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Gaura Purnima, Sri Caitanya Mahaprabhus
fremkomstdag, der sammen med Sri Krishna Janmastami er årets største dag, falder i år onsdag
den 23. marts. I den anledning prydes forsiden af
et ældre maleri af Caitanya Mahaprabhu. Maleriet
er af ukendt oprindelse. Der kan læses mere om
Gaura Purnima på side 6.
I slutningen af marts er Sankarsana Prabhu og
hans kone Visnu-priya Devi på besøg. De ankommer til København torsdag den 30. marts og bliver
frem til den 5. april. Vi opfordrer alle til at benytte
sig af at møde disse spændende og rutinerede
hengivne. Husk, at åndeligt liv i hengiven tjeneste
altid starter med og vokser sig stærkt gennem
mødet med avancerede hengivne.
Et andet meget spændende besøg følger lige
efter. Fra den 7. april og nogle dage frem får vi
besøg af Ravindra Svarupa Prabhu og hans
kone Saudamani Devi Dasi, der begge er gamle
disciple af Srila Prabhupada. De er fra USA og
kom jævnligt i Skandinavien for 10-15 år siden,
da Ravindra Svarupa var vores GBC-sekretær.
Mange glæder sig allerede til gensynet med
dem. For dem, der ikke kan vente, kan man
tage forskud på side 14, hvor vi genoptrykker et
interview, vi lavede med parret i 2002. Vi håber,
at mange også vil benytte sig af chancen for at
møde disse to meget kloge og erfarne hengivne.
Nærmere detaljer omkring besøgene kan ses
på www.krishna.dk eller københavnstemplets
Facebookside.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig Gaura Purnima.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Religion uden
forestilling om Gud
af Srila Prabhupada

Her starter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976
af det indiske magasin Bhavan’s Journal.
Pusta Krishna: Srila Prabhupada, dette
spørgeskema kommer fra Bhavans Journal,
et kulturelt og religiøst magasin i Bombay. De
henvender sig til forskellige religiøse og åndelige
ledere i et forsøg på at få svar på nogle af de
vigtige spørgsmål, der forvirrer folk i dag. Der er
en liste med spørgsmål, hvor det første er: ”Er religionens indflydelse over masserne aftagende?”
Srila Prabhupada: Ja, det bliver forudsagt i
Srimad-Bhagavatam [12.2.1]:
tatas canu-dinam dharmah
satyam saucam ksama daya
kalena balina rajan
nanksyaty ayur balam smrtih
”I Kali-yuga, denne tid af strid og hykleri, vil disse
kvaliteter aftage: religiøsitet, ærlighed, renlighed,
tolerance, hukommelse, kropslig styrke, livslængde
og barmhjertighed.” Disse er menneskelige fortrin
og kvaliteter, der gør et menneske forskelligt fra dyrene. Men disse ting vil aftage. Der vil næsten ingen
barmhjertighed være længere, der vil næsten ikke
være nogen sandfærdighed, hukommelsen mindskes, og livslængden forkortes. På samme måde
vil religion praktisk taget forsvinde. Det betyder, at
mennesker gradvist falder ned til dyrenes niveau.
Specielt når der ingen religion er, er mennesker blot dyr. Den forskel kan ethvert almindeligt menneske se. En hund forstår ikke, hvad
religion er. Hunden er også et levende væsen,
men han er ikke interesseret i, hvad der bliver
diskuteret her om Bhagavad-gita eller SrimadBhagavatam. Det er forskellen på menneske og
dyr. Dyret er ikke interesseret. Når mennesker
mister interessen for religion, bliver de dyr.
Og hvordan kan der være lykke eller fred i et
samfund af dyr? De store ledere holder borgerne

nede som dyr, og samtidig forsøger de at danne
de Forenede Nationer. Hvordan er det muligt?
Forenede Dyr? Er det muligt? Samfundet for
Forenede Dyr [latter]? Inden for logik siges det:
”Mennesket er et rationelt dyr.” Når rationaliteten
mangler, bliver man slet og ret et dyr. Hvordan er
det så muligt at være et menneske?
I menneskesamfundet er det lige meget,
om man er kristen, muhamedaner, hindu eller buddhist, men der skal være en form for
religion. Det er et menneskesamfund. Et menneskesamfund uden religion er et dyresamfund.
Det er den enkle og ligefremme kendsgerning.
Hvorfor er mennesker ulykkelige nu? Fordi de
forsømmer religion. Marx sagde: ”Religion er
folkets opium.” Det betyder, at kommunisterne
modsætter sig Gudsbevidsthed indædt, fordi
de tror, at religion har ødelagt hele den sociale
atmosfære. Religion er måske blevet misbrugt,
men det betyder ikke, at religion skal undgås.
Virkelig religion bør accepteres. Blot fordi religion ikke er blevet ordentligt praktiseret af de
såkaldte præster, betyder det ikke, at religion
skal forkastes. Hvis mit øje giver mig problemer
på grund af stær, betyder det ikke, at mit øje skal
plukkes ud. Stæren skal fjernes. Det er ideen
i Krishnabevidstheds-bevægelsen – at fjerne
stæren fra folks religiøse syn.
Generelt har moderne såkaldte religiøse ledere ingen forestilling om Gud, og alligevel prædiker de religion. Hvad godt er en sådan religion?
Folk bliver blot vildledt. Virkelig religion betyder
Guds ordre: dharmam tu saksad bhagavatpranitam [SB. 6.3.19]. Hvis ens religion ingen ide
har om Gud, hvor er spørgsmålet da om religion?
Ikke desto mindre bekender de sig til en form for
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religion uden at have nogen forestilling om Gud.
Hvor længe kan det kunstigt fortsætte? Det vil
forringes. Den uvidenhed om Gud har ført til
den nuværende tilstand. Religion betyder Guds
ordre, ligesom lov betyder statens ordre. Men
hvis der ikke er nogen stat i ens sociale system,
hvor er spørgsmålet da om statens ordre? Man
vil simpelthen blot opfinde sin egen ordre. Det
er, hvad der sker inden for religionens område i
dag. Der er ingen forestilling om Gud, og derfor
følger ingen Guds ordre.
Men hengivne af Krishna har en klar ide om
Gud. Her er Gud: Krishna. Og Han giver ordrer.
Vi accepterer disse ordrer. Det er klar og tydelig
religion. Men hvis der ingen ide er om Gud og
ingen ordre fra Gud, hvordan kan der da være
tale om religion? Spørg en eller anden inden
for et andet religiøst system, hvad deres ide om
Gud er. Kan nogen fortælle det klart? Ingen kan
forklare det. Men vi svarer omgående:
venum kvanantam aravinda-dalayataksam
barhavatamsam asitambudha-sundarangam
kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham
govindam adi-purusam tam aham bhajami
”Jeg tilbeder Govinda, den oprindelige Herre,
der er ferm til at spille på Sin fløjte, hvis øjne er
som blomsterbladene på en blomstrende lotus,
hvis hoved er pyntet med en påfuglefjer, hvis
skikkelse af skønhed har et anstrøg af skæret
af blå skyer, og hvis enestående ynde bedårer
millioner af amoriner.” [Brahma-samhita 5.30]
Med det samme er der en beskrivelse: ”Her er
Gud.” Så er der religion. Og hvis der ingen forestilling er om Gud, hvor er da spørgsmålet om
religion? Fup og fidus. Det er derfor religiøsitet
og de andre ædle menneskelige kvaliteter er på
tilbagetog. Folk har ingen forestilling om Gud, og
derfor er der ingen forståelse af religion. Som
resultat går det tilbage for hele menneskecivilisationen, og fordi det går tilbage, bliver mennesker
mere og mere som dyr.

Mere end fremskridt
Pusta Krishna: Spørgsmål nummer to?
Srila Prabhupada: Ja.
Pusta Krishna: ”Den traditionelle anklage
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imod hinduisme er, at den er fatalistisk og hæmmer fremskridtet ved at gøre folk til slaver af troen
på det uundgåelige i, hvad der vil ske. I hvor høj
er denne beskyldning sand?”
Srila Prabhupada: Anklagen er falsk. De, der
kommer med den, ved ikke, hvad ”hinduisme” er.
For det første omtaler de vediske skrifter ingen
sådan ting som ”hinduisme”, men de taler om
sanatana-dharma, den evige og universelle
religion, og også om varnasrama-dharma, den
naturlige organisering af menneskesamfundet.
Det finder vi i de vediske skrifter.
Det er en falsk beskyldning, at det vediske
system hæmmer menneskehedens fremskridt.
Hvad er det for et ”fremskridt”? En hund, der
springer rundt – er det fremskridt [latter]? En
hund løber rundt på fire ben, og I kører rundt på
fire hjul. Er det fremskridt?
Det vediske system er dette: Mennesket har
en vis energi, en bedre energi end dyrenes og
en bedre bevidsthed, og den energi bør bruges
på åndeligt fremskridt. Hele det vediske system
handler om åndeligt fremskridt. Den menneskelige energi skal bruges på noget mere ophøjet
end at konkurrere med hunden.
Følgelig hæfter de, der ingen anelse har om
religion, sig ved, at indiske hellige personer ikke
arbejder hårdt som hunde. Åndeligt ukultiverede
folk tror, at hunderæset er liv. Men virkeligt liv
er åndeligt fremskridt. Derfor står der i SrimadBhagavatam [1.5.18]:
tasyaiva hetoh prayateta kovido
na labhyate yad bhramatam upary adhah
tal labhyate duhkhavad anyatah sukham
kalena sarvatra gabhira-ramhasa
Mennesket bør anvende sin energi på den
ting, som det ikke har opnået i mange, mange
liv. Igennem mange, mange liv har sjælen haft
former som hunde, halvguder, katte, fugle eller
insekter. Der er 8.400.000 materielle former.
Denne sjælevandring går for sig, og i hver
eneste af disse millioner af former handler det
om sansetilfredsstillelse. Hunden har travlt med
sansetilfredsstillelse: ”Hvor er der mad? Hvor
er der husly? Hvor er der en mage? Hvordan
skal jeg forsvare mig?” Mennesket gør også det

samme på forskellige måder.
Denne kamp for tilværelsen foregår liv efter
liv. Selv et lille insekt er optaget af den samme
kamp – ahara-nidra-bhaya-maithunam – at
spise, sove, forsvare sig og parre sig. Fugl,
dyr, insekt, fisk – overalt den samme kamp:
”Hvor er der mad? Hvor er der sex? Hvor er
der husly? Hvordan kan jeg forsvare mig?” Så
sastra [skrifterne] fortæller, at vi har gjort disse
ting i mange, mange tidligere liv, og hvis vi
ikke slipper fri af denne kamp for tilværelsen,
kommer vi til at gøre dem igen i mange, mange
fremtidige liv.
Disse ting bør bringes til ophør. Derfor råder
Prahlada Maharaja sine venner [Srimad-Bhagavatam 7.6.3]:
sukham aindriyakam daitya
deha-yogena dehinam
sarvatra labhyate daivad
yatha duhkham ayatnatah
”Mine kære venner, materiel nydelse, der blot
skyldes denne materielle krop, er i bund og grund
den samme i alle kroppe. Og ligesom lidelse
kommer, uden at vi stræber efter den, kommer
den lykke, vi fortjener, også af sig selv ved et højere arrangement.” En hund har en materiel krop,
og jeg har en materiel krop. Min sexnydelse og
hundens sexnydelse er den samme. En hund er
selvfølgelig ikke bange for at have sex på gaden
for øjnene af alle. Vi skjuler det i en fin lejlighed.
Det er alt. Men aktiviteten er den samme. Der
er ingen forskel.
Alligevel ser folk denne sexnydelse imellem en
mand og en kvinde i en fint udsmykket lejlighed
som noget meget avanceret, selv om der intet
avanceret er ved det. Og for denne nydelse
involverer de sig i et hunderæs og tror, at det
er ”fremskridt”.
Ifølge Prahlada Maharaja bilder vi os ind,
at der er forskellige slags nydelse på grund
af forskellige slags kroppe, men nydelsen er
grundlæggende den samme. Naturligvis er der
nogle ydre forskelle i nydelsen i henhold til de
forskellige slags kroppe, men den grundlæggende mængde og kvalitet af denne nydelse
har nogle meget veldefinerede begrænsninger.

Det kaldes skæbne. Et svin har en bestemt slags
krop, og hans mad er afføring. Det er bestemt af
skæbnen. Det kan man ikke ændre. ”Lad svinet
æde halava.” Det er ikke muligt. Fordi sjælen har
en bestemt slags krop, må han spise en bestemt
slags mad. Kan nogen, en hvilken som helst videnskabsmand, forbedre et svins levestandard?
Er det muligt [latter]?
Derfor fortæller Prahlada Maharaja, at alting
ved materiel nydelse allerede ligger fast. Det
uciviliserede menneske i junglen har den samme
sexnydelse som de såkaldte civiliserede mennesker, der praler: ”I stedet for at bo i en hytte
af blade bor vi i en skyskraberbygning. Det er
fremskridt.”
Men den vediske civilisation siger: ”Nej, det
er ikke fremskridt. Virkeligt fremskridt er selverkendelse: Hvor meget har du erkendt dit forhold
til Gud?”
Nogle gange misforstår folk og tror, at vismændene, der prøver at opnå selverkendelse,
er dovne. I en højesteret sidder en dommer
roligt og laver tilsyneladende ingenting, og han
får den højeste løn. En anden mand i samme
retssal arbejder hårdt hele dagen og stempler
løs, og han får ikke en tiendedel af dommerens
løn. Han tænker: ”Jeg har så travlt og arbejder
så hårdt, og alligevel får jeg ikke en ordentlig
løn. Denne mand sidder på bænken og får
sådan en fed løn.” Kritikken af, at hinduisme
”hæmmer fremskridtet”, er noget i den retning.
Den kommer fra uvidenhed. Målet i den vediske
civilisation er selverkendelse. Den er for den
intelligente person, der ikke blot vil arbejde som
et æsel, men vil prøve at opnå den ting, som
han ikke opnåede i så mange andre liv, nemlig
selverkendelse.
Somme tider bliver vi stemplet som ”eskapister”. Hvad er beskyldningen?
Disciple: De siger, at vi flygter fra virkeligheden.
Srila Prabhupada: Ja, vi flygter fra deres
virkelighed. Men deres virkelighed er et hunderæs, og vores virkelighed er at gøre fremskridt
i selverkendelse, Krishna-bevidsthed. Det er
forskellen. (fortsættes i næste nummer)
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Caitanya Mahaprabhus
fremkomst
af Lalitanatha Dasa

Den 23. marts er det Caitanya Mahaprabhus
fremkomst, Gaura Purnima. Men hvad skete
der i tiden før og på selve Caura Purnima for
530 år siden i 1486? Vi tager et kig i CaitanyaBhagavata, hvor Caitanya Mahaprabhus
fremkomst beskrives af Vrindavana Dasa
Thakura i Caitanya-Bhagavatas andet kapitel.
Vi hører om menneskenes faldne tilstand, de
hengivnes fortvivlelse over situationen og Herrens fremkomst.
Vrindavana Dasa Thakura frembærer først
sin respekt til Caitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu og Deres mange hengivne.
Han skriver: ”Al ære til Herren Gauracandra,
der er et hav af barmhjertighed! Al ære til
Herren Nityananda, der er hengiven tjeneste
personificeret.”
Dernæst fortæller han, at Krishnas nedstigen og aktiviteter i denne verden overskrider
al fatteevne. Hvem kan forstå, hvorfor Krishna
nedstiger til denne verden? Ikke desto mindre
fortæller Krishna Selv i Bhagavad-gita: ”Når
som helst og hvor som helst der sker en nedgang i religiøs udøvelse og en fremherskende
stigning i irreligiøsitet, nedstiger jeg. For at
udfri de fromme og for at tilintetgøre skurkene
såvel som for at genetablere religiøse principper nedstiger Jeg tidsalder efter tidsalder.” (Bg.
4.7-8). Af den grund nedsteg Krishna for 5.000
år siden efter at være blevet anmodet derom
af halvguderne under anførsel af Brahma.
Vrindavana Dasa Thakura forklarer videre,
at i Kali-yuga, den nuværende tid, er Harisankirtana, sang af Herren Krishnas hellige
navne, tidens religion. For at etablere denne
religion nedsteg Krishna som søn af Saci –
som Caitanya Mahaprabhu. Krishna nedsteg
sammen med alle Sine ledsagere og spredte
sankirtana-bevægelsen. På Hans ordre lod
Hans personlige ledsagere sig føde i denne
verden som mennesker og store hengivne af
6

Herren. Nogle fødtes i Navadvipa, nogle fødtes i Catigrama, nogle i Radhadesa og endnu
andre mange andre steder. Vrindavana Dasa
Thakura nævner nogle af navnene på de mange hengivne som Srivasa Pandit, Sri Rama
Pandit, Candrasekhara og Murari Gupta. Han
nævner også, at Nityananda Prabhu fødtes
i landsbyen Ekacakra. Skønt Nityananda er
alles fader, lod Han, som om en hengiven ved
navn Hadai Pandita var Hans fader.
Vrindavana Dasa Thakura spørger, at siden
alle stederne langs Ganges’ bredder er rene
og hellige, hvorfor lod alle disse hengivne sig
da føde på så mange ugudelige steder. Herren
Caitanya Selv lod Sig føde ved Ganges’ bred.
Hvorfor blev mange af Hans ledsagere da født
i andre fjerne steder? Vrindavana Dasa Thakura svarer, at fordi Herren elsker alle levende
væsener som Sine børn, gav Han Sine ledsagere ordre til at lade sig føde der og udfri alle
levende væsener. Enhver stor hengiven er lige
så god som det bedste pilgrimssted, og derfor
fødtes de på så mange ugudelige steder. Men
skønt de fødtes så mange forskellige steder,
samledes de alle i Navadvipa, for det var der,
Herren nedsteg i denne verden.
Vrindavana Dasa Thakura beskriver Navadvipa før Caitanya Mahaprabhus nedstigen. Ved lærdommens gudinde Sarasvatis
barmhjertighed var Navadvipa fyldt med lærde
mænd i alle aldre. Alle var de lige arrogante.
Selv store drenge modsagde og argumenterede imod deres ældre. Folk kom fra mange
provinser for at studere i Navadvipa og fik
smag for lærdom. Ingen kunne tælle, hvor
mange lærde der var.
Ved lykkegudinden Laksmis velvilje var alle
Navadvipas mennesker lykkelige, men da de
kun var interesserede i materielle ting, spildte
de i virkeligheden blot deres liv. Ingen var
interesserede i hengiven tjeneste til Krishna

og Rama. Den eneste religion, de kendte, var
at synge sange hele natten igennem til ære
for den materielle gudinde Mangala Candi
(Durga). Nogle tilbad stolt slangegudinden
Manasa, og andre ofrede store rigdomme til
halvguder og -gudinder. På deres sønners og
døtres bryllupper spildte de formuer og bortødslede på den måde deres tid i denne verden.
Selv store brahmanaer som Bhattacaryaerne,
Cakravartierne og Misraerne forstod ikke
skrifternes sande betydning. De underviste i
skrifterne, men var stadigvæk materialistiske.
Dødens konge, Yamarajas, løkke lå allerede
rundt om deres og deres studerendes hals.
Ingen diskuterede Krishna-kirtana. Havde de
intet dårligt at sige om andres fejl og mangler,
var ingen interesserede i at sige noget. Ingen
sagde noget godt om andre, og ingen havde
Krishnas navn på deres tunge.

Vrindavana Dasa Thakura fortæller videre,
hvordan Krishnas hengivne sørgede dybt over
tingenes tilstand. De hengivnes leder hed Advaita Acarya. Han var den mest berømmelige
person i verden. De hengivne mødtes hjemme
hos Advaita og talte om Krishna, hvorved al
deres ulykke og lidelse forsvandt. Når de hengivne så alle andre brænde i materialismens
flammer, kunne de intet sige, men kun græde.
Selv om de prøvede at få menneskene til at forstå, forstod disse intet. Tværtimod sagde folk:
”Hvorfor danse for Krishna? Hvorfor synge
Hans navne?” Srivasas ugudelige naboer
ville sige, når de hørte den natlige kirtana fra
hans hus: ”Denne skøre brahmana styrter vor
landsby i fordærv. Når den muslimske konge
hører om denne syngen, bliver han rasende
på hele Navadvipa. Den brahmana burde fordrives fra vores landsby, hans hus rives ned,
7

og stumperne smides i Ganges.”
De hengivne kunne kun græde af
medlidenhed, men Advaita Acarya blev
rasende ved disse ord. Han sagde til
vaisnavaerne: ”Jeg skal tvinge Krishna
til at nedstige foran alles øjne. Krishna
vil komme her og udfri alle. Han vil
acceptere jer som Sine fæller og lære
mennesker Krishna-bhakti, hengiven tjeneste. Kan jeg ikke få Ham til at komme,
manifesterer Jeg min firarmede form, og
med Min chakra skærer Jeg halsen over
på millioner af ateister. Lad mig således
bevise, at Krishna er min Herre, og Jeg
er Hans tjener.”
Derfor tilbad Advaita Acarya igen og
igen Krishna med tulasi-blade og vand
fra Ganges og kaldte på Krishna. Fordi
Krishna hørte Hans kalden, nedsteg Han
personligt.
I Navadvipa boede en brahmana ved
navn Jagannatha Misra. Han var den
bedste blandt brahmanaerne og en stor
hengiven. Han var lige så god som Vasudeva, Dasaratha, Kasyapa og Nanda
Maharaja, Krishnas fader. Hans hustru
hed Saci. Hun var lige så god som hele
verdens moder. Sammen fik de mange døtre,
der alle døde som spæde. Deres eneste
overlevende barn var sønnen Visvarupa, der
ikke havde sin lige. Allerede som dreng flød
alle skrifternes konklusioner fra Hans mund.
Guddommens Højeste Personlighed,
Krishna, trådte ind i Jagannatha Misra og
Sacis kroppe og lod Sig føde som deres søn.
Halvguderne med Brahma i spidsen viste sig
i al hemmelighed og fremførte bønner, imens
Caitanya fortsat var i Sin moders liv. Han forblev i Sin moders liv indtil fuldmåneaftenen i
måneden phalguna (februar/marts), hvor Han
manifesterede Sig Selv. Den samtlige lykke i
alle de ubegrænsede universer var til stede
denne fuldmåneaften.
”Hvem kan forstå Herrens handlinger?”
spørger Vrindavana Dasa Thakura. Ved
Hans ønske var der denne aften en måne8

formørkelse, for Rahu dækkede Månen med
sin skygge. Så såre Navadvipas borgere så
dette, begyndte de alle at synge Herren Haris
lykkebringende navne. Millioner af mennesker
stod i Ganges og råbte: ”Haribol! Haribol!”
Krishnas navne fyldte Navadvipa og hele
universet. Da de hengivne hørte dette, bad
de: ”Må denne formørkelse vare for altid,”
for sol- og månefomørkelser var de eneste
tidspunkter, hvor Navadvipas indbyggere ville
synge Krishnas navne.
Imens alt dette skete, nedsteg Guddommens Højeste Personlighed til denne jord som
søn af Saci. Først bevirkede Han, at Navadvipa blev fyldt med Krishnas hellige navne, så
lod Han Sig føde, og derefter lod Han aldrig
Krishnas navne forlade Navadvipa eller resten
af verden igen.
Sri Caitanya Mahaprabhu ki jay!

PRABHUPADAMEDITATIONER
af Satsvarupa Dasa Goswami

I anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum skriver Satsvarupa Dasa Gosvami, en af Srila
Prabhupadas første disciple og forfatter til Prabhupada-lilamrta, den officielle biografi over Srila
Prabhupada, hver dag en medition over Srila Prabhupada. Hans meditationer består dels af
beskrivelser af, hvad Prabhupada lavede på dette tidspunkt for 50 år siden, dels af tanker, som
han gør sig om Srila Prabhupada.
Her følger hans meditationer fra den 15., 16., 17. og 18. februar, hvor Prabhupada for 50 år
siden i 1966 boede hos yoga-læreren Dr. Mishra i New York.

Den 15. februar 1966: Flytning til en
anden lejlighed
Prabhupada flyttede fra nr. 501 to etager
ned, hvor han fik sit helt eget værelse. Prabhupada skrev:
”Jeg har skiftet mit værelse til nr. 307 i den
samme bygning, som jeg før har nævnt, for at
få bedre luft og lys. Den ligger i et gadekryds
mellem Columbus Avenue og 72nd Street.”
Ifølge Dr. Mishra flyttede Prabhupada for at
kunne have sit eget sted uafhængigt af Mishra
Yoga Society.

Den 16. februar: “Det var de lykkelige
dage”
Srila Prabhupada ville ofte være tavs i lange
perioder og så med ét bede om noget, han
havde i tankerne. Jeg husker engang, hvor
han pludselig spurgte: ”Hvor kan jeg tage hen
i verden, hvor der ingen besøgende er, og jeg
blot kan være alene og skrive mine bøger?”
Af alle disse udvekslinger, som jeg var vidne
til, minder denne mig om dengang, da vores
åndelige mester var helt alene i New York.
Han sagde, at det var de lykkelige dage. En
grund var, at Prabhupada afhang udelukkende
af Krishna uden at skulle afhænge af mange
disciple. Før den tid, indtil han kom til Second
Avenue og reddede os, var det ikke sikkert, om
mange mennesker fra Vesten virkelig kunne
blive praktiserende hengivne. Srila Prabhupadas opdagelse af dette på vegne af Herren
Caitanya fremkaldte en lykke for ham og for os.

Han var dog sådan en realistisk missionær, at
han aldrig solede sig i den lykke eller overdrev
den med lovprisninger af sin egen bedrift. Så
snart Prabhupada forstod, at vesterlændinge
kunne engagere sig i Krishna-bevidsthed, tog
han med det samme den gode nyhed til sig og
gik videre og videre med den over hele verden.
I hans vedholdende ønske om at have tid til
at være alene og skrive får vi en antydning af,
hvad Prabhupada mente, når han sagde: ”Det
var de lykkelige dage.”

Den 17. februar: Fokusér på individet
Prabhupada
Vi bruger somme tider så megen tid på vores
faste pligter, at vi glemmer Prabhupada. Vi
tænker ikke nok på ham til faktisk at standse
op og fokusere på Prabhupada som en person.
Personen, der var her, er ham, der gavnede
os. Vi er nødt til at blive stille nok, tavse nok,
til at kunne huske på ham.
Vi er tilbøjelige til at blive næsten arrogante
med hensyn til den kendsgerning, at vi lever
nu, som om det giver os et bedre perspektiv på
Prabhupada – som om han er blandt de døde,
og vi er blandt de levende. I virkeligheden
holder vi kun fat i dette liv med det svageste
greb. Inden for et lillebitte tidsrum vil vi alle
snart forsvinde.
Bevidstheden, vi er herre over, og rummet,
vi lever i – hvorfor tror vi, at det er mere vigtigt,
end hvor Prabhupada er? Er det fordi vi tror, at
vores verden er manifesteret, og Prabhupadas
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verden er umanifesteret? Prabhupadas verden
er ikke umanifesteret. Prabhupada er sammen
med Krishna i Goloka. Den verden er den
eneste virkeligt manifesterede verden. Vi ser
ham måske ikke i den materielle verden, men
det skyldes, at vi er så ubetydelige i forhold til
Krishna. Prabhupada er i den virkelige verden,
og vi er i dødens verden.
Vores indstilling bør være: “Prabhupada
er draget af sted for at tage del i sit fortrolige
forhold til Krishna, og jeg er blevet ladt til10

bage her.” Han kom her
og udviklede et forhold
til os, gav os tilstrækkelige instruktioner, og vi
lovede højtideligt at følge
ham, men i sidste ende
efterlod han os famlende
tilbage her. Vi forsøger at
finde ud af betydningen af
hans bøger, og hvordan
vi skal handle og komme
ud af det indbyrdes med
hinanden. Somme tider
begår vi alvorlige fejl. Men
vi kalder også på ham,
imens vi løber efter ham:
“Prabhupada! Prabhupada!” Det er vores virkelige
position. Lad os derfor
ikke være selvtilfredse.
Lad os besøge hans værelse og opleve et lille
glimt at vores egen død
og derefter føle nødvendigheden af at indhente
ham, nødvendigheden af
at gøre os selv fuldkomne.
Det er kun menneskeligt at huske Prabhupada,
som han var i denne verden. For ikke så længe siden udførte han sine aktiviteter her på Jorden. Han
var aldrig et almindeligt
menneske, der led under
illusionens fortryllelse, selv om han viste sig
foran os som en ældre indisk sannyasi. Hvis
vi glemmer Prabhupadas aktiviteter med os,
hvor er vores forbindelse med Prabhupada da
overhovedet henne? Formålet med at bevare
Prabhupadas værelser er, at det hjælper os
til at fokusere på denne måde. Vi kan se på
de ting, han brugte, da han var her, og tilbede
hans murti. Og vi kan huske, hvordan han viste
sig foran os med kærlighed.

Den 18. februar: Prabhupada afslørede
den højeste bhakti
Nogle hengivne begynder at spørge mere
ind til, hvordan de kan være en del af Radha og
Krishnas fortrolige lege. Nogle påstår, at Prabhupada kun lærte os vaidhi-bhakti. De hævder, at
de er nødt til at gå et andet sted hen for finde den
højere lære om rasaerne. Men det er ikke sandt.
Alt er der i Prabhupadas bøger. Prabhupada er
på det højeste niveau. Han er meget avanceret
i sin kærlighed til Krishna, og han har et meget
fortroligt forhold til Krishna i Vrindavana. Det må
vi aldrig tage fejl af. Det vigtigste af alle budskaber
er at fortsætte med at være trofast over for Prabhupada. Ved at have tro på guru får vi Krishna.
Ikke på nogen anden måde.
Vi bør aldrig tro, at Prabhupada ikke gav den
højeste forståelse. Vi bør altid være klar over,
at kun når han giver os lov til det, kan vi træde
ind i dhamaen [Krishnas evige bolig] og leve i
vort evige forhold til Radha-Krishna. Radha og
Krishna og Deres ledsagere er mystiske, transcendentale personer, der eksisterer uden for
denne materielle eksistens. De vil give os lov til
at komme til Dem, når vi er kvalificeret gennem
oprigtighed og renhed. Vi kan ikke blot slå op i en
bog om intern Krishna-bevidsthed og regne med
at få lov til at komme indenfor. Man er nødt til at til-

fredsstille sin guru,
Radha-Krishnas
repræsentant. Ved
hans nåde kan
man gøre fremskridt.
Tjeneste til Prabhupada er livets
virkelige substans.
Hans tjeneste
inkluderer højere
emner, men som
alt andet i Krishna-bevidsthed er
forståelse af disse
emner en gradvis
proces. Vi må passe på med at høre
fra nogen, der fortæller os, at Prabhupada var
mangelfuld eller ufuldstændig i sin undervisning.
Ja, det ville være bedre slet ikke at vide noget
som helst end at høre fra en, der fortæller os, at
Prabhupada ikke gav os det, vi har brug for. Det
er bedre at fortsætte, som han ville have os til
det, synge Hare Krishna og bede til Radha og
Krishna i templet. Vi kan altid glæde Dem med
vores helhjertede bestræbelser.
Prabhupada udtaler, at man kan ikke komme
ind i Vrindavana uden Herren Nityanandas
barmhjertighed. Dette beskrives også af Narottama Dasa Thakura i en af hans sange. Herren
Nityanandas nåde kommer igennem Prabhupada. Ligeledes sang Narottama, at man kan
ikke komme ind i Vrindavana, så længe man
har visaya cariya kabe, tilknytning til de kropslige
sansers krav. Man kan kun komme til Vrindavana
ad de seks Gosvamiers vej.
Vi har gavn af Prabhupadas forskellige forklaringer, når han taler om ånden i Vrindavana.
Prabhupada citerer alle de tidligere acaryaer lige
efter den vigtigste viden om madhurya-rasa. Der
mangler intet.
Satsvarupa Maharajas daglige Prabhupadameditationer kan læses her: http://www.dandavats.com/?p=20490.
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TI PROBLEMER MED DARWIN: PROBLEM 6
Konvergent evolution underminerer
logikken bag fælles afstamning
af Casey Luskin

Vi bringer her afsnit syv i Casey Luskins serie om ti store problemer for den darwinistiske evolution.
I Problem 6 så vi i denne serie på, hvordan
hovedantagelsen, der ligger til grund for alle
fylogenetiske træer, er, at biologiske ligheder
er resultatet af en nedarvning fra en fælles
stamfader. Problemet for evolutionsbiologer,
der står over for modstridende evolutionstræer,
er, at biologisk lighed ofte dukker op på steder,
der ikke kan forudsiges af fælles afstamning.
Med andre ord indrømmer alle, at biologiske
ligheder ofte viser sig blandt arter, hvor de ikke
kan forklares som resultat af arv fra en fælles
stamfader. Det betyder, at hovedantagelsen
ikke holder.
Vi så også i slutningen af Problem 6, hvordan
biologer ofte, når de er ude af stand til konstruere fylogenetiske træer, kommer med ad hoc
teorier om andre processer for at bortforklare
data, der ikke passer ind i et trælignende mønster. En af disse forklaringer er konvergent
evolution, hvor evolutionsbiologer postulerer,
at organismer erhverver sig de samme træk i
separate slægter uafhængigt af arv fra en fælles stamfader. Når som helst evolutionsbiologer
tvinges til at appellere til konvergent evolution,
afspejler det et sammenbrud i hovedantagelsen
og en manglende evne til at indpasse forskellige
data i et trælignende mønster. Det vrimler med
eksempler på dette i litteraturen, men nogle få
vil være nok til at illustrere dette.

til konvergent eller parallel evolution.”119
En undersøgelse i Proceedings of the U.S.
National Academy of Sciences forklarer, at da
biologer forsøgte at konstruere et fylogenetisk
træ for de større fuglegrupper ved hjælp af mitokondrielt DNA (mtDNA), stod deres resultater
i skarp modsætning til traditionelle forestillinger
om slægtskaber mellem fugle. De opdagede
tilmed ”konvergent” lighed mellem mtDNA fra
nogle fugle og mtDNA fra fjerne arter som
slanger og firben. Artiklen foreslår, at fuglenes
mtDNA gennemgik ”adskillige uafhængige
oprindelser”, og deres undersøgelse foreslår
”adskillige uafhængige oprindelser til et bestemt
mtDNA-gen blandt forskellige fugle.”120
En artikel fra 2005 i Nature Immunology bemærkede, at planter og dyr har en næsten identisk biokemisk opbygning af deres respektive
medfødte immunsystemer, selv om deres fælles
stamfader ikke havde et sådant immunsystem:
Selv om det ser ud til at være generelt
accepteret, at de medfødte immunresponser blandt planter og dyr deler i det mindste nogle fælles evolutionære oprindelser,
er undersøgelser af de tilgængelige data
ikke i stand til at støtte den konklusion på
trods af ligheder i den generelle ”logik” i
de medfødte immunresponser i forskellige
flercellede [organismer].121

Genetisk konvergent evolution
En artikel i Journal of Molecular Evolution
nåede frem til, at molekylebaserede fylogenier
stred voldsomt imod de tidligere etablerede
fylogenier inden for de større pattedyrsgrupper,
og konkluderede, at dette afvigende træ ”ikke
skyldes en stokastisk fejl, men kan føres tilbage
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Ifølge artiklen kan fælles afstamning ikke
forklare ”uventet tilsvarende” systemer, ”hvilket
antyder uafhængigt evolutionære oprindelser
hos planter og dyr.” Artiklen tvinges til at konkludere, at sådanne komplekse ligheder tyder
på et ”overbevisende argument for konvergent

evolution af medfødte immunsystemer.”122
Et andet berømt eksempel på konvergent
evolution er evnen hos flagermus og hvaler
til at anvende ekkolokalisering, selv om deres
formodede fjerne stamfader ikke skulle have
haft denne egenskab. Evolutionsbiologer troede
i mange år, at dette var et tilfælde af morfologisk
konvergens, men en artikel i Current Biology
fortæller om den ”overraskende” opdagelse, at
ekkolokalisering hos flagermus og hvaler også
involverer genetisk konvergens:
Kun småflagermus og tandhvaler har
udviklet en sofistikeret ekkolokalisering,
der er uundværlig for deres orientering og
søgen efter føde. Selv om flagermusens
og hvalens biosonarer opstod uafhængigt
og afviger afgørende fra hinanden på
mange områder, fortæller vi her om den
overraskende opdagelse, at øresvinet,
der er en tandhval, hører sammen med
småflagermus i det genetiske træ, der
konstrueres ved at bruge proteinsekvenser, der koder for af høregenet Prestin.123
En artikel kaldte disse data for ”et af de bedste
eksempler på konvergent molekylær evolution, som man til dato har opdaget.”124 På den
anden side kan disse dårligt kaldes isolerede
eksempler. I 2010 forklarede en artikel i Trends
in Genetics:
Den nylige brede anvendelse af genetiske og/eller fylogenetiske metoder har
fremdraget forskellige eksempler på den
gentagne evolution af tilpassede træk inklusive fremkomsten af øjne talrige gange,
ekkolokalisering i flagermus og delfiner,
pigmenteringsændringer i hvirveldyr, beskyttelseslighed og gensidige samspil hos sommerfugle, konvergens af visse blomstertræk
i planter og den mangeartede uafhængige
udvikling af bestemte proteinegenskaber.125
I en gennemgang af faglitteraturen påviste
biokemikeren og Darwin-skeptikeren Fazale

Rana over 100 offentliggjorte tilfælde af konvergent genetisk evolution.126 Hvert tilfælde viser
et eksempel, hvor biologisk lighed, selv på det
genetiske niveau, ikke kan være resultat af arv
fra en fælles stamfader. Så hvad gør det ved hovedantagelsen bag trækonstruktionerne om, at
biologisk lighed er ensbetydende med arv fra en
fælles stamfader? Med så mange undtagelser
til reglen kan man kun undre sig over, om selve
reglen overhovedet holder.

Jorden er rund, men er fælles
afstamning sand?
En evolutionsvidenskabsmænd forsøgte at
presse sine læsere til at acceptere darwinisme
ved at hævde: ”Biologer af i dag anser fælles
afstamning for alt liv for at være en kendsgerning på linje med, at Jorden er rund.”127 Men er
sådanne kategoriske udtalelser nyttige for slet
ikke at tale om sande?
Fortalere for neo-darwinistisk evolution tvinges til at slutte, at biologisk lighed er ensbetydende med fælles afstamning, undtagen når
den ikke er det. Og i de mange tilfælde, hvor
den er ikke er det, appellerer de til alle former
for ad hoc rationaliseringer for at redde den
fælles afstamning.
Det er meget sigende, at den eneste antagelse, der sjældent bliver sat spørgsmålstegn ved,
er den generelle antagelse af selve den fælles
afstamning. Men måske er grunden til, at forskellige gener fortæller forskellige evolutionære
historier, at generne faktisk har helt forskellige
historier at fortælle, nemlig historier, der antyder,
at ikke alle organismer er genetisk beslægtede.
Der er således håb om en noget anden historie,
der mere er i tråd med data, sådan som Michael
Syvanen vovede at foreslå det i Annual Review
of Genetics i 2012, da han skrev, at ”livet har måske i virkeligheden mangeartede oprindelser.”128
Med andre ord er universel fælles afstamning
måske i virkeligheden ikke sand.
Fodnoter: Af pladshensyn henviser vi til den
oprindelige artikel, se http://www.evolutionnews.
org/2015/02/problem_7_conve091161.html
13

GURU OG
GRHASTHA
af Dandaniti Devi Dasi

Danmark får igen besøg af Ravindra Svarupa Prabhu og hans hustru Saudamani Devi Dasi
i april 2016. I den anledning bringer vi et interview, som vi lavede med parret, da de var på
besøg for 14 år siden, om livet i Krishna-bevidsthed.
De sluttede sig til ISKCON i 1971 på et tidspunkt, hvor den eneste måde at være en Hare
Krishna-hengiven var at bo i et Hare Krishna-tempel, hvilket var en stor udfordring for et ægtepar
med børn. De svarede åbenhjertigt på alle vore spørgsmål om, hvordan det var i ISKCON’s
tidlige år, og gav gode råd om at være grhastha og opdrage børn, om træning af grhasthaer
og om at have vediske idealer i den moderne verden, om hvordan man bliver godt gift, hvad
Prabhupada sagde om grhastha-liv mm.
Interviewet, der første gang blev bragt i Nyt fra Hare Krishna juni 2002, er i to dele, der bringes
i dette og det næste nummer.
Dandaniti: Hvordan kombinerer I at være
henholdsvis guru og gurumata med at fungere
i et liv som grhasthaer?
Ravindra Svarupa: Jeg aner det ikke (latter)! Men hvorfor skulle det være anderledes
end en sannyasi? En ting er, at min kone kan
tage sig mere af mine kvindelige disciple,
hvilket afgjort er en fordel. Med hende kan de
tale om ting, de ville føle sig generte over at
tale med mig om.
Saudamani: Ikke kun kvinderne, men også
mændene! Traditionelt var guruen en grhastha. Det blev faktisk regnet for en undtagelse,
at en sannyasi var guru.
Jeg har altid tænkt over, hvad der specielt
var en gurumatas pligter. Jeg har spurgt forskellige hengivne som Bhakti Caru Swami,
men aldrig fået noget helt klart svar. Jeg ved,
at mange hengivne fra Indien finder det meget
lykkebringende, næsten magisk, at have en
gurumata i nærheden, selv hvis de ikke er
disciple af min mand, men af sannyasier.
Min mand og jeg var gift, før vi blev hengivne, og min mand blev hurtigt tempelpræsident. Vi var lidt ældre end de andre hengivne,
så vi følte os som en slags far og mor. Ikke at
vi ønskede den rolle, men den blev nærmest
påtvunget os. Man kan vel sige, at tingene
udviklede sig fra materielt til åndeligt.
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Grhasthaernes dharma
Ddd: Kan I sige noget om grhasthaernes
særlige opgaver eller dharma?
RS: Efter at have været gift i så mange år
og haft gifte disciple ved vi bedre, hvad grhasthaerne går igennem. Der findes selvfølgelig
også sannyasier, der har været gift, men vi
har rent faktisk haft børn og opdraget dem hele
vejen igennem, til de blev voksne og flyttede
hjemmefra. Vi har en vis praktisk erfaring. En
stor del af den åndelige mesters opgave er at
svare på spørgsmål om åndelige principper, og
hvordan man omsætter dem i virkelighedens
verden. Kender man rent faktisk virkeligheden
gennem egen erfaring, er man bedre i stand
til at fortælle dem, hvad de skal gøre, og hvad
de ikke skal gøre. På den anden side har jeg
aldrig været brahmacari.
Sdd: Min forståelse fra Srila Prabhupada
er, at formålet med grhastha-liv er at opfostre
Krishna-bevidste børn. At man gør sit bedste
for at opdrage i det mindste ét barn til at blive
en hengiven. Prabhupada sagde, at grhasthaliv uden børn er en form for sansenydelse,
for man har alle fordelene uden at påtage sig
askesen. Det er en stor askese at opdrage
børn, specielt i den tidsalder, vi lever i. Ud
over det er grhasthaernes opgave at engagere sig i hengiven tjeneste og støtte templet

økonomisk.
RS: I Tyskland er der en hengiven, Jayagaura, der har ni børn i alderen 7-27, alle med
den samme hustru. Så vidt jeg ved, giver han
25 procent af sin indkomst til templet. Jeg har
ikke talt med ham personligt, men de hengivne siger, at lige fra begyndelsen gav han
til Krishna. Selv siger han, det er derfor, han
nu er i stand til at give store beløb til templet
og samtidig forsørge sin familie. Han har en
cykelforretning, hvilket jo ikke lyder som en
millionvirksomhed, men Krishna har gjort ham
til en stor succes.
Sdd: Han fortalte mig, at som nygift grhastha
havde han en masse gæld. Han fik en lille sum
penge, måske 300 eller 350 dollars, hvilket var
småpenge i forhold til det, han skyldte. Så han
besluttede at give det hele til Krishna. Senere
blev han meget velstående. Jeg kender en anden hengiven, der gik fra at være brahmacari
til grhastha. Han overtog den maleri-forretning,
han havde drevet som brahmacari, og han har
altid givet masser af penge til templet. Alle

andre, der flyttede ud og blev grhasthaer, ville
lige vente med at give, til de fik det lidt bedre
økonomisk. De havde først brug for en masse
ting til sig selv. De kom aldrig til at give noget,
hvorimod han nærmest er millionær. Derfor
råder jeg altid folk til give en vis procentdel af
deres indtægt til Krishna, selv hvis det kun er
0,00009 procent. Så er det op til Krishna at
lade det blive mere eller mindre.
RS: Tre ting gælder for de forskellige asramaer: offerhandlinger, velgørenhed og askese.
Offerhandlinger er for brahmacarier, velgørenhed for grhasthaer og askese for sannyasier.

Børn i Krishna-bevidsthed
Ddd: Kan I fortælle noget om jeres erfaringer
med at opdrage børn i Krishna-bevidsthed?
Sdd: Da vi flyttede ind i templet, talte vi
meget om at bruge alt i Krishnas tjeneste. Jeg
havde en tre år gammel datter og en nyfødt
baby. Når jeg gik med dem på legepladsen,
blev det diskuteret, om det var maya eller ej.
Jeg besluttede at gøre de samme ting, mine
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forældre havde gjort med mig. Jeg syntes, jeg
havde haft nogle gode forældre, så jeg prøvede at gøre som dem og så lægge Krishna
oveni. Jeg oplevede også, at i samme grad,
som jeg var meget tilknyttet til forholdet til
mine børn på en mere materiel måde, jo
mere frustreret ville jeg blive, hvis de ikke
udvekslede på den måde, jeg forventede, når
jeg arbejdede hårdt på at give dem kærlighed
og opmærksomhed. Men jo mere jeg så det
som tjeneste til Krishna, jo mere fik jeg udvekslingen med Krishna i stedet og var ikke
afhængig af, om de gengældte eller ej. Det
gjorde tingene lettere.
Jo ældre børn bliver, jo mere uafhængige
bliver de, og jo mindre har man at sige over,
hvad de skal og ikke skal. Jeg prøvede at se
det som tjeneste til Krishna ligesom enhver
anden tjeneste. Man gør sit bedste og lader
resultatet afhænge af Krishna. Så bliver man
ikke knyttet til et bestemt resultat. Vi havde
ikke så mange eksempler at følge. De fleste
hengivne havde ikke børn, men Prabhupada
sagde for eksempel, at det var godt at lære
dem vaisnava-sange. En vigtig ting er, at de
må føle, at man tager sig af dem og elsker
dem ubetinget – at der altid vil være et forhold mellem os, uanset hvad der sker.
RS: Vore børn var de første til at gå igennem ISKCON, de første, vi eksperimenterede med. Vi sendte dem af sted til gurukula
i en meget ung alder, og deres oplevelser
var ikke altid lige positive. I en lang periode
opdragede vi dem ikke selv. Vi så dem mere,
da de blev ældre.
Børn har helt sikkert brug for en masse
kærlighed. Børn former faktisk deres billede
af Gud gennem deres forældre. Børn skal
have denne følelse af ubetinget kærlighed
fra deres forældre. Ideen om, at man ikke
skal vise kærlighed, så de ikke skal blive
tilknyttet, er fuldstændig vanvittig og frembringer blot neurotiske mennesker. Enhver
person i samfundet, der har en eller anden
form for kontrol over for en anden person, er
en naturlig repræsentant for Gud. Tingene
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bryder sammen, når de personer, der er naturlige repræsentanter for Gud, ikke repræsenterer Gud. I sanskrit-traditionen er den
første guru moderen. Faderen, ældre slægtninge, lærere osv. er alle repræsentanter for
Gud. Har folk en dårlig oplevelse med deres
forældre, har de svært ved at have tiltro til
Gud. Ønsker man som forælder ikke at være
Guds repræsentant, så lad være med at få
børn. Er man politiker, men ikke ønsker at
være Guds repræsentant, så træd ned fra
posten. Det samme, hvis man er lærer.
Sdd: Efter at have sendt vor datter i gurukula fik vi et brev om, at Prabhupada havde
sagt, at forældrene kun måtte besøge deres
børn én dag om året. Det var helt sikkert en
fejlcitering af, hvad Prabhupada havde sagt.
En af mine Gudsøstre skrev til Prabhupada
om en lignende situation. Han svarede, at
havde hun nogen som helst tvivl om, hvorvidt
der blev taget sig ordentligt af hendes børn,
skulle hun blot beholde dem hos sig selv.
Jeg skrev nogle breve til min datter, men
brevene kom retur med en kommentar om,
at de ikke ville give dem til hende, for det
ville bringe hende i maya, og at vi kun skulle
skrive Krishna-katha. Jeg skrev blot lidt om,
hvad der foregik hjemme hos os og i templet.
RS: På det tidspunkt skrev jeg til GBC, at
eftersom jeg stadig var ansvarlig for min datter, havde jeg krav på at høre, hvordan det
gik. Som svar fik jeg et brev, der prædikede
om ikke at være tilknyttet.
Sdd: Dengang var det meget svært at
være hengiven uden for templet. Mange
grhasthaer flyttede til steder, hvor der var gurukula, men min mand var tempelpræsident,
så vi kunne ikke bare flytte. Da vor ældste
søn startede i gurukula, lukkede gurukulaen
i Dallas, og han kom til Gitanagari, blot et
par timers kørsel fra os. Det var en meget
bedre oplevelse. De, der kørte skolen, var
mere modne. Deres indstilling var, at børnene skulle have det sjovt og have en god
oplevelse.

Børnene i dag
Ddd: Hvad med jeres børn i dag? Er de
hengivne?
Sdd: Nogle hengivne i templerne ser dem
ikke som hengivne, men deres ikke-hengivne
venner ser, at de er hengivne.
De er hengivne, men ikke med samme involvering som os. Min datter er nok den, der
er blevet mest integreret i samfundet. Hun
betragter ikke sig selv så meget som hengiven,
selv om hun er vegetar. På et tidspunkt blev
en af hendes venner pludselig alvorligt syg
og forlod næsten kroppen. Med det samme
ringede hun til mig med tårer i øjnene og bad
mig sende et bånd med Prabhupada-bhajana.
Vor ældste søn kommer næsten hver uge til
søndagsfesten og spiller tablaer under bhajanaen. Vor anden søn bor et stykke væk. Han
nød virkelig for et par år siden, da han og en
af hans studiekammerater var i Indien. De
boede det meste af tiden i Chowpatty-templet
i Bombay og tog også til Vrindavana.
RS: Det var, mens jeg var i Vrindavana. Da

dukkede min søn op, høj og ranglet og klædt
i store posede bukser som en hiphopper. På
et tidspunkt sagde han: ”Jeg er altså bange
for at være her i Vrindavana, fordi jeg har så
mange syndige ønsker, men faktisk forsvinder
de, når man er her i Vrindavana.“ Han gjorde
tjeneste for Food for Life og hjalp med at dele
prasada ud til alle landsbybørnene. En af hans
venner sagde engang: ”Rupa har ændret mit
liv, han har givet mig en åndelig dimension.“
Mange af hans venner kommer til søndagsfesten, går med tulasi-halskæder og læser
Bhagavad-gita.
Sdd: Jeg husker, da Sri Rupa, den yngste,
var omkring fjorten. Jeg spurgte, hvad han
havde tænkt på her på det sidste, og han
svarede: ”Vi siger sådan, og de siger sådan.
Jeg prøver bare at finde ud af, hvad jeg selv
mener.“ Jeg syntes, det var et godt sted at
være, når man er fjorten-femten år. Nu har vi
to børnebørn på femten og seksten år.
RS: Ja, og de er højere end mig. Så vi venter
bare på oldebørn.
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Alt var fælles
Sdd: Da vi flyttede ind i templet, prøvede
jeg at holde fast ved, at vi var en kernefamilie i en større familie. Nogle havde en
ide om, at alle børnene var fælles eller
tilhørte hele samfundet af hengivne. Den
har jeg aldrig troet på. Det er det samme
som med templets bil eller templets Srimad-Bhagavatam. Den vil altid være helt
laset. Så selv om de havde forhold til alle
hengivne, vidste de, hvem deres mor og
far var, og hvem der var ansvarlig for dem.
RS: Da vi flyttede ind i templet, havde
hengivne ikke deres eget tøj. Vi havde
eget hus, før vi flyttede ind, men vi måtte
smide alt i den fælles bunke, og tingene
forsvandt selvfølgeligt. Det var derfor,
at hengivne gik rundt med to forskellige
farver strømper. Personligt tøj blev betragtet som maya. Det var de hengivnes
fortolkning af ’frihed for ejendomsfølelse’.
Sdd: Da vi læste i Sri Isopanisad, fik
jeg denne tilsyneladende enestående erkendelse af dette punkt, måske fordi jeg
var den, der vaskede hele templets tøj.
Jeg fandt ud af, at det er i orden, at hver
person har sin kvota. Det er ikke maya, at
en person har en bestemt sari, trøje eller
håndklæde. Man passer på sine ting og
bruger dem i Krishnas tjeneste og lader
resten være. Det var min erkendelse. Det
andet var mere en hippie-idé, selv om det
blev fremlagt som Krishna-bevidsthed.
For mig var det en meget praktisk måde
at lære bøgerne på, om ikke for andet, så
for at beskytte mig selv.
Jeg har lært mange ting i Krishnabevidsthed, der ikke nødvendigvis var
rigtige. Nogle gang får man grønt lys til at
gøre en bestemt ting, og så bliver den til
en regel. Da trykpressen startede i Boston,
begyndte de hengivne at få disse virkelig
prangende nylonsarier med guld og sølv
fra de indiske damer. De så nærmest
lidt sigøjneragtige ud, så min Gudsøster
spurgte Prabhupada, om det var i orden
18

at få fat på nogle ruller stof og give alle
det samme. Han sagde god for det. Ikke
at de absolut skulle gøre det, men det
var i orden. Men det blev så normen i
alle templer. Man købte nogle ruller stof
i halvt bomuld, halvt polyester. For hver
sjette meter havde man en sari og for hver
femte en dhoti. Grhasthaerne var gule, og
brahmacarierne havde en anden farve.
Det var systemet, indtil de hengivne begyndte at rejse til Indien. Min mand rejste
til Indien i ’74 og kom hjem med en ægte
dhoti til hver mand og en ægte sari til hver
af kvinderne. Det var en stor dag for alle,
selv om det var de billigste og simpleste,
man kunne få. Tingene var meget enkle
på den måde.
RS: Da vi flyttede ind i templet, gik de
hengivne på harinama hver dag. Der var
cirka 25 hengivne, og vi skiftedes til at
synge og distribuere Back to Godhead.
Det var vinter, men uanset om det regnede
eller var koldt, gik vi ud hver dag. Vi havde
to børn, og de forventedes at komme med
os. De stod der på gaden sammen med
os andre, og nogle gange blev sankirtanalederen vred, fordi børnene ikke så glade
ud, fordi de frøs. Det var helt ude af trit
med virkeligheden. Det stod på i cirka
tre uger, indtil vores datter fik lungebetændelse. Derefter fik Saudamani lov til
at blive hjemme og tage sig af børnene
under betingelse af, at hun vaskede for
hele templet.
Sdd: Faktisk var det helt vanvittigt, at vi
flyttede ind i templet. Vi havde lige købt et
hus fem minutter derfra. Vi havde indrettet
et tempelrum, tilbad Deiteter og ofrede
vores mad ligesom almindelige grhasthaer. Men selv når de hengivne kom på
besøg, ville de ikke tage imod prasada, for
vi blev betragtet som ikke-hengivne. Man
var ikke en hengiven, medmindre man
boede i templet. Så fra den ene dag til den
anden blev man en hengiven. (Fortsættes
i næste nummer)

BREVKASSE
Medlidenhedsdrab?
Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@
krishna.dk.
I denne måneds spalte svarer Sankarsana
Prabhu bl.a. på, om det er rigtigt at slå dyr ihjel
af medlidenhed.
SPØRGSMÅL: Jeg har et spørgsmål om
karma. Siden alle, der er på det materielle
plan, lider resultaterne af deres aktiviteter, dvs.
karma, hvordan lader det sig da gøre, at der
kan være uskyldighed i den materielle verden?
Det, jeg spørger om, er, at siden karma-lovene
er grusomme, men alligevel nøjeregnende i
deres udmåling af retfærdighed til de syndige
levende væsener, er der da nogen uskyldighed
i den materielle verden? Eller er det, som en
af mine lærere plejede at sige det: ”Alle får løn
som forskyldt.”
SVAR: Strengt taget er der ingen uskyld
i denne materielle verden. Det forklarer,
hvorfor selv et lille spædbarn kan være født
med fødselsdefekter. Men selvfølgelig er
der en relativ uskyldighed her. Relativt set
er små børn ret uskyldige i sammenligning
med voksne. Som de gradvist vokser op
og involverer sig mere og mere i syndige
aktiviteter såsom kødspisning, mister de
deres barndoms uskyld og bliver mere og
mere farvede [af karma]. Strengt taget er
selv børn ikke helt rene. De nyder og lider
også under deres karma, altså resultaterne
af deres aktiviteter fra tidligere liv.

***

SPØRGSMÅL: Kan du venligst oplyse
mig om, hvad skrifterne siger om drab på dyr

generelt, og mere udtrykkeligt hvad de siger
om at gøre en ende på deres lidelse? I Vesten
slår dyreinternater hunde og katte ihjel af
medlidenhed. Er dette rigtigt fra det åndelige
synspunkt? Hvis det er forkert at begå medlidenhedsdrab, hvad er da begrundelsen for
at skulle være vidne til dyrets længevarende
lidelse? Har dyr karma?
SVAR: Det er et meget ædelt ideal at ville
lette levende væsener fra deres lidelse. Hvis
vi har et ønske om at gøre dette, er det meget
fint. Men vi må lære, hvordan vi gør det rigtigt,
så vi ikke forlænger eller forøger deres lidelse.
Hvert eneste levende væsen i hver eneste art
har en tildelt mængde af lidelse og nydelse,
som det er meningen, at det skal opleve i
den art. Så snart det er overstået, vandrer
det videre til de næste højere arter på udviklingsstigen. På denne måde bevæger det sig
gradvist op til den menneskelige form, hvor
det kan genoplive sin oprindelige guddommelige bevidsthed og én gang for alle undslippe
kredsløbet af fødsel og død.
Medlidenhedsdrab udsætter blot et dyrs
lidelse og forskyder det tidspunkt, hvor det
kan blive fuldstændigt fri for al lidelse ved
at blive en selvrealiseret sjæl. Hvis vi derfor
virkelig ønsker at gøre godt for andre, bør vi
give dem Krishna-bevidsthed og ikke medlidenhedsdrab. Vi bør lade dem høre Herrens
hellige navne og smage Krishna-prasada.
Dette er gavnligt for den åndelige frigørelse
af alle sjæle, uanset om de er legemliggjorte
i en menneskelig form, en dyreform eller en
planteform.
Hvis nogen kom for at dræbe dig humant,
ville du da tage imod det?
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
En guddommelig pligt
af Visakha Devi Dasi

Madlavning til Krishna bliver til en nydelse i stedet for noget, der skal overstås.
Imens jeg gik på opdagelse i køkkensektionen i en af Philadelphias største boghandler,
faldt jeg over et forbløffende afsnit i introduktionen til en populær vegetarkogebog:
”Det var aldrig faldet mig ind, at der kunne
være nogen direkte forbindelse mellem køkkenarbejde og meditation, indtil vores lærer
en aften læste nogle vers fra Bhagavad-gita,
hvor Herren Krishna fortæller Sin discipel:
”Hvis man med kærlighed og hengivenhed
tilbyder Mig et blad, en frugt, en blomst eller
noget vand, tager Jeg imod disse. Alt, som du
gør, såvel som alt, du spiser, bør ofres til Mig.
Således vil du blive frigjort for alle reaktioner
på gode og onde gerninger, og du vil blive
befriet og komme til Mig.””
”Vores lærer talte hele aftenen om, hvordan
arbejde uden vinding i virkeligheden er en form
for bøn,” fortsatte bogen. ”Selv den mindste
opgave kan ses som et offer til Herren, og når
den ses på den måde, følger det, at den gøres
på den bedst mulige måde med største omhu
og opmærksomhed. Set i det lys bliver hver
handling potentielt en handling i kærlighed – et
kunstværk… ”
Jeg fandt sikkert denne passage forbløffende, for efter mange år havde den
samme bog – Bhagavad-gita – ført mig til
en tilsvarende forståelse af ”kedeligt” køkkenarbejde. Min mor lavede mad til min far,
min bror og mig, fordi hun mente, at det var
hendes pligt. Hun så på køkkenarbejde som
et slavearbejde (hun anvendte den dengang
populære kogebog I Hate to Cook Book), så
hun opmuntrede aldrig mig til at lave mad,
men til at gøre ting, der var mere ”kreative”
og ”tilfredsstillende”. Jeg overlevede universitetet på cafeteriemad og mellemmåltider.
Det lykkedes mig altså at undgå at lave mad
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i mit livs første 27 år. Det var ikke, før jeg
havde været en hengiven af Krishna i seks
år, at jeg for første gang gik ind i et køkken
som kok.
Her gik det gradvist op for mig, at min
indstilling over for madlavning var en kombination af Madison Avenues reklamegas,
kvindernes frigørelsesbevægelse og en dyb
mangel på Gudsbevidsthed. Reklamerne
fortæller, at selv om det er en stor fornøjelse
at spise et måltid, hvor familien samles, og
vi oplever intimitet med dem, vi holder af, er
selve det at lave maden en plage. Når det
kommer til stykket, ved alle, at vi har meget
vigtigere ting at gøre, så naturligvis skal
måltider være så hurtige og lette som muligt
at sætte sammen. Hvordan kan en kvinde i
det tyvende århundrede blot stå og skære
et blomkål, når der er krise i Mellemøsten
og millioner af sultne mennesker, og landets
økonomi er i laser? Og hvad med min underudviklede kreativitetssans, det fantastiske
udsalg i butikken kun 25 kilometer herfra og
sidste søndagsavis, der endnu ikke er blevet
læst? Under alle omstændigheder er jeg
efter en travl dag alt for træt til at lave mad.
Fabrikanterne har derfor i deres venlighed
fremstillet en bred vifte af maskiner, der kan
spare tid og arbejde og tilberede mad af enhver beskrivelse.
Imens jeg langsomt forsøgte at fatte principperne i vedisk madlavning, gik mit sind somme
tider tilbage til en forelæsning, som jeg havde
hørt Srila Prabhupada give over Bhagavadgita til en menneskemængde på 20.000 i New
Delhi. Han havde talt med eftertryk, imens han
lænede sig frem i sit sæde og hævede og sænkede stemmen, da han stillede og besvarede
sine egne spørgsmål:

glæden i resultatet – at
spise og at kræse om andres sanser. Madlavning
er noget, man gør for at
få resultatet. Men for en
hengiven er målet (at acceptere prasada, mad, der
er blevet ofret til Krishna),
begyndelsen (tillavningen)
og aktiviteten ind imellem
(ofringen til Krishna) lige
nydelsesværdige, for de
er alle hengiven tjeneste til
Krishna.
Med denne indstilling har
Visakha og hendes mand Yadubara den Krishna-bevidste kok i
sit køkken lige så meget en
”Forretningsmanden siger: ’Jeg har min
plads i åndeligt liv, som den Krishna-bevidste
pligt.’ Den studerende siger: ’Jeg har min pligt.’
foredragsholder har det på sit sæde, den
Husmoderen siger: ’Jeg har min pligt.’ ’Men
Krishna-bevidste dommer på sin bænk, den
hvad er din pligt, min gode mand, min gode
Krishna-bevidste kontordame, den Krishnakvinde?’ Aha, det ved de ikke. De tænker på
bevidste forfatter og den Krishna-bevidste
deres pligt til deres chef, deres lærer, deres
forretningsmand. Jeg sluttede derfor, at hvis
familie. Men disse er midlertidige pligter. De
jeg bliver kvalificeret til at vende tilbage til Gudkommer og går med kroppen. Vores virkelige
dommen gennem dette køkkenarbejde, hvorpligt er at lære at elske Gud, at gøre den
for skulle jeg da have så travlt med at komme
kærlighed fuldkommen og vende hjem, tilbage
ud af køkkenet for at gøre noget andet?
til Guddommen ved afslutningen på dette liv.
Selvfølgelig er det ikke nødvendigt at
Det ved de ikke.”
grave sin blender ned i jorden og stå fra
Jeg lærte at lave mad fra den dygtige hensolopgang til solnedgang ved komfuret. Alt,
givne kok Yamuna Devi Dasi. Hun kastede
vi behøver, er en ændring af fokuset for vores
et nyt lys på den kultur, jeg havde set i de få
madlavning, så vi samler de ingredienser,
år, jeg boede i Indien. Der bruger folk timer
Krishna vil acceptere (ingen kød, fisk eller
på at sortere og male dal, ælte, rulle og lave
æg), husker på Ham, mens vi laver mad,
ugærede brød, rengøre krydderier og tørre
ofrer retterne til Ham med kærlighed og
urter. Der har de ingen betænkeligheder ved
hengivenhed og nyder prasadaen til vores
at bruge halvanden time på at nedkoge en
fulde tilfredsstillelse. Det ser måske ikke ud
gryde mælk for at lave mælkekonfekter, og
af meget, men virkningen er forbløffende,
de holder sig ikke tilbage fra at give sig i kast
som den vegetariske kogebog, jeg læste,
med en kompliceret ret, som det vil tage en stor
bekræftede det i næste afsnit: ”Du klasker
del af formiddagen at blive færdig med. For en
ikke bare et måltid sammen. Du laver mad
hengiven er madlavning ikke noget, der skal
til Gud.”
overstås, så jeg kan komme i gang med det,
der virkelig er vigtigt. Madlavning er en måde
Creme de la Creme (rabri)
at glæde Krishna på. Det er et mål i sig selv.
Denne cremede, fugtige mælkedessert
For den, der ikke er en hengiven, ligger
serveres altid afkølet. Uanset om den indtages
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alene eller blandes med skårne frugter såsom
mangoer, papayaer eller bananer, serveres
den i individuelle flade skåle eller kopper. Den
kan nippes eller spises med en ske.
Tilberedelsestid: 1½ time
4-5 portioner
1 l frisk sødmælk
3-4 spsk. sukker eller honning
¼ tsk. hele kardemommefrø, let knuste
3-4 dråber kewra-essens eller 1 spsk. rosenvand, hvis det kan fås
1½ spsk. blancherede rå mandler i papirstynde splitter til pynt
Udstyr:
25-35 cm stor karhai eller wok (en skålformet pande)
1 stor trægrydeske
1 ekstra trægrydeske
20-25 cm stykke svært pap til at vifte med
Hæld mælken op i en ren skålformet pande
og anbring den over kraftig varme. Bring mæl22

ken i fuld kog under konstant omrøring. Kog
voldsomt i fem minutter.
Skru varmen ned til medium og lad mælken koge let uden omrøring. Imens du vifter
mælkens overflade med pappet i den venstre
hånd, fører du en træske hen over overfladen for at samle det ”skind” af fløde, der
dannes fra tid til anden. Træk skindet op på
pandens side (over mælkens overflade) og
anbring dette skind rundt på pandens øverste kanter. Rør af og til i bunden af gryden for
at forhindre mælken i at brænde fast. Som
mælken kondenserer, røres der oftere. Fortsæt med at vifte og samle flødeskindet, indtil
der kun er en fjerdedel af mælken tilbage.
Tilsæt sødemiddel og kardemommefrø og
lad mælken småkoge i 4-5 minutter mere.
Tag panden af varmen, afkøl den og
skrab alle lagene af fløde på siderne ned
i panden i den sødede mælk. Bland grundigt. Afkøl blandingen til stuetemperatur,
rør essenserne i og stil den i køleskab. Før
retten ofres til Krishna, pyntes portionerne
med mandelsplitter og eventuelt hakkede
pistacienødder.

Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net

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

Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30.
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 18.

Søndagsfest hver søndag i lige uger fra kl. 14.00:
Kirtana (mantra-sang), foredrag og vegetarisk festmåltid

Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.

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

Onsdag 23.3: Gaura Purnima: Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst. Festprogram fra kl. 16 plus program
fra tidlig morgen.

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside

Radio Krishna Kbh.

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

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider
Mandag 06.00 - 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

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

ISKCON Norge

Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo
www.harekrishna.no - info@harekrishna.no
Hver siste fredag i måneden kl. 18.00:
mantranight m/lett prasada.
Hver søndag kl. 15.00: søndagsfest.
Mars 2016:
Onsdag 23. mars: Gaura Purnima: Sri Caitanya Mahaprabhus åpenbarelsesdag. Kirtan i tempelet kl. 17 – 20.
Feires også søndag 27. Mars.
Søndag 27. mars: Gaura Purnima feiring kl. 15 i tempelet. Kirtan, abhisheka (bading av Deitiene), Caitanya
katha og prasada. (Det blir dessverre ingen installasjon
av Gaura Nitai 26. mars grunnet manglende autorisasjon fra GBC.)
Ekadasi: 5. og 19. mars
Web: http://harekrishna.no/
Mail: info@harekrishna.no

Krishnas Cuisine

Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no
Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00,
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.
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Ny Krishna-app for Android
Som led i ISKCON’s 50-års jubilæum tilbyder hengivne i Mumbai nu en gratis app til
alle, der har en Android-telefon. App’en hedder ”Krsna – The Sweet Lord” og kan hentes
gratis på Google Play.
App’en kan mange ting. Der er daglige billeder af Deiteter fra hele verden, og man kan
ofre en lotusblomst til disse Deiteter (i stedet for Facebooks typiske ’like’ knap). Musiksektionen har kirtanaer med Srila Prabhupada og de mest almindelige vaisnava-sange,
der synges af ISKCON’s hengivne, plus andre former for hengiven musik. Musikken kan
afspilles direkte på telefonen eller downloades til senere aflytning.
I filosofisektionen kan brugerne læse hele Bhagavad-gita As It Is eller høre den som
lydbog. Ligeledes er Krishna-bogen tilgængelig på app’en. Der er også mulighed for at
skrive bønner, der så bliver printet ud af app-udviklerne i Mumbai og ofret til Deiteterne
Radha-Rasabihari i Juhu-templet, Prabhupadas oprindelige Mumbai-tempel.
Sluttelig tilbyder app’en en newsfeed, der er en Krishna’iceret version af Facebook, så
man kan holde sig i kontakt med hengivne fra hele verden og være opdateret med, hvad
der sker overalt.
I skrivende stund har 2.000 hentet app’en, der netop er blevet lanceret, men det forventes
at vokse eksponentielt over de næste måneder i betragtning af, at alene Juhu-templets
Facebookside har 1,5 million medlemmer. Der er planer om at udvikle app’en yderligere
og også gøre den tilgængelig for iPhone.
”Den er meget praktisk,” bemærkede en hengiven. ”Andre apps tilbyder en enkelt ting som
darsana eller musik, men denne har det hele på ét sted. Det er ligesom at have Prabhupadas
bøger, Deiteter fra hele verden og alle ens yndlings-kirtanaer i lommen på samme tid. Det
er en nem måde at forbinde sig med Herren på igennem sin telefon.”

