruktioner.
Syamasundara: Kierkegård mente, at tro
overvinder synd og fortvivlelse.
Srila Prabhupada: Tro betyder tro på Gud.
For at styrke vor tro på Gud må vi opgive alt
håb om lykke i denne materielle verden. Vi er
nødt til at fortvivle over al materiel lykke.
Syamasundara: For Kierkegård er tilvæ4

Srila Prabhupada

relsen kontinuerlig og derfor altid ufuldendt.
Srila Prabhupada: Systemet er fuldendt,
når vi overgiver os til Krishna. Gud har et
fuldstændigt system, igennem hvilket vi kan
gøre fremskridt imod Gudsbevidsthed. Når vi
bliver fuldt bevidste, har vi opnået fuldendelse.
Så længe vi ikke har nået det punkt, gør vi
fremskridt.
Hayagriva: ”Gud er kildevældet til al individualitet,“ skriver Kierkegård. ”At have
individualitet er at tro på enhver andens individualitet, for individualiteten er ikke min. Den er
Guds gave, som Han tillader mig at være, og
igennem hvilken Han tillader enhver at være.“
Srila Prabhupada: Denne kendsgerning
forklares også i Katha Upanisad: nityo nityanam cetanas cetananam. Gud er et levende
væsen, og vi er også levende væsener. Ligesom Han er evig, er vi også evige. Kvalitativt
er vi ét, men kvantitativt er vi forskellige. Gud
opretholder enhver, og de levende væsener
opretholdes. Vi er alle individuelle evige dele
af Gud, og vor naturlige position som dele af
Ham er at elske Ham.
Syamasundara: Kierkegård så det levende
væsen som konstant blivende til.

Srila Prabhupada: Materiel
mangfoldighed er kunstig. Det er
som et menneske, der er tilfreds
med en plastikblomst. Nydelse af
en plastikblomst kan ikke være det
samme som nydelse af en rigtig
blomst. En plastikblomst har ingen
duft. Den er kunstig, et bedrag.
Syamasundara: Imens Hegel
betonede intellektuel tanke,
betonede Kierkegård handling.
Han så friheden ligge i den rette
handling.
Srila Prabhupada: Ja, åndeligt
liv betyder ret handling. Det er
ukorrekt at tro, at man er uvirksom,
når man når det fuldkomne stade.
Det er mayavadi-teorien. Mayavadier anfører som argument, at
Søren Kierkegaard
en krukke laver en stor lyd, hvis
Srila Prabhupada: Blive til hvad? Hvad er
den ikke er fuld af vand. De sætter lighedstegn
målet? Målet er Krishna-bevidsthed. Derfor
imellem fylde og tavshed. Men fra Bhagavadsiger Krishna i Bhagavad-gita (7.7):
gita kan vi forstå, at sjælen aldrig er uvirksom.
mattah parataram nanyat kincid asti dhananjaya
Somme tider ser vi imidlertid uvirksomhed
mayi sarvam idam protam sutre manigana iva
anbefalet. Det betyder, at vi ikke bør tale eller
”O vinder af rigdomme, der er ingen sandhed
handle tåbeligt. Kan vi ikke tale intelligent, er
højere end Mig. Alt hviler på mig som perler,
det bedre, vi holder op med at tale. Men en
der er trukket på en snor.“ Krishna er den endesådan uvirksomhed kan ikke ligestilles med
lige sandhed, det højeste mål, og fuldendelse
fuldkommenhed.
vil sige at komme til Krishna-bevidsthed.
Syamasundara: Kierkegård fandt sandhed i
Syamasundara: Men er der ikke også tale
det relative og subjektive, i personlig, individuel
om tilblivelse, selv når vi er fuldt Krishnaovervejelse, i hvad han kalder ‘indadvendt
bevidste og er sammen med Krishna?
lidenskab’.
Srila Prabhupada: Nej, tilblivelsesprocesSrila Prabhupada: Sandhed er sandhed, og
sen slutter der. Der er imidlertid variationer, der den er absolut. Man kan frembringe relative
er åndelige. Alt er komplet, men man nyder
sandheder, men den Absolutte Sandhed er én.
mangfoldigheden. Somme tider er Krishna en
Har vi ingen viden om den Absolutte Sandhed,
kohyrdedreng, somme tider er Han Yasodas
lægger vi vægt på relative sandheder. Der kan
barn, somme tider Radharanis gemal, somme
være indadvendt lidenskab eller hvad som
tider er Han i Mathura, somme tider i Vrindahelst, men kender vi ikke det endelige mål,
vana. Der er mange åndelige variationer, men
kan vi blive ledt på vildspor. Det er i orden at
alt er fuldstændigt i sig selv. Der er ikke tale
sige, at lidenskab er sandhed, men lidenskab
om tilblivelse. Når vi når det punkt, nyder vi
betyder aktivitet. Hvad fører ens aktivitet til?
blot mangfoldighed. Det er alt.
Hvad er formålet med ens aktivitet? Man kan
Syamasundara: Hvad er forskellen på åndekøre i sin bil, men hvad er pointen, hvis man
lig mangfoldighed og materiel mangfoldighed?
ikke ved, hvor man skal hen? Man spilder sine
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kræfter. Selvfølgelig kan man sige: ”Jeg ved
ikke, hvor jeg skal hen, men det er lige meget.
Lad mig blot starte min bil og komme af sted.“
Men er det en god idé?
Syamasundara: For Kierkegård er det ikke,
hvad der gøres, men hvordan det gøres.
Srila Prabhupada: Det er en hunds stædighed.
Syamasundara: Dette er en form for subjektivitet, der altid er uvis. Uvished skaber frygt.
Srila Prabhupada: Den, der ikke kender
livets mål, vil altid være frygtsom.
Syamasundara: For Kierkegård fjernes
denne frygt og uvished med, hvad han kalder
‘troens spring’.
Srila Prabhupada: Ja, men springet må
gøres, når der er et mål. Medmindre man
kender målet, det faste punkt, vil ens lidenskab
og kræfter måske blive misbrugte, vildledte.
Syamasundara: Som kristen mente Kierkegård, at vore kræfter bør bruges på at nå til
Gud igennem Kristus.
Srila Prabhupada: Det er et godt standpunkt. Det er vores proces. Men det er ikke
nødvendigt at gennemgå de lavere stadier.
Hvorfor ikke gå til Gud med det samme, hvis
man kan nå Gud igennem Jesus Kristus? Vores proces er, at man må overgive sig til guruen
for at forstå den højeste sandhed.
tad viddhi pranipatena
pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jnanam
jnaninas tattva-darsinah
”Forsøg blot at forstå sandheden ved at gå
til en åndelig mester. Spørg ham ydmygt og
tjen ham. Den selvrealiserede sjæl kan videregive dig viden, for han har set sandheden.“
(Bg. 4.34).
I Srimad-Bhagavatam (11.3.21) står der
også:
tasmad gurum prapadyeta
jijnasuh sreya uttamam
sabde pare ca nisnatam
brahmany upasamasrayam
”Enhver person, der alvorligt ønsker at opnå
virkelig lykke, må opsøge en ægte åndelig
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mester og søge tilflugt hos ham igennem
indvielse. En åndelig mesters kvalifikation må
være at have erkendt skrifternes konklusion
igennem overvejelse og argument, og således
må han være i stand til at overbevise andre
om disse konklusioner. Sådanne store personligheder, der har søgt fuld tilflugt hos den
Højeste Guddom og tilsidesat alle materielle
hensyn, må forstås at være ægte åndelige
mestre.“ Dette er processen. Det er ikke sådan, at vi fortsætter ad vor egen vej og håber
at finde den rigtige vej igennem erfaring. Midt
ude på det umådelige hav ved man ikke, hvor
man skal styre sit skib hen. Man kan styre den
ene vej, og man kan styre den anden. Kender
man ikke retningen, kuldkastes ens bestræbelser. En kaptajn, et kompas og en sekstant
er nødvendig. Kaptajnen er guruen, der giver
retningslinjer og anvisninger. Har man et skib
uden kaptajn, vil man gå i én retning og så i en
anden og spilde sine kræfter. Hvis Kierkegård
accepterer Kristus, accepterer han en form for
vejledning.
Syamasundara: Kierkegård siger: ”Gud
tænker ikke, Han skaber. Gud eksisterer ikke,
Han er evig. Mennesket tænker og eksisterer,
og eksistens skiller tanke fra væsen.“
Srila Prabhupada: Hvad mener han med,
at Gud er evig og ikke eksisterer?
Syamasundara: For ham refererer ordet
‘eksistens’ til det, der bliver til. Gud ‘eksisterer’
ikke i den forstand, for Han er altid den samme.
Srila Prabhupada: Det betyder, at Han er
fuldkommen. Hvis det er Kierkegårds filosofi,
bør han indvillige i at følge Guds ordrer. Hvorfor eksperimentere? Gud er almægtig. Vi er
enige i, at Han ikke behøver at lægge planer.
Han skaber automatisk. Hans energier er så
perfekte og fine, at så snart Han tænker, virkeliggøres det. Det skabes automatisk.
Syamasundara: Kierkegård ser menneskets tilværelse som en konstant tilblivelse.
Menneskets tanke er forskelligt fra dets væsen.
Srila Prabhupada: Så hvorfor ikke forene tanke og væsen ved at overgive sig til
Krishna?

På pilgrimsrejse
i Sydindien
af Mahabhavi Dasa

Mahabhavi Dasa fra Oslo fortæller om sin tur til Sydindien i efteråret.
”Govinda, Govinda, Gooooooovinda.” Pilgrimme går syngende op ad bjergsiden med
de 3.550 trappetrin til Balaji-templet ved byen
Tirupati. Janardana Prabhu fra Danmark og
jeg er også på vej op til dette tempel for at få
darsana af Balaji eller Venkatesvara, som de
fleste kalder ham her. Balaji er et af de mest
besøgte gamle templer i hele Indien. Der er
lang kø for at komme ind i templet. Vi har to
køer at vælge imellem. I den ene må man stå
i kø i syv-otte timer. I den anden kan man,
hvis man betaler lidt ekstra, nøjes med at stå
i to timer. Janardana og jeg vælger køen på
to timer.
Spændingen øges, da vi kommer ind i tempelgården og nærmer os Balaji. Vi får et lille
glimt af Balaji, som er placeret i det inderste
rum cirka otte meter fra os. Det er mørkt som
i mange templer i Indien, og det er ikke altid
så let at se. Vi skynder os at fremsige nogle
bønner, før vi bliver skubbet og trukket videre
af vagterne. Vi er glade for at have set Balaji
og føler os heldige. Derefter får vi hver to store

ladduer i hånden, og i en stor hal sætter vi os
ned og spiser prasada. Her serveres der prasada til 7.000 pilgrimme hver dag – ris, sabji,
dahl, halava og kærnemælk.
Vi nyder prasadaen og tænker på, hvor stor
kærlighed Krishna har til alle Sine hengivne.
Balaji har en meget stor tilaka, der er lavet af
kamfer, og som til og med dækker Hans øjne.
Vi får at vide, at det gør den, fordi Balaji har
så smukke øjne, at pilgrimmene ellers ikke
vil gå derfra. Vi får også at vide, at det er for
at Balaji ikke skal blive forført af en pilgrims
hengivenhed og stikke af.
På vej ned fra bjerget hilser vi med Hare
Krishna på pilgrimmene, som er på vej op.
De smiler til os, og de fleste taler vi med og
fortæller om Krishna-bevidsthed, og så spørger vi dem, om de vil give et bidrag for en
bog af Srila Prabhupada. De fleste køber en
bog og fortsætter forventningsfulde og syngende op ad trapperne: ”Govinda, Govinda,
Gooooooovinda.”
I Tirupati var der GBC-møder i ISKCONtemplet i netop de dage,
vi var der. Det var en
glædelig overraskelse
for os. Vi hørte morgenklasse med blandt andet
Radhanatha Swami og
Bhakti Vijnana Maharaja. ISKCON-templet
i Tirupati er for nylig
blevet udvidet, og et
nyt tempelkompleks er
blevet bygget. På alteret står Radha-Govinda
og Asta-sakhi (de otte
vigtigste gopier). Ved
Balaji-templet i Tirumala
siden af templet er der
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Ahobilam

en gosala (kostald). Janardana og jeg går
ind og klapper køerne, okserne og kalvene.
Vi ser på kalvenes smukke øjne og oksernes
tyrenakker. Krishna er specielt glad for dette
dyr. Govinda betyder ”hyrdedreng” eller ”Den,
som beskytter køerne”. Koen giver mælk, og
oksen pløjer jorden. De er som vores mor og
far. Krishna vil have, at vi passer godt på koen
og oksen.
Efter nogle dage i Tirupati tager vi en natbus
til Ahobilam, der ligger syv timer derfra. At køre
med natbus i Indien er en oplevelse i sig selv.
Selv om alt virker vældig kaotisk i Indien, er der
styr på visse ting. Vi har faste siddepladser i
bussen. Vi har fået plads ganske langt fremme.
I denne bus har de en stor videoskærm, og til
vores irritation spiller de hele tiden Bollywood
Rambo-trailere med øredøvende lyd fra alle
bussens højtalere. Vi og alle andre i denne
bus forsøger at sove. Alligevel spiller de disse
idiotiske trailere til langt hen på natten. Jeg,
som er fra Vesten, bliver hurtigt irriteret og
vred og får lyst til at rive højttalerne ned og
kaste dem ud af vinduet, men blandt inderne
er der ingen, som klager. Det virker faktisk,
som om det lykkes dem at sove. De er et
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tolerant folkefærd. Først langt efter midnat
blir skærmen sort, lyden ebber ud, og vi kan
omsider falde i søvn.
Vi ankommer til Ahobilam tidligt om morgenen. Ahobilam er stedet, hvor Nrsimhadeva,
Vishnus inkarnation som halvt løve og halvt
menneske, viste Sig for at beskytte Sin rene
hengivne Prahlada Maharaja. Fortællingen om
Nrsimhadeva findes i Srimad-Bhagavatams
syvende bog og i andre Puranaer. I Nrsimha
Purana står der, at denne hændelse fandt sted
i Satya-yuga, den mest ophøjede tidsalder
af de fire yugaer, og i Brahmanda Purana
kan man læse, at dæmonen Hiranyakasipu,
Prahlada Maharajas far, havde sit palads i
Ahovalam (Ahobilam). I Caitanya-caritamrita
(Madhya 9.16-17) af Krishnadasa Kaviraja
Gosvami kan man læse, at Sri Caitanya
Mahaprabhu også besøgte Ahobilam på Sin
pilgrimsrejse i Sydindien. Nrsimhadeva viser
Sig her i dette område i ni forskellige former,
og vi skal besøge alle de ni templer, som er
etableret her.
Vi er dårligt nok kommet ud af bussen i
Ahobilam, før vi træffer en gruppe hengivne
fra ISKCON-templet i Chennai. De er også

kommet her på pilgrimsrejse, og vi bliver
øjeblikkeligt inviteret til at bo og spise sammen med dem. Vi er lettede over, at alt falder
på plads på denne måde, og vi er glade for
at skulle rejse rundt i området sammen med
andre hengivne.
Ahobilam er delt op i Øvre og Nedre Ahobilam, og efter et kort stykke tid er vi alle på vej
til Øvre Ahobilam, som består af en dal med
stejle skrænter på begge sider. I bunden af dalen ligger et stort tempel. Det bliver det første
tempel, vi besøger, og her finder vi Nrsimhadeva i Sin form som ugra, vild og rasende. Alle
Nrsimhadeva-Deiteterne i Ahobilam er af en
mørkegrå eller sort sten, og selve alterrummet
er også mørkt og dårligt belyst, så det er ikke
altid så let at se formen af Nrsimhadeva. Vi
misser med øjnene og forsøger at vende os
til mørket. Vi beder til Nrsimhadeva og føler
os heldige over at være kommet her.
Vi har taget sandalerne af og vandrer barfodet rundt på dette hellige sted for at få ekstra
velsignelser. Det næste tempel, vi besøger, er
Pavana Nrsimhadeva. Den tre kilometer lange
sti til dette tempel består af små og mellemstore sten, og at gå barfodet på denne sti var
utroligt smertefuldt. I begyndelsen føltes det
godt at gå barfodet, men efter et kort stykke
tid jog smerterne gennem kroppen for hver
eneste lille sten, vi gik på. Oplevelsen fik mig
til at tænke på Herren Kapiladevas beskrivelser af vejen til helvede i Srimad-Bhagavatam.
Han beskriver der, hvordan en syndig person
bliver tvunget i sin subtile krop til at gå hen
over gloende sand. Så slemt var det nok
ikke for os, men ikke desto mindre var det ret
så smertefuldt. Da vi kommer frem, laver vi
parikrama rundt om Pavana Nrsimhadeva og
ruster os til tilbageturen.
Dagen efter er vi på vej til Malola Nrsimhadeva-templet. I hallen uden for dette tempel
oplever vi unge og ældre brahmanaer i fuld
gang med at recitere mantraer og kaste forskellige slags korn og frø i offerilden. Det er
ekadasi, og det er tradition at lave en offerild
på denne dag. Mantraerne udtales rytmisk

og messende i et højt tonefald. En ældre respektfuld brahmana udtaler mantraerne, og
de andre gentager efter ham. Lige uden for
hallen kan vi høre den traditionelle nasale lyd
fra en sydindisk obo og den livlige rytme fra en
tromme. Disse to instrumenter er almindelige
at høre i Sydindien ved forskellige religiøse
sammenhænge. Efter den to timer lange ceremoni med uafbrudt recitation af mantraer
bliver der serveret prasada til alle, som er til
stede. Aberne bliver heller ikke glemt – de får
bananer.
Efter to dage har vi besøgt alle de vigtige
templer i området. I Nedre Ahobilam besøger
vi Laxmi-Nrsimhadeva-templet en sidste gang,
før vi rejser videre med bus til Allagaddha, en
lille by to timers kørsel derfra. Her er der et
ISKCON-tempel. En ihærdig discipel af Svarupa Damodara Gosvami, Purusottama Murali
Prabhu, har opholdt sig i området i mange
år, og på det seneste har han fået bygget et
tempel på en grund, som er blevet skænket
til ham. Janardana og jeg skal overnatte en
nat, mens de andre hengivne fra Chennai
skal rejse videre samme aften. Det er dejligt
at komme til et ISKCON-tempel. Endelig kan
man tydeligt se Guddommen. Der er store
Deiteter af Radha og Krishna her. Vi synger
Damodarastaka, spiser prasada og tænker
på, hvor dejligt det er at være sammen med
hengivne.
Næste morgen bliver jeg bedt om at gå i
køkkenet og lave morgenmad. Jeg forsøger så
godt, jeg kan. Jeg fumler med gassen, roder
rundt i krydderierne og leder efter gryder og
skeer. Jeg laver kichari, stegte kartofler og
salat. Det tager tid at lave mad i et ukendt køkken, og jeg bliver lidt stresset. Jeg arrangerer
ofringstallerkenen og ånder lettet ud over, at
jeg nåede at blive færdig inden for rimelig tid.
Da ofringstallerkenen hentes ud fra alteret,
er der til vores alles overraskelse fingeraftryk
i kitchari-skålen! Det er et tegn på, at den er
godkendt, konkluderer Purusottama Murali
Prabhu smilende. Krishna er ikke bare en
statue, tænker jeg og er glad for, at Krishna
9

Indgangen til Udupis Krishna-tempel

har ønsket at kommunikere på denne måde.
Sammen med Purusottama Murali og tre
andre hengivne fra dette tempel tager vi på
harinama i Allagaddha. Vi går i gaderne og
synger. Der er megen trafik, lyd og støj som i
alle andre byer i Indien, men vi føler os beskyttede af det hellige navn. Mens jeg og de andre
hengivne står og synger, løber Janardana ind
i forskellige butikker og viser dem Srila Prabhupadas bøger. Hans entusiame og vindende
væsen får næsten alle til at købe bøger. Efter
et par timer med harinama og bogdistribution
vender vi tilbage til templet. Janardana har
indsamlet en pæn sum rupier, der er ganske
meget for mange i Indien. Purusottama Murali
takker for donationen.
Om eftermiddagen er vi igen på farten. Vi
skal til den store by Nandyal for at tage toget
til Hospets. I Nandyal kender vi ikke nogen,
men det tager ikke lang tid, før vi får os en
overraskelse her. Der er mange timer, til vores
tog går, og vi spørger nogle, om de ved, hvor
vi kan få varm mælk. Kort tid efter dukker der
pludselig en brahmacari op på en knallert.
Han kommer fra byens ISKCON-tempel og
var blevet tippet om os af nogle, vi havde
talt med i en butik. Han inviterer os til deres
tempel og transporterer os dertil på sin knal10

lert. Det er to brahmacarier, som står for dette
tempel. De er entusiastiske over at se os og
serverer os med glæde prasada og giver os
et sted, hvor vi kan slappe af, mens vi venter
på toget. Deres ydmyghed og tjenestevillighed
rører os. De snakker ivrigt og er virkelig glade
for at se os. Vi bøjer os ned for Jagannatha,
Baladeva og Subhadra og takker vore værter
for gæstfriheden og venligheden.
Efter at have slappet af tager vi til togstationen. Vi skal med toget til Hospets, som ligger
lige uden for pilgrimsområdet Hampi. Her skal
vi på yatra. Sanskritordet ”yatra” betyder ”rejse
eller procession”. For folk flest i Indien betyder
det pilgrimsrejse til et helligt sted. Radhanatha
Swami og hans disciple arrangerer hvert år
yatra til forskellige hellige steder i Indien. Tidligere år har der været yatraer i Mayapur, Jagannatha Puri, Vrindavana, Nasik og mange,
mange andre steder. Yatraerne varer en god
uges tid og lægges i slutningen af måneden
Karttika (okt/nov). Yatraerne gør livet enkelt
for os pilgrimme – hvor vi skal bo, prasada,
bus til og fra de hellige steder, kirtana- og
foredragshal – alt er afstemt og tilrettelagt.
Vi registrerer os bare og betaler et lille beløb.
Så her i år 2014 blev yatraen lagt til Hampi
og Udupi med deltagelse af 4.500 hengivne.

Janardana og jeg har tilmeldt os yatraen
i år. Vi skal med nattoget, men siden vi var
sent ude med at købe billetter, har vi ikke fået
sengepladser. På indiske tog kan det betyde,
at man må stuve sig sammen i gangen med
snesevis af andre indere uden mulighed for at
sidde bortset fra på hug, hvis man er heldig.
Men skæbnen er – igen – med os. På toget
møder vi nogle andre hengivne, en storfamilie, der også skal til yatra med Radhanatha
Swami. De har sengepladser, og til vores
overraskelse insisterer de på, at vi skal have
to af deres senge. Vi takker pænt nej, men de
insisterer. Etter en halv times diskussion giver
vi os. Vi vil såre dem dybt, hvis vi ikke tager
imod deres sengepladser. Selv vil de dele seng
med deres børn. Der er intet andet at gøre. Vi
må tage imod deres gave. Pilgrimsrejser er
fulde af overraskelser.
Efter en god nats søvn ankommer vi til
Hospets. Vi finder frem til lejren og registrerer
os til yatraen. På en enorm parkeringsplads
kan vi se 80 busser stillet op på rad og række
klar til at fragte de 4.500 pilgrimme. Under et
stort telt er der stillet en scene op. Radha og
Krishna er placeret bagerst på scenen, og
foran til siden er der en murti af Srila Prabhupada. Der er højtalere overalt og rulletæpper
på jorden. To kameramænd filmer det, som
sker i teltet, og billederne overføres til et stort
lærred, så alle kan se. Ved siden af dette
kirtana- og samlingstelt er der et andet enormt
telt, som er køkken og serveringshal. ”Vældig
godt arrangeret,” tænker vi. Næste dag og de
følgende dage kører vi i busser ud til Hampi.
Sri Hanuman er født i Hampi, og her levede
alle aberne. Det er også her, at Sita kastede
sine smykker fra sig, da Ravana efter at have
kidnappet Sita fløj over dette område på vej til
Lanka. Her traf Rama og Laksmana Hanuman
for første gang.
Vi besøger de forskellige templer og hører
Radhanatha Swami tale om Rama, Sita og
Hanuman. Vi nyder vores dage her i selskab
med så mange hengivne. Alt er så godt organiseret. Om aftenen taler Radhanatha Swami

igen, og vi sidder fascinerede og hører om
Hanumans dedikerede hengivenhed. Han fortæller om Hanuman med sådan en indlevelse
og nærvær, at vi forstår, at disse fortællinger
fra Ramayana er helt dagsaktuelle. Vi står over
for de samme udfordringer som Hanuman.
Hanuman gav alt for Rama. Han måtte slås for
Rama. Derefter synges der Damodarastakam,
og Radhanatha Swami leder kirtana. Der danses entusiastisk overalt i teltet. Dette er et af
årets højdepunkter for mange hengivne. Et helt
år ligger bag planlægningen af en sådan yatra.
Efter nogle dage i Hampi bliver vi fragtet i
bus til Udupi. Udupi er et berømt pilgrimssted,
fordi Madhvacarya blev født her. Madhvacarya er acarya i Brahma-Madhva-Gaudiyasampradayaen, den sampradaya, som Srila
Prabhupada tilhører. I Udupi besøger vi det
berømte Krishna-Mutt-tempel, som blev etableret af Madhvacarya. Vi besøger også hans
fødested og andre berømte templer i området.
Madhvacarya er berømt for sin dvaita-vada.
Han understregede, at det levende væsen
er klart forskelligt fra den Højeste, Isvara.
Madhvacarya ses derfor ofte afbilledet med
sin højre hånd med to udstrakte fingre. Madhvacarya anses for at være en inkarnation af
halvguden Vayu på samme måde, som Hanuman og Bhima også blev anset for at være
det. Madhvacarya tog sannyasa, da han var
10 år gammel, og i dag blir den tradition ført
videre. Flere unge mænd tager her sannyasa
i en alder af otte år. Madhvacaryas tilhængere
har stort fokus på Deitets-tilbedelse. En af
disse sannyasier kom og talte i vores forsamlingstelt. Han havde været sannyasi i 73 år!
Han udtrykte, at der ikke var nogen forskel på
teologien/filosofien hos Madhvacarya og Sri
Caitanya Mahaprabhu. De siger det samme.
Han fortalte med kærlighed, at Radhanatha
Swami var som en bror for ham.

Efter tre dage i Udupi er yatraen ovre,
og vi vender næsen hjem. Næsten tre
spændende uger på pilgrimsrejse er forbi.
Pilgrimsrejser er noget helt specielt, tænker vi.
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En reinkarneret
jagerpilot?
af Lalitanatha Dasa

I år 2000, da James netop var blevet to år
gammel, begyndte han at råbe og skrige i søvne.
Det var ikke altid sammenhængende, men det
syntes alligevel hele tiden at være noget fra
Anden Verdenskrig med en pilot, der var blevet
dræbt i slaget om Iwo Jima sydøst for Japan. Til
at begynde lignede det bare et andet barn, der
havde mareridt. Men langsomt over et stykke tid
begyndte drengen at tale sammenhængende og
fortælle utroligt præcist om nogle omstændigheder inklusive mange mystiske detaljer om en
bestemt pilot og hans liv og historie. Det, drengen
afslørede, var af et sådant omfang, at det blev
umuligt at affærdige det.
Måske vil man indvende, at nogle må ansporet James Leininger, som drengen hedder, til at
fortælle om et tidligere liv. Eller måske var det
noget, han havde set på fjernsynet. Men hvordan
skulle et blebarn, der stadigvæk får flaske, kunne
være blevet instrueret af nogen til at fortælle
om kampfly fra Anden Verdenskrig eller huske
detaljer fra TV omkring deres flyvning? Og ifølge
hans mor fik han slet ikke lov til at se voldelige
fjernsynsudsendelser overhovedet. Hvad mere
er, hvordan skulle han kunne kende navnene på
skibene og de menige sømænd og piloter, der
havde deltaget i et af mange slag på et bestemt
tidspunkt under Stillehavskrigen?
Mange anser dette tilfælde for at være et af de
bedst dokumenterede tilfælde af reinkarnation i
nyere tid. Historien om James Leininger, der er

James Huston Jr. som jagerpilot
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gået hele verden rundt, har været vist på mange
fjernsynskanaler og er i korthed som følger.
James er søn af Andrea og Bruce Leininger, et
veletableret middelklasseægtepar i Lafayette,
Louisiana, USA. Andrea og Bruce er begge
veluddannede, og på intet tidspunkt i deres liv
troede de på reinkarnation, før deres søn blev
født. Ikke desto mindre måtte de konkludere, at
deres søn havde levet et tidligere liv som en jagerpilot, der blev skudt ned under Anden Verdenskrig.
Allerede som helt lille elskede James at lege
med flyvemaskiner. Men da han var 18 måneder
gammel, besøgte hans familie et flymuseum i
Dallas, og fra da af begyndte flyvemaskinerne at
give ham mareridt. ”Jeg ville vække ham, og han
ville skrige,” fortæller Andrea. ”Han ville sparke
med benene og skubbe opad med armene,
som om han forsøgte at komme ud af en lukket
kiste. Når jeg spurgte, hvad han drømte, fortalte
han: ”Flyet styrter, brand, den lille mand kan ikke
komme ud.” Da jeg spurgte ham, hvem den lille
mand var, svarede James med store øjne: ”Det
er mig!””
Drengens viden om fly var mystisk. Der findes en videoptagelse af ham som treårig, hvor
familien besøgte et flymuseum, hvor han ser
ud til at lave en inspektion af en Corsair, sådan
som piloten typisk gør det, før flyet letter. På et
tidspunkt pegede hans mor på, hvad hun troede
var en bombe under et fly, og sagde til drengen:
”Se, der er der en bombe.” James så på sin
mor med et håbløst blik. ”Det er ikke en bombe,
mor, det er en droptank.” Hverken Andrea eller
hendes mand havde nogensinde hørt ordet
’droptank’ før.
James’ forældre fortæller, hvordan James
gradvist over et stykke tid afslørede detaljer
helt ud over det almindelige om den dræbte
jagerpilots liv. Det skete mest ved sengetid, når
han var træt. James fortalte da, at hans fly var
blevet ramt af japanerne og var styrtet i havet.

James med et legetøjsfly som fireårig

Han fortalte, at han fløj en Corsair, og tilføjede:
”De plejede at punktere hele tiden.” James’ far
Bruce undersøgte dette og fandt ud af, at det
var rigtigt, at punkteringer var et kendt problem
med Corsair. James fortalte så, at han havde
været med på et skib, der hed Natoma. Hans
far fandt ud af, at der faktisk havde været et lille
hangarskab, Natoma Bay, der havde deltaget
i slaget ved Iwo Jima. James fortalte også om
en god ven og pilot, Jack Larson, der havde
været med på Natoma. Bruce undersøgte det og
opdagede, at der på det tidspunkt havde været
en pilot på Natoma ved navn Jack Larson. ”Det
var som om, du store milde,” fortæller Bruce, da
han opdagede dette. ”Man kunne have hældt
min hjerne ud gennem mine ører. Jeg kunne
simpelthen ikke tro det.” Hvad mere er, lever
Jack Larson stadigvæk. Da han blev kontaktet
af James’ forældre, kunne han bekræfte mange
af de ting, som James fortalte.
En ting, der voldte besvær, var at finde ud af,
hvem James selv havde været blandt piloterne
på Natoma i sit tidligere liv. Hans forældre ville

Andrea & Bruce Leininger i '09 med James, nu 11 år

spørge ham, hvad han hed, og han ville svare:
”James!” Men så fandt de ud af, at der havde været en pilot på Natoma ved navn James Huston
Jr., der var blevet skudt ned over Iwo Jima den
3. marts 1945. På det tidspunkt blev Bruce, der
hidtil havde været temmelig skeptisk over for
hele ideen om reinkarnation (han var indtil da
en stærkt troende kristen i traditionel forstand),
overbevist om, at det, hans søn talte om, måtte
være sandt, og at James faktisk havde levet
tidligere som James Huston Jr.
Hver dag kom der nye ting frem. På et kort
pegede James således på præcis det sted, hvor
James Hustons fly var blevet skudt ned. Da han
blev spurgt, hvorfor han kaldte tre af sine legetøjsfigurer Billy, Leon og Walter, svarede han:
”Fordi de mødte mig, da jeg kom til himlen.” Til
Bruces forbløffelse fandt han på en liste over
dræbte fra Natoma sammen med James Huston
navnene Billie Peeler, Leon Conner og Walter
Devlin. Det næsten uhyggelige var, at fotografier af disse mænd viste, at de hver især havde
samme hårfarve som hårfarverne på James’
legetøjsfigurer.
Historien blev endnu mere underbygget,
da Bruce fandt ud af, at en af James Hustons
søstre, Anne Barron, stadig lever som 86-årig i
Californien. Hun blev kontaktet og bekræftede
alle de oplysninger, James kom med i en telefonsamtale, de havde sammen om James Huston.
James fortalte ting om James Huston og deres
fælles barndom, som ifølge Anne ingen anden
end hendes bror kunne have haft kendskab til.
”Det er svært at beskrive, men jeg kan bare ikke
andet end sige, at det må være sandt,” fortalte
hun. ”Han kender til alt for mange ting. På en eller
anden måde kender han til alle disse ting.”
James Leiningers historie fortælles i bogen
“SOUL SURVIVOR: The Reincarnation of a
World War II Fighter Pilot” af Bruce og Andrea
Leininger sammen med Ken Gross. Udgivet
af Grand Central Publishing, juni 2009. Se
også en udsendelse fra ABC om James og
hans tidligere liv: https://www.youtube.com/
watch?v=Uk7biSOzr1k.
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Hilsen fra
Sridhama Mayapur
af Ter Kadamba Dasa

Ter Kadamba Prabhu bor i Mayapur det meste af året og fortæller i denne hilsen, hvad
der sker i Mayapur lige nu omkring opførelsen af det store nye tempel.
Sridhama Mayapur er inde i en rivende
udvikling. I 2010 begyndte konstruktionen af
Temple of Vedic Planetarium, ISKCON’s nye
verdenshovedsæde, og siden er Mayapur
vokset markant målt på både indbyggertal
og som rejsemål for pilgrimme og turister.
Temple of Vedic Planetarium bliver et tempel,
der, som navnet antyder, også indeholder et
planetarium, der er dedikeret til at illustrere
den vediske model af universet.
Når templet ifølge planen står færdigt i 2022,
vil det indeholde et tempelrum på halvanden
hektar med plads til 10.000 hengivne. Det vil
være prydet af tre gigantiske altre, hvor det
første alter vil huse discipelrækken fra Srila
Prabhupada helt tilbage til de seks Gosvamier fra Vrindavana. Det andet vil æres af
Herren Caitanya Mahaprabhu og Hans evige
ledsagere i form af Sri-Sri Pancatattva, og det
tredje vil danne rammen om Herren Sri Krishna
og Hans evige feminine modstykke, Srimati
Radharani, i form af Sri-Sri Radha-Madhava
og Asta-sakhi’erne, Radharanis otte nærmeste
gopier. Altrene blev støbt hen over sommeren
og vil senere blive beklædt med blåt marmor.
Fra loftet i tempelrummet vil der hænge en
gigantisk model af universet, sådan som det
præsenteres i Srimad-Bhagavatam. I bunden
har man Sesa, den tusindhovede slange, som
opretholder universets integritet. Derover er
der Ananta, som taler Srimad-Bhagavatam til
de fire Kumaraer, efterfulgt af de syv underjordiske planeter og så Jorden, som vi bebor,
med Meru-bjerget i midten. Over Jorden befinder Solen og Månen sig samt planeterne
med Dhruva-loka (Polarstjernen) som den
højeste såvel som alle stjernerne, vi kender
fra stjernehimlen. Derover ligger Oversjælen,
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Ksirodakasaya Visnu, med Ananta Sesa på
et hav af mælk, og dernæst er der de højere
planeter, hvor Herrens fortrolige associerede
som Varaha og og Vamana befinder sig. Derefter kommer Brahmaloka, hvor Herren Brahma
befinder sig sammen med Garbhodakasaya
Visnu efterfulgt af de syv lag, der dækker det
materielle univers. Herefter finder vi Sivaloka
med Herren Siva og Maha-visnu, som manifesterer uendelige universer fra porerne i Sin
krop. Derefter er der Brahmajyoti, gløden af
Krishnas uendelige kvaliteter, og så Vaikunthaplaneterne. Her er vi nu i den åndelige verden, hvor vi øverst naturligvis finder Goloka
Vrindavana, hvor Krishna har Sine uendelige
lege med kohyrdedrengene, Moder Yasoda og
Radharani. Modellen, der bliver imponerende
20 meter i diameter og cirka 60 meter høj, vil
hænge ned fra den enorme kuppel, der 110
meter over gulvet vil fungere som tag på tempelrummet. Det bliver den største kuppel på
nogen religiøs struktur i verden.
Jeg havde æren af at være i tempelrummet
for nogle dage siden og se, hvor langt de er
nået. Normalt er jeg ikke den emotionelle
type, men jeg må indrømme, at jeg fik både
gåsehud og tårer i øjnene af at stå og mærke
rummet. Nu hvor altrene er kommet op, og
kuplen er begyndt at lukke sig over rummet,
kan man fornemme, hvor imponerende dette
tempel bliver. Det overgår langt min evne til at
forklare, så I må selv komme til Mayapur og
få syn for sagen. På hver side af hovedkuplen
vil to mindre kupler snart rejse sig. Den ene
vil indeholde et separat tempelrum til Herren
Nrsimhadeva, Krishnas løve-inkarnation. Her
er de i øjeblikket i gang med at støbe Hans
alter. På den anden side kommer planetariet

er i den forbindelse fascinerende
at se, hvordan verden lever
harmonisk sammen i Mayapur i
kraft af vores fælles identitet som
tjenere af Herren Sri Krishna
Caitanya og Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada sagde, at vi
er de virkelige Forenede Nationer, og her ser man, at han
har ret. Mayapur indeholder det
bedste fra en metropol, fordi alle
Det nye tempel i Mayapur
mulige (og umulige) kulturer er
til at ligge. Denne ganske unikke del af templet
repræsenteret, men samtidig tilbyder stedet
vil indeholde forskellige udstillinger, et bibliotek
det bedste fra en landsby, fordi alle kender
og et konferencerum samt en sal med et kupalle, og der er et meget nært sammenhold
pellærred på 20 meter i diameter. Kapaciteten
centreret omkring templet og vores tjeneste til
bliver på 200 mennesker, og her vil man kunne
Deiteterne og Srila Prabhupada. Der bliver lagt
se forskellige film, der beskriver den vediske
et stort arbejde i at kultivere dette sammenhold
kosmologi samt mange andre aspekter af
nu, hvor så mange nye hengivne flytter til.
vaisnava-videnskab, -filosofi og -kultur.
Da den første Gaura Purnima-festival blev
Går man rundt i Mayapur, er det nye temafholdt af ISKCON i Mayapur tilbage i 1972,
pelprojekt allestedsnærværende simpelthen
gravede de hengivne et 6-8 meter dybt hul,
i kraft af størrelsen på konstruktionen. Men
hvori en Deitet af Ananta Sesa personligt blev
under overfladen foregår mindst lige så meget,
placeret af Srila Prabhupada. Dette var for at
der vil få stor betydning for Mayapurs fremtid.
markere og velsigne starten på processen med
Planerne rækker nemlig langt videre end bare
at opføre det nye tempel, som vi ser komme op
et stort nyt tempel. Det var Srila Prabhupadas
i dag. Srila Prabhupada var en visionær uden
vision, at Mayapur skal udvikle sig til en by med
sidestykke. Han vidste præcis, hvad han ville,
50.000 indbyggere. Byen skal fungere efter
og alle i Mayapur arbejder i dag efter bedste
de vediske principper, man finder i Srimadevne på at opfylde hans vision for Mayapur. I
Bhagavatam, som eksempelvis vedisk arkitek1972 var den eneste bebyggelse i området en
tur og byplanlægning (vastu) og den vediske
lille stråhytte, der nu er kendt som Srila Prabsamfundsstruktur (varnasrama-dharma). For
hupadas bhajana-kutir. Da Lotus-bygningen
at muliggøre denne udvikling bliver der nu lagt
senere var blevet opført, var der nogle henet stort arbejde i at ændre ledelsesstrukturen
givne, som foreslog at rive bhajana-kutiren
i Mayapur, så den går fra en traditionel temned med argumentet, at det alligevel bare var en
pelstruktur til en bystruktur med alt, hvad det
gammel stråhytte. Srila Prabhupada afviste det,
indebærer. Man arbejder således på at udvikle for, som han bemærkede: “Når folk kommer til
infrastrukturen fra Kolkata til Mayapur, så de
Sridhama Mayapur, kan de se, hvor vi kom fra.”
mange nye besøgende kan komme hertil på
Her pegede Prabhupada på bhajana-kutiren.
en behagelig og sikker måde.
“Og her kan de se, hvad vi er blevet til,” fortsatte
Den interne infrastruktur i Mayapur såsom
han og pegede op i luften præcis på det sted,
veje, kloakering, elektricitetsnet, vandforsyhvor det nye tempel i dag bliver opført. Bhajananing osv. skal også udvikles. Desuden skal der
kutiren står der endnu og bliver i dag brugt til
tages sociale hensyn, da vi har hele verden bo24-timers kirtana til Srila Prabhupadas ære. Sri
ende her med alle dens forskellige kulturer. Det Mayapur Dhama ki jaya!
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Festivalkalender
2015
Vær i god tid! Traditionen tro bringer Nyt fra
Hare Krishna en festivalkalender for det nye
år i årets første blad. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen til 2015’s festivaler og store dage.
Bemærk, at datoen står i første kolonne,
anden kolonne beskriver hvilken dag det er,

DATO
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og tredje kolonne fortæller, hvad der sker i
templet i København i dagens anledning. Med
hensyn til Aarhus er datoerne for festivaler
ikke fastlagte endnu, så følg med på www.
krishnahuset.dk, når tiden nærmer sig for de
pågældende dage.

BEGIVENHED

PROGRAM I
KØBENHAVN

Mandag 26. januar

Srila Advaita Acaryas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Søndag 1. februar

Nityananda Trayodasi: Srila Nityananda Prabhus fremkomst

Festival fra kl. 15

Mandag 9. februar

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis fremkomstdag

Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 5. marts

Gaura Purnima: Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst

Festival fra kl. 16
+ program fra tidlig morgen

Søndag 14. marts

Srivasa Panditas fremkomst

Program fra kl. 15

Søndag 28. marts

Rama Navami: Herren Sri Ramacandras fremkomst

Festival fra kl. 15

Søndag 2. maj

Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas fremkomst

Festival fra kl. 15

Ikke fastlagt endnu

Ratha-yatra, Festival of India

Festival i Københavns
centrum fra kl. 12

Tirsdag 16. juni

Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang

Aftenprogram fra kl. 17

Lørdag 29. august

Herren Balaramas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Lørdag 5. september

Sri Krishna Janmastami: Herren Sri Krishnas fremkomst

Festival fra kl. 16
+ program fra tidlig morgen

Søndag 6. september

Srila Prabhupadas fremkomst

Vyasa-puja fra kl. 15

Mandag 21. september

Radhastami: Srimati Radharanis fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Lørdag 26. september

Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst

Aftenprogram fra kl. 15

Onsdag 11. november

Dipavali (Diwali)

Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 12. november

Govardhana Puja

Aftenprogram fra kl. 17

Søndag 15. november

Srila Prabhupadas bortgang

Program fra kl. 15

Søndag 22. november

Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang

Program fra kl. 15

Mandag 21. december

Srimad Bhagavad-gitas fremkomst

Bogdistribution for alle

Torsdag 24. december

Juleaften

Aftenprogram fra kl. 17

Tirsdag 29. december

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis bortgang

Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 31. december

Nytårsaften

Aftenprogram fra kl. 17

BHAGAVAD-GITA SOM DEN ER
Kapitel 10 –
Den Absoluttes overdådighed
af Dandaniti Devi Dasi

Denne gang skal vi høre om Krishnas overdådigheder, som de beskrives i tiende kapitel af
Bhagavad-gita: ”Alle overdådige, pragtfulde og strålende skabelser udspringer fra blot en gnist af
Min pragt.” (10.41).
I niende kapitel hørte vi om ”Den mest fortrolige viden”, nemlig viden om hengiven tjeneste.
En af hemmelighederne i åndeligt liv er, at blot
ved at høre om Krishna i samvær med hengivne
kan man udvikle sin kærlighed til Ham. For at
elske en person må man først kende personen.
Derfor fortæller Krishna mere om Sine egenskaber og overdådigheder i tiende kapitel. Arjuna
har hele tiden værdsat Krishna som en utrolig
god ven, men jo mere han forstår Krishnas
ophøjede position og fantastiske egenskaber,
desto mere vokser hans kærlighed og værdsættelse af Ham.
”Jo mere man hører om den Højeste Gud,
desto mere forankret bliver man i hengiven tjeneste. Man bør altid høre om Herren i selskab
med hengivne. Det vil fremme ens hengivne tjeneste. Samtaler mellem hengivne kan kun finde
sted blandt dem, der virkelig er ivrige efter at
være i Krishna-bevidsthed.” (Bg. 10.1, forklaring)
”Normalt ved folk godt, at Gud er stor, men de
ved ikke i detaljer, hvordan Gud er stor. Her får vi
detaljerne. Hvis man virkelig ved, hvordan Gud
er stor, bliver man automatisk en overgivet sjæl
og engagerer sig i Herrens hengivne tjeneste.”
(Bg. 10.7, forklaring)

Alting kommer fra Krishna

Tiende kapitel kaldes vibhuti-yoga eller på
dansk ”Den Absoluttes overdådighed”. Ordet
vibhuti angiver en overdådighed ud over det
sædvanlige. Essensen af tiende kapitel er, at
alt, der udviser en særlig kraft, styrke, skønhed
osv. blot er en delvis manifestation af Krishnas
energi. Ved at se alting i det lys kan man forstå,

at alt kommer fra Krishna.
Krishna understreger, at Han er kilden til
alt, der eksisterer, både i den åndelige og den
materielle verden.
”Uanset hvad der findes af godt eller dårligt,
har det sin oprindelse i Krishna. Intet kan manifestere sig af sig selv i den materielle verden,
hvis det ikke er i Krishna. Det er viden.” (Bg.
10.4-5, forklaring)

Ingen forstår Krishna

”Hverken skaren af halvguder eller de store
vismænd kender Min oprindelse eller overdådighed, for i alle henseender er Jeg oprindelsen til
halvguderne og vismændene.” (Bg. 10.2)
”Hvis selv halvguderne og vismændene ikke
kan forstå Krishna, hvad håb er der da for de
såkaldte kloge mænd på denne lillebitte planet,”
spørger Srila Prabhupada.
Ved hjælp af lærdom og filosofisk spekulation
kan man måske nå en forståelse af, at der findes
en højere herskende kraft bag denne verden,
men Krishnas personlighed kan kun forstås ved
at følge i fodsporene på hengivne som Arjuna.
”Vi kan faktisk forstå Krishna, der er evig og
fuld af lyksalighed og viden, blot ved at studere
Hans ord i Bhagavad-gita og Srimad Bhagavatam.” (Bg. 10.2, forklaring)
I virkeligheden er der ingen, der kan forstå
Krishna et hundrede procent. Selv Krishna
forstår ikke Sig selv fuldt ud. J Derfor kommer
Han som Caitanya Mahaprabhu, der er Krishna
Selv i skikkelse af en hengiven.
”Ikke desto mindre forsøger de hengivne
at forstå Krishna, ikke ud fra et ønske om på
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noget tidspunkt eller i nogen livstilstand at blive
i stand til at forstå Krishna fuldstændigt, men
fordi emnerne om Krishna i sig selv er så fulde
af nydelse, at de forekommer de hengivne at
være som nektar.” (Bg. 10.19, forklaring)

Bhagavad-gita i en nøddeskal

Vers 8-11 kendes som catursloki, Bhagavadgitas fire ”nøddeskals”-vers, der forklarer essensen af videnskaben om Krishna.
aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate
iti matva bhajante mam budha bhava samanvitah
”Jeg er kilden til alle åndelige og materielle
verdener. Alt kommer fra Mig. De vise, der forstår
dette til fulde, engagerer sig i Min hengivne tjeneste og tilbeder Mig af hele deres hjerte.” (Bg.10.8)
Hvordan denne tilbedelse giver sig udtryk,
forklares i næste vers:
”Mine rene hengivnes tanker dvæler i Mig,
deres liv er helt viet til Min tjeneste, og de erfarer stor tilfredsstillelse og lyksalighed ved altid
at oplyse hinanden og tale om Mig.” (Bg. 10.9)
Fra forklaringen: ”Herren Caitanya sammenligner hengiven tjeneste med et træ. Denne
hengivne tjeneste er som et frø, og hvis det
bliver sået i hjertet på et levende væsen, og han
fortsætter med at høre og recitere Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
bærer frøet frugt, ligesom frøet til et træ vil bære
frugt, når det vandes regelmæssigt.”
I tredje catursloki-vers beskriver Krishna,
hvordan Han forholder Sig til de hengivne, der
konstant tjener Ham:
”Til dem, der konstant hengiver sig til at tjene
Mig med kærlighed, giver jeg den forståelse,
gennem hvilken de kan komme til Mig.”
Hengiven tjeneste er ikke en mekanisk proces. Man kan ikke opnå viden om Krishna blot
ved egne anstrengelser. Når Krishna imidlertid
ser, at en person er ivrig efter at forstå Ham,
hjælper Han ham og vejleder ham inde fra
hjertet. Han vejleder også udefra i form af guru,
skrifterne og hellige personer. Prabhupada forklarer, at selv hvis en person ikke er i stand til
at drage fuld fordel af disse kilder til vejledning,
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hjælper Krishna ham indefra.
”Måske har man en ægte åndelig mester
og er med i en åndelig organisation, men hvis
man stadigvæk ikke er intelligent nok til at gøre
fremskridt, vejleder Krishna én indefra, så man
i sidste ende kan komme til Ham uden større
besvær. Det eneste, der kræves, er, at man
altid engagerer sig i Krishna-bevidsthed og med
kærlighed og hengivenhed tjener Krishna på alle
mulige måder. ” (Bg. 10.10, forklaring)
I sidste catursloki-vers forklarer Krishna,
hvordan Han oplyser de hengivne:
”For at vise dem særlig barmhjertighed fordriver Jeg, der bor i deres hjerter, med kundskabens lysende lampe det mørke, der er født af
uvidenhed.” (Bg. 10.11)
Dette anskueliggøres med en smuk og
hyppigt anvendt analogi: ”Den rene hengivne
har altid Krishna i sit hjerte, og med Krishnas
tilstedeværelse, der er ligesom Solen, bortvejres
uvidenhedens mørke omgående. Det er den
særlige nåde, Krishna viser sin hengivne.” (Bg.
10.11, forklaring)

Arjunas forandring

Det siges, at efter at have hørt catursloki
forsvandt alle Arjunas tvivl. I starten af Bhagavad-gita kom Arjuna med mange argumenter
over for Krishna. Senere overgav han sig som
discipel, og indtil nu har han stillet spørgsmål for
at få afdækket sine tvivl. Nu taler Arjuna igen.
Denne gang bifalder han Krishnas instruktioner:
”O Krishna, jeg accepterer fuldstændigt alt
det, Du har fortalt mig, som sandt. Hverken
halvguderne eller dæmonerne kan forstå Din
Personlighed, O Herre.” (Bg. 10.14)
Arjuna beder efterfølgende Krishna om at
fortsætte Sine instruktioner. Arjuna ønsker at
give folk en mulighed for at høre om Krishnas
overdådigheder, så de kan gøre åndelige fremskridt. Samtidig længes han efter at høre om
Krishna, fordi dette er som nektar (amrtam).

Krishnas overdådigheder

I vers 19-42 beskriver Krishna Sine overdådigheder. Det første, Han fastslår, er, at

Han er kilden til alt levende. Som Oversjælen
sidder Han i hjertet på alle levende væsener.
Dernæst giver han omkring 80 eksempler på,
hvordan forskellige manifestationer og personer
repræsenterer Ham: af lyskilder er Han Solen,
af halvguder er Han Indra (himlens konge), af
bjerge er Han Meru, af vandreservoirer er Han
havet, blandt vismænd er Han Bhrigu, blandt
mennesker er Han kongen osv.
Krishna afslutter med at sige, at alt, der er
mægtigt og overdådigt, kommer fra Ham, men
at alt sammen blot er en gnist af Hans pragt.
Dernæst stiller Krishna et spørgsmål: ”Hvad
behov er der for al denne detaljerede viden?”
Arjuna havde specifikt spurgt om, hvordan
man kan meditere på Krishna, så længe man
er materielt tilknyttet. Prabhupada forklarer (Bg.
10.42, forklaring):
”Hvis man (derimod) studerer de forskellige
beskrivelser af Krishnas overdådigheder og ekspansioner af Hans energier, kan man uden tvivl
forstå Herren Sri Krishnas position og fæstne
sit sind på at tilbede Krishna uden afvigelse.”

SPØRGSMÅL TIL KAPITEL 10
Vers 1-7

1. Forklar ordet bhagavan.
2. Hvorfor kan selv store vismænd og halvguder ikke forstå Krishna? Hvilken erkendelse
kan nås af personer, der befinder sig i den
lavere energi?
3. Hvem kan forstå Krishna, og hvad er processen?
4. Beskriv de to forskellige slags ”aja” (ufødt).
5. Hvad er de tre kilder til vejledning?
6. Hvad er intelligens, og hvad er viden?
7. Definér satyam (sandfærdighed), ahimsa
(ikke-vold), samata (sindsligevægt) og tustih
(tilfredshed).
8. Hvad er årsagen til frygt? Hvordan opnår
man frygtløshed?
9. Giv en kort oversigt over universets befolkning.

Vers 8-11

1. Forklar catursloki (vers 8-11).
2. Giv skriftlige citater for, at Krishna er kilden

til alting.
3. Beskriv de rene hengivnes aktiviteter.
4. Forklar analogien med frøet og den hengivne tjenestes plante. Hvad symboliserer
Hare Krishna-mantraet i den forbindelse?
5. Hvordan opnår en hengiven viden om
Krishna? Hvad menes der med, at en hengiven ikke kan være uden kundskab? Forklar
analogien med Solen.
6. Hvad sker der, når Krishna overtager ledelsen i ens liv?

Vers 12-18

1. Hvilken ændring skete der med Arjuna, efter
at han havde hørt catursloki?
2. Hvad er betydningen af, at Arjuna tiltaler
Krishna som Purusottama, Bhutesa, Devadeva og Jagatpati?
3. Hvorfor beder Arjuna Krishna om at forklare
Sine overdådigheder?
4. Hvordan adskiller Puranaerne sig fra moderne fortællinger og verdslige historiebøger?

Vers 19-42

1. Forklar betydningen af pradhanyatah og
vibhuti.
2. Hvorfor tiltales Arjuna som Gudakesa?
3. Forklar sammenligningen mellem sjælen i
kroppen og Oversjælen i universet.
4. Hvad repræsenterer Solen ifølge Brahmasamhita?
5. Hvad er den bedste og reneste offerhandling?
6. Giv eksempler på retskafne konger, der
repræsenterer Krishna.
7. Hvad er en surabhi?
8. Hvilken slags sexliv repræsenterer Krishna?
9. Hvad er forskellen på Adityaer og Daityaer?
10. Hvad er den vigtigste videnskab? I hvilke
bøger finder man denne viden?
11. Hvad er essensen af alle de eksempler,
Krishna giver i denne passage?
12. Hvorfor ligestilles en person, der anser
Krishna for at være i samme kategori som
halvguderne, med en ateist?
13. Fortæl om de overdådigheder, du specielt
husker.
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
Sandesa: kongen over
bengalske konfekter
Indisk vegetarisk kogekunst - 32. del, af Yamuna Devi Dasi

I Yamunas madlavningsserie, der blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne, bringer vi her afsnit
32, der fortæller, hvordan man laver sandesa.
I 1971, der var mit andet år i Indien, faldt
jeg over en lille hæftet bog med titlen Bengal
Sweets. Forfatteren Fru J. Haldar dedikerede
sin bog til ”Bengalens kvindestand, hvis milde
skønhed, milde charme, milde hengivenhed,
milde ynde, milde manerer, milde temperament og milde stemmer, der ofte gemmer sig
bag et sjal, afsløres i særdeleshed i den lækre
duft, den udsøgte smag og den fascinerende
fremtoning af bengalske konfekter.” Selv om
bogen er skrevet på gammel engelsk med
indisk accent i en blomstrende køkkenstil fra
1940’erne, er den fortsat en af de bedste kilder
til, hvordan man laver bengalske konfekter.
Hvis du holder af konfekter og besøger Indien,
er denne bog værd at støve op.
Sandesa, der ofte kaldes ”kongen over
bengalske konfekter”, er det næste emne i
denne madlavningsserie. I et forsøg på at
beskrive sandesa kalder nogle forfattere den
for Indiens modstykke til ostekage. Men det er
den ikke. Den er i en kategori for sig selv som
en slags elegant og lettillavet blød
ostekaramel.
Ingredienserne i sandesa
Ren sandesa består af kun to ingredienser: sukker og blød, umodnet
chenna-ost (panir eller ostemasse).
Konsistensen af sandesa afhænger
af flere faktorer: mængden af valle,
der er tilbage i den friske ost, ostens
konsistens, når den æltes, hvilken
slags sukker, der anvendes, og hvorvidt det kommer som stødt sukker eller er lavet til sirup, tilberedningstiden,
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grydens natur og hvilken slags varme, der
anvendes. Sandesa falder bredt i to kategorier:
karamelagtig kara-pak og blød naram-pak, der
smelter på tungen.
Variationen og kvaliteten af de to grundelementer – panir og sukker – afgør den færdige
natur af ren sandesa. Imens god ost ikke er
nogen garanti for god sandesa, har det ikke
desto mindre stor betydning for resultatet.
Smagløs, raffineret hvidt sukker bruges i stor
udstrækning i Indien i dag, men folk lavede før
i tiden sandesa med uraffineret rørsukker eller
dadelpalmesukker, der er sødemidler, der både
giver smag og farve.
Ud over ren sandesa er mange andre former
for sandesa meget populære inklusive dem,
der er smagt til med safran, pulveriseret kokosnød, stødte kardemommefrø eller en silkeblød, fugtig masse af dadel, mango, mandler,
cashewnødder eller pistacienødder. Ligesom
fine schweiziske chokolader kan sandesa
komme i komplicerede former med tryk af

Yamuna Dasi sammen med Srila Prabhupada

kokke kunsten at lave god sandesa,
så han kunne få sandesa, der var
lavet af hengivne.

Sandesa

mønstre på overfladen, og de kan lægges i lag
eller kombineres med en slags mælkekaramel,
der kaldes khoa.
Srila Prabhupada og sandesa
Selv om gulabjamun (der også kaldes søde
kugler eller ISKCON-kugler) var ISKCON’s
mest populære konfekt sidst i 1960’erne,
lærte Srila Prabhupada os også, hvordan
man laver sandesa. Min første lektion fandt
sted en morgen i oktober 1969 i køkkenet i
Prabhupadas lille lejlighed på Tittenhurst, John
Lennons gods. Uden at forklare ret meget
lavede Prabhupada en ren, blød sandesa. Da
han var færdig med sin portion, bad han mig
gøre det samme foran ham. Jeg havde svært
ved at ælte osten til den rigtige konsistens, og
jeg tilberedte den over en ild, der var for høj,
men mit forsøg så ud til at glæde ham.
Så længe sandesa-portionerne holdt sig
friske, bad han om at få to små stykker – et til
ham og et til mig – serveret med sin morgenmad hver dag. Han lod ofte en bemærkning
falde om, hvor godt de smagte.
Nogle år senere, da vi boede i nærheden
af Delhis bengalske marked, mindedes
Srila Prabhupada, hvordan et kilogram førsteklasses sandesa havde kunnet købes
på markedet i hans barndom for fem anna
(seksten anna var én rupi). I 1973 kostede
markedspladsens sandesa 35 rupier for et
kilo, og Srila Prabhupada anså den for dårligt
nok spiselig. Heldigvis lærte Prabhupadas

Hjemmearbejde
Hvis du følger disse lektioner, skal
du lave mindst tre eller fire slags sandesa fra lærebogen Lord Krishna’s
Cuisine. Hold dine sanser fokuseret
på at glæde Herren, mens du arbejder, og nyd, hvad du gør. Begyndere
kan forsøge opskriften til venstre.

Dadelsandesa
(ca. 300 g færdig sandesa)
Medjhool, en førsteklasses dadel, der dyrkes
i små mængder, er et fortrinligt valg til frisk
dadel-sandesa. Ligegyldigt hvad man vælger,
skal man bruge runde, skinnende dadler. Friske dadler er bedst, men tørrede, runde dadler
kan også bruges.
Ingredienser:
Frisk panir-ost fra 2 liter mælk
12 til 15 runde dadler, udstenet og skåret
i kvarte
Kom dadlerne i en foodprocessor, kom låget
på og blend først kort og stødvist og derefter,
til dadlerne er halvbløde. Pak den afdryppede
ost ud, bræk den i stykker og tilføj den til
foodprocessoren. Blend, indtil massen af ost
og dadler ikke længere er kornet.
Overfør blandingen til en tykbundet gryde og
steg den over så lav varme som mulig under
konstant omrøring i 10–15 minutter, eller indtil
overfladen på osten bliver lettere blank, og
konsistensen bliver en anelse tyk (sandesaen
vil blive fastere, når den køler af).
Skrab sandesaen over på en smurt plade.
Smør dine rene hænder i olie og rul sandesaen
i kugler på 2½ centimenter. Opbevar dem i ét
lag adskilt med pergament eller vokspapir.
Nedkøl sandesaen i en tæt tillukket beholder,
indtil den skal ofres til Herren (den kan holde
sig i op til tre dage).
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Hvordan håndterer
man bekymring?
af Caitanya Carana Dasa

At bekymre sig er en naturlig menneskelig
respons på livets usikkerheder. Trods det kan
det, der er naturligt, blive unaturligt, hvis det er
vores eneste respons, for da overvælder bekymring os og reducerer os til følelsesmæssige vrag.
Vi kan måske ikke undgå at blive angrebet
af bekymring, men vi kan forhindre bekymring
i at overvælde os. Hvis vi tillader bekymringsfyldte tanker uhindret adgang, fylder de snart
hele vores bevidsthed og lammer os eller gør
os febrilske og afholder os fra at handle konstruktivt. Det, der tillader bekymring af komme
ind i og optage plads i vores bevidsthed er, at
vi tænker på problemet. Jo mere vi tænker på
det, desto mere vil bekymring gennemtrænge
og fylde os.
Jeg hører protesten: ”Hvordan kan jeg lade
være med at tænke på problemet? Hvis jeg
ikke tænker på det, hvordan vil jeg løse det?
Og hvis jeg ikke prøver at løse det, vil det
ødelægge mig.”
Ja, vi er nødt til at forsøge at løse problemet,
men at tænke uhæmmet på det kan meget
vel være den værste måde at forholde sig
til det på. Når vi føler os truet af problemet,
bliver vores tankegang ofte uintelligent i den
forstand, at vi mister kontrollen over vores
tanker, og de tager i stedet kontrol over os. Da
antager de et liv af deres eget og trækker os
ned i følelser af hjælpeløshed og håbløshed.
Hele vejen igennem holder vi ihærdigt fast på

det bekymringsgivende problem og tror, at vi
forholder os til det og prøver at løse det, imens
vi i virkeligheden bliver styret af det, ligger
under for det og bliver knust af det.
For at forhindre en sådan rutchetur i vores
bevidsthed er vi nødt til at give bevidstheden
noget, der kan løfte den og fastholde den. Det
bedste sådanne faste holdepunkt er den højeste virkelighed, Gud. Et af hans navne er Hari,
Herren, der stjæler alle urenheder – inklusive
vores bekymringer. Når vi mediterer på Ham
og beder om styrke og vejledning, garanterer
Bhagavad-gita (18.58) os, at vi vil kunne løbe
let hen over alle forhindringer. Vi mærker os
selv følelsesmæssigt, intellektuelt og åndeligt
hævet over vores omstændigheder lidt i stil
med en person, der bliver løftet op fra en eksploderende vulkan. Når vi ser vores problemer
utilknyttet og på afstand, ser vi sider og finder
løsninger, som vi havde overset tidligere, da
problemet hang truende over os og helt fyldte
vores tanker.
Hengiven meditation giver således en
konkret lindring, men for effektivt at få gavn
af denne meditations kraft er vi nødt til at
have en passende proces og praktisere den
i tilstrækkeligt omfang. Mantraer, der består
af Guds hellige navne, er det bedste, der kan
løfte os op. Fast meditation på disse guddommelige lyde er som praksis det bedste
grundlag for at afbøde voldsomme angreb af
bekymring. Under sådanne angreb vil vores
praksis sætte os i stand til at holde fast i det
guddommelige og dermed hæve os over
problemerne. Ved således at lære os selv
at holde fast i Hari i stedet for bekymring,
kan vi gå og vokse igennem problemer på
en let og elegant måde.
Oversat fra http://iskconnews.org/what-todo-when-worry-overwhelms-us,4740/
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net
Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30.
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 18.
Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.
JANUAR MÅNED:
Mandag den 26. januar: Srila Advaita Acaryas fremkomstdag. Aftenprogram fra kl. 17.

Radio Krishna Kbhn.

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

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider
Mandag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Tirsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Onsdag 06.00 - 07.00
Torsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Fredag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Søndag 22.00 - 24.00

Govinda - Take away

Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www.
www.govinda.dk - info@govinda.dk
Åbningstider:
Mandag - fredag: 16.00 - 20.30
Lørdag - søndag: lukket

Facebook

www.facebook.com/groups/Iskcon.Danmark
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle
facebook side
www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook side

Krishnahuset i Aarhus
Kystvejen 65A, 8000 Aarhus C - Tlf.: 28880377
www.krishnahuset.dk - kontakt@krishnahuset.dk

Søndagsfest hver søndag i lige uger fra kl. 14.00:
Kirtana (mantra-sang), foredrag og vegetarisk festmåltid
Alle aktiviteter i Krishnahuset koordineres her:
www.facebook.com/groups/krishnahuset

ISKCON Norge

Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo
www.harekrishna.no - info@harekrishna.no
Tirsdager og torsdager kl. 18.00: kirtana, foredrag
fra Bhagavad-gita og lett prasada.
Søndagsfest hver søndag kl. 15.00: kirtana, foredrag
og prasada.
JANUAR MÅNED:
Onsdager kl. 17.30 til 20.00: Bhakti Vriksha.
Du kan lese mer på http://www.bhaktivriksha.com/about
Kontakt Mahabhavi das på mahabhavidas@gmail.com
hvis du ønsker å delta.
Ekadasi: 16. og 30. januar

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside
www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller
nysgerrige om Hare Krishna
www.iskcon.dk
Iskcon Danmarks officielle hjemmeside. Siden er for
øjeblikket under opbygning
www.krishnahuset.dk
Hjemmeside for ISKCON i Århus
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.krishna-online.dk
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til
streaming eller download
www.intelligentdesigndk.wordpress.com
Videnskabsside om det seneste inden for debatten
omkring evolution, Darwin og intelligent design

INFO

Alle artikler i Nyt fra Hare Krishna ligger også på www.harekrishna.dk
Hvis I gerne vil abonnere på det fysiske blad, så send en mail til lalitanatha@krishna.dk, ring til 5927 1930 eller skriv til Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej
20, 1.th, 2720 Vanløse.
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Krishna-Balarama Mandirs 40 års jubilæum
Det er i år 40 år siden, at ISKCON’s berømte tempel i Vrindavana, Krishna Balarama
Mandir, åbnede, i hvilken anledning der afholdes store jubilæumsfestligheder i dagene fra
den 24. til 28. marts. Da også mange fra Danmark er Indien på den tid i forbindelse med
Gaura Purnima-festivalen i Mayapur, vil det være oplagt at lægge vejen forbi Vrindavana.
De, der gør det, kan regne med at møde mindst hundrede disciple af Srila Prabhupada.
Specielt Gurudasa, Surabhi og Gunarnava, tre hengivne, der arbejdede hårdt for at opføre
templet, vil fortælle om nogle af deres oplevelser under tempelkonstruktionen, og andre
disciple vil også fortælle om Prabhupada og Vrindavana. Der vil løbende være kirtana-mela
under de fem dage, og der bliver guidede ture til de steder i Vrindavana, hvor Srila Prabhupada har boet. Hver aften bliver der underholdning med teater og danse. Højdepunktet
bliver en maha-abhisekh (badningsceremoni) på alle tre altre i Vrindavana for KrishnaBalarama, Gaura-Nitai og Sri-Sri Radha-Syamasundara efterfulgt af en stor prasada-fest.
Guvernøren for Uttar Pradesh såvel som den berømte skuespillerinde og parlamentsmedlem Hema Malini forventes at deltage som æresgæster.

