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Ramanujacarya 1.000 år
Verden over er måske ti millioner mennesker
involveret inden for ISKCON. I større sammenhæng er hundredvis af millioner af mennesker
vaisnavaer, dvs. tilbedere af Krishna eller Visnu,
og tror på, at den oprindelige årsag bag alt er en
person, og at Krishna er den person, Guddommens Højeste Personlighed. Hvad mere er, er
det en urgammel tradition med masser af grene
og udtryksformer igennem tiderne. Det tager vi
et tilbageblik på i dette nummer i anledning af, at
det i år er 1.000 år siden, at Ramanujacarya blev
født. Han genrejste og spredte vaisnava-læren i
stor stil over hele Indien, specielt Sydindien, hvor
hans Sri Vaisnavaer stadig indtager en stærk
rolle. Derfor er Ramanujacarya på forsiden,
og på side 6 har vi en lang artikel om, hvem
Ramanujacarya er.
Det er Herren Nrsimhadevas fremkomst i
denne måned med en omtale af Nrsimhadeva
på side 10. Der er også aftenprogram i København for Nrsimhadeva fra kl. 17. Hvad der sker i
Aarhus, kan man følge på www.krishnahuset.dk.
På side 14 har vi hevet en artikel frem fra
arkivet. Det er Sadaputa, der skriver om UFO’er
og Vedaernes kosmologi. Helt utrolig læsning.
Det skal også nævnes, at i forbindelse med
renoveringen af tempelkøkkenet i København
springer vi et nummer af bladet over på et tidspunkt. Det bliver sandsynligvis juli-nummeret.
Men skulle vi komme i gang med arbejdet allerede midt i maj, kan det godt blive det næste
nummer. Vær forberedt på begge muligheder.
Hare Krishna. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Hvem er skør?
af Srila Prabhupada

Dette er et berømt essay, hvor Srila Prabhupada tager til genmæle over for beskyldningen
om, at Krishnas hengivne skulle være skøre, fordi de afviger fra det materielle samfunds normer.
Essayet er en oversættelse fra Back to Godhead, nr. 66 fra 1974.
Hele verden er opdelt i fraktioner, og hver
især beskylder de hinanden for at være skøre.
Men hvis der ikke er noget kriterium for, hvad
der er normalt, hvem kan da afgøre det?
man-mana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi yuktvaivam
atmanam mat-parayanah
“Tænk altid på Mig, bliv Min hengivne, buk
dig ned for Mig og tilbed Mig. Ved at være
fuldstændigt absorberet i Mig vil du med sikkerhed komme til Mig.” (Bg. 9.34)
Her siger Krishna, at man altid bør tænke
på Ham, være Hans hengivne og tilbede Ham.
Dette er den hengivne tjenestes proces. Det er
ikke særlig vanskeligt, og alle kan gøre det ved
at tænke på Gud og gøre tjeneste til Ham. Generelt identificerer folk sig med en eller anden
gruppe, enten socialt, politisk, økonomisk eller
religiøst. I USA er der republikanere og demokrater, og på den internationale skueplads
er der kapitalister og kommunister. Religiøst
identificerer folk sig med en eller anden gruppe
som kristne, muslimer, hinduer osv. I Indien er
der også sociale grupper som brahmanaer og
ksatriyaer. Kort sagt er det ikke muligt at undgå
at tilhøre en eller anden gruppe. Åndeligt liv
betyder imidlertid, at vi skal identificere os med
Guds gruppe.
På det åndelige livs platform er der også
grupperinger i den forstand, at åndelige mennesker kalder materialisterne for skøre, og
materialisterne kalder åndelige mennesker for
skøre. Vi har startet et Samfund for Krishnabevidsthed, og de, der ikke kan lide det, påstår,

at vi er ”skøre”. På samme måde ser en person
i Krishna-bevidsthed den, der handler i materiel bevidsthed, som en skør person. Så hvem
er da virkelig skør? Hvem afgør det? Hvordan
kan de involverede grupper afgøre det? Hele
verden er ganske rigtigt opdelt i grupperinger,
der hver især beskylder de andre for at være
skøre. Men hvis der intet kriterium er for, hvad
der er normalt, hvem kan da afgøre det?
Hvis vi spørger ethvert almindeligt menneske på gaden, hvad det er, vil det svare: ”Jeg
er denne krop.” Det vil måske videre forklare,
at det er kristent, hindu eller jøde, eller at det
er Hr. den-og-den eller hvad som helst, men
alle disse er blot betegnelser for kroppen. Med
andre ord opstår de alle fra kroppen.
Når en person siger, at han er amerikaner,
refererer han til kroppen, fordi han tilfældigvis
er født på Amerikas jord og derved forbinder
sig med titlen amerikaner. Men det er også
kunstigt, for jorden er hverken amerikansk eller fransk, kinesisk eller russisk – jord er jord.
Vi har blot kunstigt skabt nogle grænser og
sagt: ”Dette er USA, dette er Canada, dette
er Mexico, Europa, Asien eller Indien.” Det er
vores opfindelser, for vi finder ikke, at disse
lande oprindeligt var opdelt på den måde. For
tre eller fire hundrede år siden var dette land
ikke engang kendt som Amerika eller beboet
af hvide mennesker fra Europa. Selv for et
tusinde år siden var Europa beboet af andre
folk og kaldt ved andre navne.
Disse er alle betegnelser, der hele tiden
ændrer sig. Fra den vediske litteratur kan vi
forstå, at hele denne planet var kendt som
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Ilavrta-varsa, og en konge, Maharaja Bharata,
der herskede over hele planeten, ændrede
planetens navn til Bharata-varsa. Gradvist
blev planeten delt op igen, og forskellige
kontinenter og områder blev kendte under
forskellige navne. Selv for nylig blev Indien delt
op i et antal lande, hvorimod Indien tidligere i
århundreder havde inkluderet Burma, Ceylon
og Øst- og Vestpakistan. I virkeligheden er
landet hverken Bharata-varsa, Indien, Europa,
Asien osv. Vi bruger blot disse betegnelser i
henhold til tid og påvirkning.
Ligesom vi giver landet betegnelser, giver
vi også vores kroppe betegnelser, men ingen
kan sige, hvad deres betegnelser var før deres
fødsel. Hvem kan sige, at han var amerikaner,
kineser, europæer osv.? Vi tror, at efter at have
forladt denne krop, fortsætter vi som amerikanere, indere eller russere. Men selv om vi bor i
USA i dette liv, kan vi være i Kina i det næste, for
vi skifter hele tiden vores kroppe. Hvem kan sige,
at han ikke skifter kroppe? Når vi fødes fra vores
moders mave, er vores krop meget lille. Hvor
er den krop nu? Hvor er kroppen, vi havde som
dreng? Vi kan have fotografier, der minder os
om, hvad kroppen var i fortiden, men vi kan ikke
sige, hvad der er blevet af kroppen. Kroppen har
ændret sig, men alligevel har vi følelsen af, at vi
ikke ændrer os. ”Jeg er det samme menneske,”
tænker vi, ”og i min barndom så jeg sådan og
sådan ud.” Hvad er der blevet af disse år? De
er forsvundet sammen med kroppen og alting,
der kom i kontakt med den.
Men selv om alt ændrer sig hvert øjeblik,
hænger vi stadigvæk fast ved vores kropslige
identifikation, så når vi bliver spurgt om, hvad
vi er, giver vi et svar, der på en eller anden
måde er relateret til kroppen. Er det ikke skørt?
Hvis en person identificerer sig med noget,
han ikke er, anses han for skør. Konklusionen
er, at den, der identificerer sig med kroppen,
virkelig ikke kan anses for at være normal.
Dette er hermed en udfordring til verden: Hvem
som helst, der hævder, at Guds ejendom eller
Jorden tilhører hans krop, der konstant ændrer
sig, kan kun blive anset for at være en skør
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mand. Hvem kan virkelig bevise, at dette er
hans ejendom, eller at dette er hans krop? Ved
naturens tilfældigheder anbringes en person i
en bestemt krop og dikteres af den materielle
naturs love. Trods det tror vi under illusion, at
vi behersker naturen. Derfor siger Krishna i
Bhagavad-gita:
prakrteh kriyamanani
gunaih karmani sarvasah
ahankara-vimudhatma
kartaham iti manyate
“Den åndelige sjæl, der forvirres af indflydelsen fra det falske ego, anser sig selv for at
være den, der udfører handlinger, der i virkeligheden bliver gjort af den materielle naturs
tre kvaliteter.” (Bg. 3.27)
Prakrteh kriyamanani. Den materielle natur
trækker alle rundt ved øret, ligesom en streng
lærer trækker en elev rundt i øret. Hver enkeltperson står under den materielle naturs diktat
og anbringes somme tider i den ene krop og
somme tider i en anden. Vi er nu så heldige
at have fået en menneskekrop, men vi kan
let se, at der er mange andre slags kroppe
(8.400.000 ifølge Padma Purana), og under
den materielle naturs love kan vi blive anbragt
i enhver slags krop ifølge vores arbejde. Derfor
er vi fuldstændigt i den materielle naturs vold.
Selv om vi i dette liv kan være heldige at have
en menneskekrop, er der ingen garanti for, at vi
næste gang ikke vil få en krop som hund eller
et andet dyr. Alt dette afhænger af vores arbejde. Ingen kan sige: ”Efter min død vil jeg blive
født igen i USA.” Den materielle natur vil tvinge
os ind i den ene eller den anden krop. Siden
vi ikke er autoriteter, fortæller Bhagavad-gita
os, at alting styres af naturens suveræne love.
Det er det tåbelige menneske, der tænker:
”Jeg er noget særligt. Jeg er fri.” Ahankaravimudhatma. Dette er falsk logik. Selv om det
levende væsen er forskelligt fra kroppen, tror
han: ”Jeg er denne krop.” Derfor prædikede
Sankaracarya i bund og grund det samme
budskab igen og igen: aham brahmasmi, “Jeg
er ikke denne krop. Jeg er Brahman, åndelig
sjæl.” (Fortsættes i næste nummer)

SRILA
RAMANUJACARYA
af Lalitanatha Dasa

Ramanujacarya er den vigtigste acarya (mester) i Sri-sampradayaen, en af de fire
discipelrækker af vaisnavaer. Han indtager en plads i Indiens religiøse historie som kun få
andre. I år (2017) er det 1.000 år siden, Srila Ramanujacarya blev født, hvilket fejres over hele
Indien såvel som inden for ISKCON over hele verden.

Ramanujas liv
Ramanujacarya fødtes i 1017
i Sriperumbudur midtvejs
mellem Kancipuram og Chennai
i Sydindien. Hans fars navn
var Asuri Kesava Somayaji.
Hans mor hed Sarvakratu
Diksitar og var barnebarn af
den store Sri Yamunacarya,
der var den forudgående
acarya før Ramanujacarya
i Sri-sampradayaen.
Ramanujacarya blev givet
navnet Ilaya Perumal og blev
uddannet i Alvarernes lære
fra barn af. Alvarerne er en gruppe store
sydindiske vaisnava-helgener, der levede
i perioden fra 2000 f.Kr. frem til tiden før
Ramanujacarya.
Hans første skolegang blev hovedsageligt
givet af hans far, der var en stor pandita.
Som 15-årig blev han sendt i skole hos
upersonalisten Yadava Prakasa, en berømt
lærer inden for Sankaras tradition. Det førte
til en del filosofiske sammenstød mellem
Ramanuja og hans lærer, for som en naturlig
vaisnava kunne Ramanuja ikke acceptere den
upersonalistiske filosofi om, at Guds person
er en illusion, og der ingen forskel er på os
jivaer og Gud. Af høflighed undgik han for
det meste at tage til genmæle mod sin lærer,
men til syvende og sidst endte det alligevel
med, at Yadava Prakasa udviste Ramanuja fra
sin skole, selv om Ramanuja var hans mest
begavede elev.
Ramanuja begyndte herefter selv at

undervise i vaisnava-filosofi og fik hurtigt
mange elever. Han blev så populær, at
hans tidligere lærer, Yadava Prakasa, blev
så misundelig på ham og så bange for, at
han ville sprede vaisnava-filosofien overalt
og overskygge Sankaracaryas på den tid
dominerende indflydelse, at Yadava Prakasa
forsøgte at slå ham ihjel. Det mislykkedes dog,
og en del år senere blev Yadava Prakasa selv
overbevist om Ramanujas lære og blev hans
discipel og elev.
Den tids berømteste vaisnava-lærer var Sri
Yamunacarya, der var acarya i Sri Rangam,
hvor Indiens største tempel er hjem for
Visnus Deitet som Herren Ranganatha.
Ramanuja ønskede brændende at møde ham
og blive accepteret som hans discipel, og
Yamunacarya kendte også til Ramanuja, der
var hans barnebarn, og ønskede at møde ham,
men der var mange hindringer i vejen for det.
Faktisk mødtes de aldrig før Yamunacaryas
død. Da Yamunacarya lå for døden, sendte
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han bud til Ramanuja og bad ham komme
til Sri Rangam med det samme. Ramanuja
begav sig af sted sammen med en ledsager.
Historien fortæller, at da de kom til udkanten
af Sri Rangam, hørte de lyden af konkylier,
der bekendtgjorde, at en stor person var gået
bort. Og ganske rigtigt – da Ramanuja nåede
frem til templet, blev han mødt af synet af
grædende disciple, der stod omkring den
afdøde Yamunacarya.
Alles blik faldt på Ramanuja, da han
trådte ind. På det tidspunkt var tre fingre på
Yamunacaryas højre hånd knyttet, hvilket alle
undrede sig over. Men Ramanuja forstod,
hvad det betød. Han aflagde tre løfter foran
den afdøde Yamunacarya, og for hvert løfte
rettede en af fingrene sig ud. Hans første
løfte var at beskytte folk generelt mod
upersonlighedslæren og vise dem nektaren
ved overgivelse til Guddommens Højeste
Personlighed, Narayana. Som det næste
løfte lovede han at skrive en kommentar til
Vedanta-sutra og etablere den Højeste Person
som den endelige sandhed. Hans tredje løfte
var at give en af sine disciple navnet Parasara
til ære for den store vismand Parasara Muni,
Vyasadevas far, der i en fjern fortid etablerede
forholdet mellem de levende væsener –
jivaerne – og den Højeste Herre – isvara.
Alle var forbløffede over at se, hvordan
Yamunacaryas fingre mirakuløst udstrakte
sig for hvert løfte. Ramanuja blev med det
samme accepteret som vaisnavaernes nye
leder. Han opfyldte herefter de tre løfter plus
gjorde mange andre ting i de tæt ved hundrede
år, han levede efter Yamunacaryas bortgang.
Ramanuja blev gift som 16-årig og tog
sannyasa, da han var omkring 30, hvorefter
han også blev kendt som Yatiraja, kongen
over alle sannyasier. Han blev altid set med
Narayanas tegn i panden, iført sannyasiens
safrangule klædning og med tridanda-staven,
der markerer tjeneste til Gud med krop, sind
og ord. Hans indflydelse var så stor, at alle
filosofier blev trængt i baggrunden i Sydindien.
Mange store lærde opsøgte ham og blev
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hans disciple. Han rejste og prædikede over
hele Indien, overvandt mange modstandere
og hævede vaisnava-læren til et niveau ikke
tidligere set i historisk tid.
Ramanuja grundlagde 64 centre for Sri
Vaisnavisme og indviede 700 sannyasier,
12.000 brahmacarier og endnu flere husholdere
inklusive konger og velhavende godsejere.
Han gjorde alle uanset kaste til brahmanaer.
Ifølge ham overskrider en vaisnava alle sociale
begrænsninger. Han identificerede sig selv
som en tjener og lærte, hvordan man tilbeder
vaisnavaerne.
Mange hændelser kunne fortælles fra
Ramanujacaryas liv, men pladsen tillader
det ikke her. Vil man lære mere om ham,
er en god og let tilgængelig bog ”The life
of Ramanujacarya” af Naimasaranya Dasa.
Bogen kan hentes gratis fra Internettet (se
http://www.krishnapath.org/Library/Goswamibooks/Ramanujacarya_Biography_by_
Naimasaranya.pdf).
Ramanuja levede de sidste år af sit liv i
Sri Rangam, hvor han gik bort i 1137, 120
år gammel. Sri-vaisnavaerne anser ham for
at være en inkarnation af Laksmana, Herren
Ramacandras yngre broder (deraf navnet
Ramanuja).

Ramanuja i historisk sammenhæng
Set fra Krishnas transcendentale perspektiv
indgår Ramanujacarya som et vigtigt led i en
plan, der strakte sig over flere tusinde år. For
næsten 4.000 år siden – mere end et årtusinde
ind i Kali-yuga – var Vedaernes tilhængere
afveget voldsomt fra den oprindelige vediske
lære og brugte Vedaerne som påskud
for dyreofringer og slagtninger. Krishna
nedsteg derfor som Buddha, der forkastede
Vedaerne og i stedet fik folk til at følge Sin
lære om ikke-vold. Buddhismen var den
dominerende religion i Indien i to årtusinder,
indtil Sankaracarya, der var en inkarnation af
Herren Siva, førte folk tilbage til Vedaerne med
sin upersonalistiske lære. Som der står skrevet
i Vedaerne, var Sankaras lære i virkeligheden

en slags skjult buddhisme, hvor der heller ikke
er plads til Guds person som virkelig. Sankaras
store fortjeneste var, at Vedaerne igen fik den
fremtrædende plads i det religiøse og kulturelle
liv, selv om forståelsen af dem var upersonlig.
Sankara banede derved vejen for en
række store vaisnava-lærere, der etablerede
den egentlige vediske filosofi om Guds
personlighed og sjælens evige underordnede
forhold til Gud. Den vigtigste af disse lærere
var Ramanujacarya. Han spredte filosofien
visistadvaita, der betyder ’kvalificeret ikkedualisme’. Det er læren om, at der er enhed
i alting, fordi alt er forbundet med Gud. Men
der er alligevel forskelle inden for enheden, for
Herren er uendelig, imens de levende væsener
er uendeligt små, og dette er en evig forskel.
Ramanujacarya lagde grunden til senere
vaisnava-lærere som Madhvacarya og til
sidst Sri Caitanya, der bragte vaisnavalæren op til de største højder af kærlighed
til Guddommens Højeste Personlighed. Den
moderne vaisnavisme i form af bl.a. ISKCON,
Det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed, har således også rødder tilbage
til Ramanujacarya.

Ramanujas lære
Ramanujacarya skrev følgende bøger:
1. Vedartha-Sangraha: en afhandling med
grundprincipperne for Visistadvaitafilosofien, hvor tilsyneladende
modstridende skrifter (sruti) bringes til
forening i en højere forståelse.
2. Sri Bhasya: en omfattende kommentar
til Vedanta-sutra.
3. Gita-Bhasya: en detaljeret kommentar
til Bhagavad-gita.
4. Vedanta-Dipa: en kort kommentar til
Vedanta-sutra.
5. Vedanta-Sara: en anden kort kommentar
til Vedanta-sutra for begyndere.
6. Saranagati-Gadya og Sri Ranga-Gadya:
to grundbøger i selvets overgivelse til
Herren Visnu.
7. Sri Vaikuntha-Gadya: en beskrivelse af

8.

Sri Vaikunthaloka og de befriede sjæles
position.
Nitya-Grantha: en kortfattet håndbog til
vejledning for Sri-vaisnavaerne.

Ramanuja forklarer, at der er tre måder
at forstå sandheden på, af hvilke man
må acceptere sruti-pramana, den vediske
litteratur, uden at sætte spørgsmålstegn ved
den. Anuman-pramana, logiske slutninger og
fornuft, såvel som pratyaksa-pramana, direkte
sanseopfattelse, kan også accepteres, hvis
de falder i tråd med sruti, skrifterne. Anuman
og pratyaksa kan diskuteres, men sruti skal
accepteres som absolut sandhed, fordi den
kommer ned fra den Højeste Herre. I Sripad
Ramanujacaryas filosofi om visistadvaita
bygger alting således på, hvad Herren har
sagt eller gjort.
Ifølge Sri Ramanujacarya er Herren
Narayana (Visnu eller Krishna) den højeste.
Han afviste Sankaras filosofi om, at Brahman
er uden kvaliteter, som meningsløs, for en
sådan Brahman kan ikke ses, røres ved, tales
om eller kendes til. Ifølge Ramanujacarya er
det ikke rigtigt, som Sankaracarya hævder det,
at denne verden er falsk, men det er sandt, at
den er midlertidig og kommer oprindeligt fra
Gud. På den måde er alt ét, for alt kommer
fra Herren.
Man kan vise sin respekt til enhver halvgud,
ligesom man viser sin respekt for enhver
anden hengiven, men fejlagtigt at identificere
den Højeste Herre med de mindre guder
er forkert. Sankaracarya var oprindelsen
til ideen om, at man kan tilbede ligegyldigt
hvilken af de mange halvguder, og resultatet
vil være det samme. Sankara etablerede
især pancopasaka, tilbedelsen af fem guder,
nemlig Visnu, Siva, Ganesa, Surya og
Devi (enten Durga, Laksmi eller Sarasvati).
Ramanujacarya udfordrede denne ide. Han
refererede til, at ifølge Narada Pancaratra er
Herren Visnu (Narayana) alene den Højeste
Herre, der ikke har Sin lige eller overgås af
nogen.
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Sripad Ramanujacarya angreb Sankaras
monistiske opfattelse ved at vise, hvordan
alting har et forhold til Herren. Når Sankaras
tilhængere ville sige: ”Alt er maya [illusion],”
eller ”Alt er avidya [uvidenhed],” gjorde
Ramanuja opmærksom på, at uvidenhed er en
konkret størrelse, der er knyttet til bevidsthed.
Man siger: ”Jeg er uvidende,” eller ”Jeg kender
ikke mig selv eller andre.” Uvidenhed refererer
således til en mangel på forståelse af noget
virkeligt på grund af manglende viden om
dette. I Ramanujacaryas filosofi kastes bolden
derfor tilbage til den, der opfatter, og ikke
til den genstand, som den bevidste person
forsøger at forstå med sine begrænsede
sanser. Uvidenhed står ikke alene som en
kategori i sig selv for slet ikke at tale om at
være naturen af alting.
Han afklarer på samme måde Sankaras
teori om illusion ved at gøre opmærksom på,
at hvis man ved, hvad der er sandhed, kan
man for en kort tid være under illusion, hvor
normale ting synes at være noget andet,
end hvad de skulle være. Men det kan ikke
siges, at illusion ingen årsag har andet
end illusionen selv eller er ukendt og blot
dukker frem uden nogen grund. Ramanuja
fortsætter, at hvis illusion er ubeskrivelig og
uidentificerbar, ville man ikke vide, hvornår
og hvor der var illusion, for man ville selv
være i illusion og ikke have noget virkeligt
at sammenligne med.
Sripad Ramanujacarya skriver i Sri Bhasyakommentaren til Vedanta-sutra: ”For dem, der
accepterer Gud som den højeste og endelige
virkelighed, der har kraften til at skabe alle
disse ubegrænsede universer, imens Han
ligger i en drømmetilstand på Karanahavet,
og som forherliges igennem den vediske
litteratur, som er alvidende og fri for alle fejl
og til fulde er personificeringen af alle gode
kvaliteter med en krop, der består af evighed,
viden og lyksalighed – hvad er der for sådanne
heldige vaisnavaer at opnå eller bevise blot
gennem dumme argumenter eller sløve sanser?
Guddommens Højeste Personlighed skabte alle
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universerne for Sin egen nydelses skyld, og de
levende væsener (jivaerne) kan nyde i denne
verden enten ved at tjene Herren eller ved at
engagere sig i deres egen selviske stræben og
blive kriminelt indfanget og yderligere betinget i
denne verden af fødsel og død.”
Ramanujacarya kunne ikke udholde
tingenes tilstand, som de var på den tid med
dens såkaldte religion, præsternes bedrageri
og den brede befolknings blinde tilslutning.
Et af hans mundheld var, at en hengiven eller
en religiøs person skal være som salt, nemlig
den samme indeni og udenpå uden falskhed
og snyderi. Selv om han accepterede daivivarnasrama-systemet, handlede det for ham
ikke om fødselsritualer, men om kvalitet og
kvalifikation – guna og karma.
Ramanujacarya var en stor fortaler for og
tilhænger af Pancaratra, Deitets-tilbedelse.
Formålet med dette system er at indbyde
Gud i egen person til at vise Sig igennem
Sin personlige form eller billede og derefter
gøre alle former for overdådig tjeneste til
Herren for Hans tilfredsstillelses skyld på
måder, som man ellers ikke ville kunne
gøre det på. Igennem denne enkle proces,
der er givet af sådanne store hengivne
som Narada Muni, kan man udvikle sit eget
personlige forhold til den Højeste Person.
Igennem en sådan tilbedelse i templet eller
derhjemme under vejledning af guru, sadhu
og sastra kan ens liv blive fuldkomment.
Princippet er at tilbede Herrens person ved at
overholde regler og reguleringer for renhed,
præcision, punktlighed og uforstyrrethed. I
alle Ramanujas institutioner foregik tilbedelsen
af Deiteten under meget høje standarder af
renlighed og præcision.
På sit dødsleje gav Ramanujacarya sine
sidste 74 instruktioner. Han sagde bl.a.:
”Forbliv altid i selskab med og tjen de sjæle,
der har viet sig til Guddommen, ligesom I
ville tjene jeres egen åndelige mester. Hav
tro på Vedaernes lære og de store helgeners
ord. Bliv aldrig en slave af jeres sanser.
Stræb altid efter at besejre de tre store

fjender af selvrealisering: begær, vrede og
grådighed. Tilbed Narayana og find glæde i at
fremsige Guds hellige navne som jeres eneste
tilflugtssted. Tjen oprigtigt Guds hengivne:
gennem tjeneste til de store hengivne gøres
den største tjeneste, og man opnår hurtigt den
højeste nåde. Husk på disse ting og lev derved

lykkeligt i denne verden med opnåelse af den
næste verden for øje.”
Ramanuja talte disse ord, mens hans hoved
lå på skødet af hans fætter og livslange ven
Govinda, og hans sind var forankret i åndelig
trance. I denne tilstand forlod Ramanuja sin
dødelige krop og vendte tilbage til Vaikuntha.

ISKCON FEJRER RAMANUJACARYA
For at ære Ramanujacarya i forbindelse
med hans 1.000 år har hengivne i ISKCON
afholdt arrangementer på flere steder, der var
centrale i hans liv. Den 19. marts 2017 var
der et program i Kancipuram, hvor Ramanuja
studerede Vedanta under Yadava Prakasa og
tjente Deiteten af Sri Varadaraja. ISKCON’s
hengivne badede en statue af Ramanuja og
tog ham på et optog, havde et program med
traditionel recitation af Thivyaprabandham, en
dansedrama med russiske hengivne og taler
af nogle Jeehar Swami’er fra Ramanujas tradition og af hengivne fra ISKCON. 200 hengivne
fra 40 lande deltog.
Den 26. marts var over 5.000 mennesker
forsamlet i Gandhi Mandapam, et af Madurais
største udendørs auditorier, til et fælles arrangement, der fejrede både ISKCON’s 50 år og
Sri Ramanujas 1.000 år. Ved begivenheden
talte Jayapataka Swami fra ISKCON og Hans
Hellighed Sri Renga Ramanuja Jeeyar Swami
fra Sri-vaisnavaerne om Ramanujacarya. Jeeyar takkede ISKCON for arrangementet og
glædede sig over at se forskellige vaisnavaorganisationer arbejde sammen om 1.000
års-jubilæet.
Tilsvarende programmer blev afholdt den
21. marts i Sriperumbudur, Ramanujas fødested, og den 29. marts i Srirangam, hvor han
var acarya i mange år. Fra den 23. april til den
1. maj deltager ISKCON’s hengivne ligeledes i
en 10-dages festival i Sriperumbudur sammen
med Sri-vaisnavaer fra forskellige math’er. I

Tirupati afholder ISKCON et stor festival i det
berømte Venkatesvara-tempel med badning
af Ramanujacarya og et stort optog såvel
som et stort program med lederne af templet,
mahant’erne, nogle regeringsministre og repræsentanter fra ISKCON.
“Derefter regner vi med at have fejringer på
alle de store pilgrimssteder i Sydindien resten
af året,” fortalte Revati Raman Prabhu, ISKCON’s tempelpræsident i Tirupati.
GBC, ISKCON’s øverste ledelse, opfordrer
ISKCON’s hengivne til at fejre Ramanujacaryas 1.000 år i løbet af året. Måder, det
kan gøres på, er at tale om Ramanuja under
lektioner og til søndagsfester i templer, have
et billede af ham på et særligt sted og lade folk
ofre blomster til ham såvel som at organisere
arrangementer med Sri-vaisnavaer, hvor det
er muligt.
“Sri-vaisnavaer glæder sig meget over, at
selv om vi tilhører forskellige sampradayaer,
fejrer vi dette over hele verden,” fortæller Sadasivananda Dasa. ”De værdsætter ISKCON,
og disse bestræbelser har styrket vores forhold
til Sri-vaisnavaerne i Kanci, Sriperumbudur,
Madurai og Srirangam. Herren Caitanya ville
gerne forene alle vaisnavaer. Vi forsøger at
gøre vores beskedne del for at tjene Hans
mission.”
Kilde: https://iskconnews.org/iskcon-servesalongside-sri-vaishnavas-to-celebrate-ramanujacharyas-1000th-appearance-day,6117/.
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SJÆLENS VANDRING FRA
BARNDOM TIL UNGDOM TIL ALDERDOM
af Lalitanatha Dasa

Tidsskriftet Ikon, der udgives af Folkekirken og Danmission, har bedt om et indlæg til et tema
om billeder inden for forskellige religioner. Helt præcist skrev de:
”Vi ønsker en beskrivelse af et centralt kunstværk/billede inden for Hare Krishna bevægelsen/
hinduismen. Hvordan illustrerer det din/jeres tro? Hvordan inspirerer det dig?”
Jeg valgte at skrive om det ikoniske billede af kroppe, der ændrer sig.
I Bhagavad-gita
2.13 finder vi en af
Sri Krishnas første instruktioner til Arjuna:
”Ligesom den legemliggjorte sjæl bestandigt vandrer i denne
krop fra barndom til
ungdom til alderdom,
vandrer sjælen over i
en anden krop efter
døden. En fattet person forvirres ikke af
en sådan forandring.”
Dette berømte billede af de skiftende
kroppe er en illustration til ovennævnte
tekst i Bhagavad-gita.
Moralen er enkel og
ligefrem, men samtidig dyb og grundlaget
for andre religiøse og
åndelige erkendelser. Det handler om det,
vi alle kan observere: Kroppen ændrer sig
hele livet igennem fra barndom til ungdom til
alderdom. Min barnekrop var en anden end
min ungdomskrop, der var en anden end min
nuværende halvgamle krop. Det bør vi alle
kunne være enige om.
I praksis er altså både min barnekrop og
min ungdomskrop død. Men – og det er den
virkelige pointe – ikke desto mindre er jeg
her stadigvæk! Jeg må derfor være forskellig
fra min(e) krop(pe), når kroppene hele tiden
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ændrer sig, men jeg er den samme mig, der
stadigvæk er her.
Jeg eksisterer således uafhængigt af kroppen, ligesom jeg eksisterer uafhængigt af den
bil, jeg kører i. Kroppen er blot et køretøj, jeg
befinder mig i. Derfor påvirker det heller ikke
det, at jeg eksisterer, når min gamle krop dør,
siden jeg ikke er kroppen, ligesom det heller
ikke påvirker min eksistens, når jeg skiller mig
af med en gammel og udtjent bil. Den, der har
erkendt dette, er ikke forstyrret i dødsøjeblikket, for han ved, at selvet er uafhængigt af

kroppen og fortsætter med at eksistere, når
den gamle krop dør, ligesom han fortsatte
med at eksistere, dengang barnekroppen ikke
længere eksisterede.
Reinkarnation betyder, at den samme
person opholder sig i forskellige kroppe på
forskellige tidspunkter. Som vi kan se af dette
billede, foregår det lige for øjnene af os.
Jeg er hele tiden den samme person, mens
kroppene på forskellige tidspunkter i mit liv
er forskellige fra hinanden. Reinkarnation
er ikke kun noget, der foregår fra det ene
liv til det næste. Det foregår også inden for
samme liv, og dette kan observeres af alle.
Det er billedets budskab.
Jeg har altid fundet dette billede inspire-

rende, for det hæver mit forhold til religion
over niveauet af tro og fromt håb og giver
mit åndelige liv et fundament, der direkte kan
iagttages og bekræftes. Fordi dette er en observerbar ting, som jeg hele tiden kan vende
tilbage til, kan jeg bruge det som grundlaget
for alle andre åndelige erkendelser. Ud fra
dette kan jeg logisk erkende, at liv slet ikke
er noget materielt. Jeg kan forstå, at jeg er
evig af natur, hvilket får mig til at miste enhver
angst for døden. Og jeg kan også slutte mig til
Guds eksistens, for siden jeg med dette billede
i mente kan forstå, at liv og personlighed er et
åndeligt bevidsthedsfænomen, kan jeg slutte,
at den oprindelige årsag bag universet også
må være evig, levende og personlig.

NRSIMHADEVA - Krishnas inkarnation
som halvt menneske/halv løve
Tirsdag den 9. maj er det Nrsimha-caturdasi, Herren Nrsimhadevas fremkomstdag. Her
er en kort tekst om Nrsimhadeva fra den engelske 2003-kalender fra Bhaktivedanta Manor.
Kalenderen indeholder korte tekster om Krishnas forskellige inkarnationer med tilhørende
illustrationer. Teksten om Herren Nrsimhadeva er oversat af Jørgen Kjerulff.
Da hans bror blev dræbt af Herren Varaha,
Visnus vildsvineinkarnation, svor dæmonen
Hiranyakasipu sin hævn. Derfor udførte han
en streng askese for at blive uovervindelig.
Han stod på tæerne med armene strakt op
over hovedet, og en flammende ild vældede
ud fra hans hoved, hvorved universet blev
så varmt, at alle levende væsner blev forstyrrede.
På halvgudernes anmodning opsøgte
Brahma Hiranyakasipu, og de enedes om, at
Brahma skulle give ham nogle velsignelser.
Hiranyakasipu forstod hurtigt, at Brahma
ikke kunne give ham udødelighed, så i stedet
begyndte han at bede om en række velsignelser, der skulle give det samme resultat:
”Lad mig ikke dø indendørs eller udendørs,

om dagen eller om natten, og heller ikke på
jorden, i vandet eller i himlen. Lad mig ikke
blive dræbt af nogle af dem, der er skabt af
dig, af noget våben, af noget menneske eller
dyr og heller ikke af hverken noget levende
eller dødt.”
Hiranyakasipu var bange for, at han skulle
blive dræbt af et dyr, ligesom hans broder
blev det. Han var også bekymret for, at Siva
eller Visnu, der ikke er skabt af Brahma, ville
være årsag til hans død. Han bad derfor
klogeligt om velsignelser for at sikre sig mod
alle eventualiteter. Eller det troede han.
Efter Hiranyakasipu havde opnået overherredømme og nydt luksuslivet i himlen,
blev han langsomt gal. Han begyndte at forfølge og torturere sin femårige søn, Prahla11

da, fordi drengen tilsyneladende var Visnus
hengivne. Til sidst prøvede Hiranyakashipu
endda at dræbe ham, men det mislykkedes
igen og igen. Han blev rasende, da Prahlada
forklarede, at årsagen til hans beskyttelse
også var selve kilden til Hiranyakasipus
styrke – Visnu. ”Hvor er din Gud?” skreg
Hiranyakasipu. ”Hvis Han er overalt, hvorfor
er Han så ikke til stede i denne søjle?”
Herren ønsker alt godt for Sine hengivne,
og for at beskytte Prahlada og for at bevise, at Han faktisk
er alle vegne, brød
Han ud af en søjle
og viste Sig som en
fantastisk skabning,
der aldrig var set
før, i en form som
halvt menneske/halv
løve. Hiranyakasipu
var forbløffet over
synet af Nrsimhadeva, men troede
sig beskyttet af sine
velsignelser, og derfor angreb den store
tyran Herren. Den
rasende Nrsimhadeva tillod i Sin form
som halvt menneske/
halv løve dæmonen
at kæmpe med Sig
i nogen tid, før Han
trak ham ud til døren til verandaen.
På det tidspunkt, da
det hverken var dag
eller nat, men tusmørke; da de ikke
var indendørs eller
udendørs, men stod
i døråbningen; da
Hiranyakasipu hverken var på jorden, i
vandet eller i himlen,
men på Nrismhade12

vas skød; da han blev angrebet ikke af noget
våben, men af skarpe negle, der hverken er
levende eller døde, og ikke af noget menneske
eller dyr, men halvt af hvert – på det tidspunkt
sønderrev den fantastiske skikkelse Sri Nrsimhadeva, den personificerede beskyttende
vrede, dæmonen Hiranyakasipu i stykker.
Hengivne forstår, at ingen, uanset hvor
snedig han er, kan snyde Gud, og de beder
dagligt til denne form af Herren for beskyttelse mod alle former for frygt og farer.

MODERNE UFO'ER OG
VEDAERNES KOSMOLOGI
af Sadaputa Dasa

INDLEDNING:
Denne artikel er en redigeret udgave af det
femte kapitel i bogen Vedic Astronomi and
Cosmography, som Sadaputa udgav i 1990. I
det omtalte kapitel giver han nogle eksempler
fra moderne UFO-forskning [UFO: uidentificeret flyvende objekt]. Kapitlet indgår i bogens
større sammenhæng og argumenterer for,
at nutidens UFO-observationer kan ses som
en bekræftelse af den vediske ide om, at der
findes mange andre slags menneskelignende
væsener i universet, og at nogle af dem har
både evner og teknologi, der overgår vores.

De har også adgang til højere dimensioner,
som jordiske mennesker ikke har.
De eksempler, Sadaputa giver, er fra 1950
frem til 1970’erne. Andre eksempler kunne
være valgt, og en artikel fra i dag kunne bruge
eksempler fra inden for de seneste år, for der
sker løbende UFO-iagttagelser verden over.
Ifølge Robby Curdorf rapporteres der en UFOobservation hver fjerde time et eller andet sted
i verden. Siden 1950 er der rapporteret over
60.000 UFO-iagttagelser verden over. Hertil
skal lægges de utvivlsomt endnu flere, der
ikke bliver indberettet.

Moderne observationer antyder, at vi er del
af en større verden af menneskelignende væsener. Denne verden er for størstedelens vedkommende utilgængelig for vores sanser og
omfatter muligvis beboelige verdener i højere
dimensioner. Lad mig først understrege, at alle
empiriske observationer er mangelfulde. Dette
gælder i særdeleshed for fænomener, der ikke
umiddelbart kan efterkontrolleres eller underkastes systematiske eksperimenter. Dette
gælder i endnu højere grad for det materiale,
der behandles her og kan involvere uafhængige handlinger hos væsener, der besidder
menneskelige eller overmenneskelige kræfter.
Når det er sagt, vil jeg hævde, at der er en
overflod af beviser for eksistensen af verdener med intelligente levende væsener, som
næsten udelukkende eksisterer og agerer
hinsides vores almindelige sansers rækkevidde. Sådanne beviser må forventes at kunne
findes, hvis den vediske kosmologi er sand og
kan derfor ses som en indirekte bekræftelse af
denne. Dokumentationen for UFO’er kommer
fra tre forskellige grupper: neutrale empiriske
forskere, skeptikere og UFO-kultister. Typisk
fremkalder emnet ofte stærke følelser, både

positive og negative, hvilket vanskeliggør en
objektiv diskussion.
Her er et par eksempler på observationer
af UFO’er. Den første fandt sted om aftenen
den 14. juli 1952. Anden officer William Nash
var pilot i et af Pan Americas DC-4 fly i 5.300
meters højde i nærheden af Norfolk, Virginia,
USA, imens tredje officer William Fortenberry
fungerede som andenpilot. Der var ubegrænset sigtbarhed, og lysene fra Newport News
kunne ses gennem vinduet til bagbord. Kort
efter kl. 20.00 fik begge mænd øje på et rødligt
skær et sted langt væk og tilsyneladende øst
for Newport News. Skæret delte sig i seks
lysende punkter, der nærmede sig med meget høj hastighed. Få sekunder efter kunne
objekterne ses tydeligt som rødlige, strålende
skiver, mens de strøg ind under flyet. Derefter
vippede hele gruppen om på siden, drejede
i en skarp vinkel og vendte om. Mens dette
skete, sluttede endnu to identiske objekter,
som dukkede frem neden under flyet, sig til
de seks skivers gruppe, og alle otte blinkede
for dernæst at dukke frem igen og sluttelig
forsvinde fuldstændigt vestpå nord for Newport News. Både Nash og hans andenpilot
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var piloter i militæret
og uddannede til at
observere og identificere andre fly. De
hævdede, at skiverne
så ud til at have fast
form med skarpe, veldefinerede kanter. Ud
fra skivernes bane
bedømte de, at de
havde bevæget sig
med mindst 19.000
kilometer i timen.
En anden observation af noget, som lod
til at være en besynderlig flyvende maskine,
blev rapporteret af adskillige vidner i nærheden
af Exeter, New Hampshire, USA, i de tidlige
morgentimer den 3. september 1965. Kl. 01.30
undersøgte politibetjent Eugene Bertrand en
parkeret bil og fandt en forvirret kvinde, som
påstod, at hendes bil var blevet forfulgt ca.
20 kilometer af et rumskib med røde lygter.
Bertrand afviste hendes historie, men blev
kort derefter kaldt tilbage til politistationen for
at efterforske en lignende historie, som blev
fortalt af den 18-årige Norman Muscarello.
Teenageren var kommet farende ind på stationen kl. 02.24 “i en tilstand nær chok.” Han
fortalte, at mens han havde tomlet på landevej
150, var et skinnende objekt, der pulserede
med røde lys, pludselig kommet svævende
hen over en nærliggende mark i retning mod
ham. Han sagde, at objektet var stort som
et hus og fuldstændigt stille, mens det bevægede sig hen mod ham. Han skjulte sig,
objektet bakkede væk, og det lykkedes ham
at stoppe en bil, som kørte ham til politistationen. Bertrand og Muscarello vendte tilbage
til stedet, og omkring kl. 03.00 så de begge
objektet stige lydløst op bag to tyve meter
høje fyrretræer. Bertrand beskrev det senere
som “et stort, mørkt, massivt objekt på størrelse med et hus....Det virkede komprimeret,
som om det var rundt eller æggeformet, helt
sikkert uden fremspring som vinger, ror eller
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stabilisator.” Objektet havde en række på fem
blændende røde lys, som blinkede cyklisk og
kastede et blodrødt skær hen over marken og
en nærliggende bondegård. Mens nogle heste
i nærheden sparkede uroligt i deres stald, og
hunde hylede, svævede det ca. 60 meter over
jorden med en dirrende bevægelse i stil med
et faldende blad.
Denne observation blev bekræftet af betjent
David Hunt, som ankom til stedet tidsnok til
at observere objektet i fem til seks minutter,
da det fløj bort i retning mod Hampton. Politiet
modtog også et opkald fra en ophidset mand
i Hampton, der oplyste at have set objektet.

Tolkninger af UFO-observationerne
Lad mig kort redegøre for nogle af de fortolkninger, som er fremsat om sådanne observationer, uden at forsøge at udrede de mange
kontroverser, de har medført. I store træk er
disse observationer blevet fortolket som (1)
illusioner eller bedrag, (2) hemmelige militære
fartøjer, (3) overjordiske rumskibe fra andre
planeter, og (4) fartøjer bemandet af væsener
fra højeredimensionelle verdener. Lad os kort
se på konsekvenserne af disse muligheder.
Der findes naturligvis mange tilfælde, hvor
observationer af mærkelige fænomener viser
sig at være illusioner eller overlagte bedrag.
Imidlertid ser der også ud til at være mange
rapporter såsom de to, jeg har opsummeret

her, som ikke kan afskrives på denne måde.
Hvis vi afviser disse rapporter som illusion
eller bedrag, bliver vi nødt til at stille spørgsmålstegn ved enhver form for menneskelig
vidnesbyrd overhovedet.
Hypotesen om hemmelige militære fartøjer kunne forklare nogle observationer, men
næppe alle. Hvis for eksempel de flyvende
skiver, som blev set af Nash og Fortenberry i
1952, var menneskelig militærteknologi, kan
man spørge, hvorfor ingen teknologi af en
bare fjern lighed blev anvendt under Anden
Verdenskrig blot syv år tidligere. Man kan selvfølgelig hævde, at teknologien havde udviklet
sig drastisk i efterkrigstiden som i computerens tilfælde. Men dette lader ikke til at være
tilfældet med luft- og rumfartsteknologi. For
eksempel sendes rumfærger stadigvæk i omkreds omkring Jorden med brændstofdrevne
opsendelsesraketter, og gængs flytrafik benytter sig også stadig af konventionelle propeller
og jetmotorer.
Det skal også pointeres, at mere end blot og
bar teknologi er involveret her. Mange observationer lader til at omfatte fænomener, som er
ufattelige ud fra kendte fysikprincipper. Der findes helt sikkert hemmelige militære opfindelser, men vi kender ikke til noget eksempel på
opdagelse af grundlæggende fysiske principper uden civile videnskabsmænds kendskab
til det. For eksempel var de grundlæggende
fysiske principper for atombomben velkendte
for europæiske videnskabsmænd før Anden
Verdenskrig. Manhattan Projektet drejede
sig blot om udviklingen af en allerede kendt,
men bekostelig teknologi. Det er vanskeligt
at forestille sig, hvordan videnskabsmænd,
der arbejder hemmeligt for regeringen, skulle
kunne opdage helt nye fundamentale fysikprincipper, imens alle andre videnskabsmænd
intet ved om dem.
Hypotesen om overjordiske væsener fra
andre planeter har også sine problemer, i hvert
fald set fra den nutidige videnskabs perspektiv. Fremtrædende evolutionister udelukker
denne mulighed. Ifølge dem førte en lang

række tilfældige hændelser til skabelsen af
mennesker, og muligheden for, at noget, der
har bare en fjern lighed med os selv, kan have
udviklet sig uafhængigt på en anden planet,
er i praksis lig nul.
Måske har et superintelligent væsen (f.eks.
Brahma) skabt humanoider på andre jordlignende planeter. Vi står imidlertid stadig over for
det faktum, at den nærmeste stjerne befinder
sig adskillige lysår væk, og de fleste stjerner
i denne galakse er hundreder eller tusinder
af lysår væk. Ud fra kendte fysiklove vil det
minimum tage flere år for et fartøj at rejse mellem den nærmeste stjerne og Jorden. Der er
tusindvis af observationer af UFO’er i perioden
efter Anden Verdenskrig. Da det må være besværligt at foretage mange rejser, som hver
varer mange år, antyder dette, at enten (1)
har rumvæsenerne etableret lokale baser her
i solsystemet eller (2) kan rejse hurtigere end
lysets hastighed. Dette er mere i stil med den
vediske opfattelse. Ifølge vedisk kosmologi
findes der 400.000 menneskelige livsformer
i universet. Mange er lokalt baserede såsom
yaksaer og vidyadharaer, og mange kan rejse
på, hvad der for os er usædvanlige måder,
f.eks. med sindets hastighed.

UFO’er og psykiske fænomener
Et andet træk ved UFO-fænomener er
deres psykiske aspekt. UFO-observationer
følges jævnligt af telepatiske indtryk, som observatører ofte fortolker som kommunikation
fra UFO’ens passagerer. Der rapporteres om
psykisk healing i forbindelse med UFO’er, og
møder med UFO’er efterfølges ofte af noget,
som lader til at være typiske psykiske fænomener. Her er et tilfælde, som illustrerer nogle
af disse elementer.
Den 1. november 1968 blev en fransk
læge vækket af råb fra sit 14 måneder gamle
spædbarn før kl. 04.00. Efter at have åbnet
et vindue så han to svævende skiveformede
objekter, der var sølvhvide foroven og klart
røde forneden. Efter at have nærmet sig
hinanden i et stykke tid smeltede de to skiver
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sammen til én skive, der rettede en stråle af
hvidt lys imod lægens hus. Derefter forsvandt
skiven i en slags eksplosion, som efterlod en
sky, der langsomt opløstes. I sit vidneudsagn
forklarede lægen, at han var kommet alvorligt
til skade med sit ben tre dage tidligere, imens
han huggede brænde. Da det mystiske objekt
var væk, forsvandt hævelsen og smerten i
benet pludseligt. I de følgende dage forsvandt
alle de kroniske eftervirkninger af en skade,
han havde pådraget sig under krigen i Algeriet.
Derefter var der ingen spor af hverken krigsskaderne eller benskaden, men til gengæld
begyndte der at ske paranormale fænomener
omkring lægen og hans familie. Den franske
forsker Jacques Vallee skriver: “Hændelser af
telepatisk natur rapporteres hyppigt, og lægen
har angiveligt mindst en gang været udsat for
levitering uden at være i stand til at styre det
selv.” Tilsyneladende oplevede lægen ikke
sådanne ting før sin UFO-observation.
Psykiske fænomener har været almindelige blandt mennesker til alle tider og på alle
steder, og de omtales næsten overalt i den
vediske litteratur. De vediske skrifter fortæller
om væsener som danavaerne, der bor i bilasvarga og besidder både avanceret teknologi
og siddhier [mystiske evner] og kan kombinere
dem med hinanden. UFO-fænomenerne lader
til at involvere noget lignende, hvilket er endnu
en grund til at mene, at de bedre kan forstås
ud fra vedisk kosmologi end fra almindelige
teorier om højtudviklet teknologi og udvikling
af liv mange steder i universet.
Ud over UFO-observationer på afstand findes der mange rapporter om nærkontakt med
UFO-passagerer. Ofte siges disse væsener
at kommunikere direkte gennem telepatiske
processer, og de siges også at være i stand
til at projicere illusioner ved hjælp af en slags
hypnotiske kræfter. Her er et typisk eksempel.
Den 17. november 1971 kl. 21.00 kørte en
brasilianer ved navn Paulo Gaetano hjem fra
en forretningsrejse sammen med sin ven Elvio.
Paulo sagde til Elvio, at bilen ikke kørte, som
den skulle, men Elvio svarede blot, at han
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var træt og ville sove. Bilen gik i stå, og da
Paulo var trukket ind til siden, så han en slags
fartøj cirka fem meter væk. Derefter dukkede
adskillige små væsener op, førte ham ind i
fartøjet og udsatte ham for en slags medicinsk
undersøgelse, som indbefattede en blodprøve,
der blev taget fra hans arm. Han kunne ikke
huske, hvordan han og Elvio kom hjem. Elvio
kunne på den anden side ikke huske at have
set noget mærkeligt fartøj, men kun en almindelig bus, som kørte bag bilen med normal
afstand. Han så bilen trække ind til siden, og
han huskede, at han fandt Paulo liggende på
jorden bagved bilen. Men han huskede ikke
at have set Paulo stige ud af bilen, og han
vidste ikke, hvad der var sket med ham. Han
tog Paulo med bus til den nærliggende by Itaperuna, men han kunne ikke forklare, hvorfor
de havde efterladt bilen. Politiet bemærkede
et sår på Paulos arm og fandt senere bilen
parkeret på vejen.
Naturligvis fristes man til at forkaste sådanne
historier som vrøvl. Imidlertid er der indberettet talrige af denne slags hændelser. En mulig
forklaring er, at disse historier er vrangforestillinger, der forårsages af mentale sygdomme.
Men ifølge psykiatrien er hallucinationer af
UFO’er ikke blandt de symptomer, som nervøse eller psykiske lidelser fører med sig. For
eksempel siger psykiateren Berthold Schwarz:
”I de tolv år, jeg har haft min praksis ... er jeg
aldrig stødt på symptomer, der er relaterede
til UFO’er. Dette bekræftes af Theodore A.
Anderson, M.D., en fremragende psykiater,
og Henry A. Davidson, M.D., fhv. overlæge
ved Essex County Overbrook Hospital. Blandt
3.000 patienter kunne Dr. Davidson ikke mindes nogen patient, der havde alvorlige UFOsymptomer. Han mindedes heller ingen blandt
de patienter, hans personale var i kontakt
med….eller nogle blandt de 30.000 patienter,
der havde været indlagt siden århundredets
begyndelse.”
Det er muligt, at tilfælde af nærkontakt med
UFO’er kan involvere væsener, der har vediske siddhier. Vi insisterer ikke absolut på dette,

men bemærker, at hvis det er tilfældet, er det i
overensstemmelse med den vediske kosmologi. Srila Prabhupada beskriver eksempelvis
vasita siddhi som følger:
”Ved hjælp af denne evne kan man bringe
hvem som helst under kontrol. Det er en form
for hypnose, som er næsten uimodståelig.”
[NOD, s. 12].
Historien om Paulo og Elvio indeholder tydeligvis en form for illusion, uanset om det er
af bussen eller det mærkelige fartøj. Mange
mennesker, der fortæller om nærkontakt med
UFO’er, hævder også, at UFO-væsnerne overvandt deres vilje med en slags telepatisk kraft.

UFO’ers pludselige tilsynekomst og
forsvinden
Til sidst skal vi se på UFO-fænomeners
tendens til at vise sig pludseligt og forsvinde
igen for menneskelige observatører og deres
elektroniske instrumenter. Her er to tilfælde,
der illustrerer dette. Det første tilfælde involverer luftforsvarets observationer af en UFO
i den sydlige centrale del af USA den 17. juli
1957, her sammenfattet i bladet Astronautics
and Aeronautics:
”En Air Force RB-47, der var … bemandet
med seks officerer, blev fulgt af et uidentificeret
objekt på en strækning over 1100 km i halvanden time, mens de fløj fra Mississippi gennem
Louisiana og Texas og ind i Oklahoma. Objektet var synligt mange gange for besætningen
som et intenst lysende objekt og kunne ses
på jordradaren, og det kunne opfanges af
ECM-monitoren [et slags elektronisk overvågningssystem] ombord på RB-47’eren. Af særlig
interesse i dette tilfælde er adskillige tilfælde
af samtidig tilsynekomst og forsvinden på alle
disse fysisk adskilte ‘kanaler’ og manøvrernes
fart, som overgik nogen tidligere erfaring, som
besætningen havde haft.”
En gang, hvor objektet forsvandt, var, da
RB-47’eren var ved at flyve hen over UFO’en.
Piloten bemærkede, at den forsvandt visuelt
og lod samtidig til at forsvinde fra ECM-monitoren. På samme tid forsvandt den også fra

en radarstation nede på jorden. Få øjeblikke
senere kunne objektet igen ses samtidigt med,
at det kunne registreres på ECM-monitoren og
radaren på jorden.
Rapporter om pludselig tilsynekomst og
forsvinden af denne art forekommer i mange
UFO-beretninger (inklusive Nash og Fortenberry-observationen, som jeg indledte med).
Skønt man kunne foreslå, at usynligheden blev
frembragt ved hjælp af teknikker, som involverer
kendte fysiklove, har denne opførsel hos UFO’er
fået mange observatører til at mene, at dette
indebærer illusioner eller projektioner af en art
snarere end fysiske objekter. Dette understøttes
af disse objekters evne til at accelerere pludseligt
til bemærkelsesværdige hastigheder uden at
frembringe lydmursbrag. Naturligvis fremkalder
hypotesen om illusion spørgsmålet, hvordan
radarer kan opfange reflekterede illusioner.
Ideen om illusion antydes også af et andet
tilfælde, som fandt sted i Nouatre, Indre-etLoire, Frankrig, den 30. september 1954. Ca.
kl. 16.00 mødte Georges Gatey, lederen af et
hold bygningsarbejdere, en underligt udseende mand foran en stor skinnende kuppel,
som svævede cirka en meter over jorden. Det
interessante her er, hvordan dette mærkelige
syn forsvandt: ”Pludseligt forsvandt den underlige mand, og jeg kunne ikke forklare, hvordan
han gjorde det, da han ikke forsvandt for mit
synsfelt ved at gå væk, men ligesom et billede,
man pludseligt slukker for. Derefter hørte jeg
en høj fløjtende lyd, som druknede i lyden fra
vores gravemaskiner. Tallerkenen steg op i et
lodret ryk, og derefter blev den også som ved
et mirakel pludselig usynlig i en slags blå tåge.”
Georges Gatey, en pragmatisk krigsveteran,
sagde, at han ikke var vant til den slags griller,
og hans historie blev understøttet af flere af bygningsarbejderne. Skønt sådanne historier virker
bizarre, er de ikke ualmindelige, og de stemmer
overens med de prosaiske observationer, som
rapporteres af piloter og militærfolk. De stemmer også overens med de mystiske evner hos
kimpurusaerne og andre intelligente væsener,
som beskrives i de vediske skrifter.
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BREVKASSE
Hvad er det vigtigste i livet?
ved Lalitanatha Dasa

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. Her
svares der på nogle indkomne spørgsmål fra hjemmesiden www.krishna.dk.
SPØRGSMÅL: Accepterer I homoseksualitet?
SVAR: Nej, vi accepterer kun den seksualitet,
der har til formål at få et barn. Derudover er vi
i virkeligheden imod al anden seksualitet, for
ideen om, at vi er vores kroppe, og at vi kan
blive lykkelige igennem nydelse af kroppen, er
forkert og leder kun til lidelse og frustration. Vi er
ikke vores materielle kroppe, men evige åndelige
sjæle, der opholder sig i materielle kroppe. At tro,
at vi er f.eks. mænd eller kvinder, er en illusion.
Derfor skal vores lykke ikke findes der. Lykke
skal søges igennem åndeligt liv, hvilket vil sige
at kultivere sit forhold til det Højeste Åndelige
Væsen, altså Krishna eller Gud.
SPØRGSMÅL: Hvordan foregår jeres begravelser? Er der en bestemt ceremoni eller noget andet?
SVAR: Vi brænder den døde krop, og der
er nogle særlige ceremonier i forbindelse med
kremeringen. Før kremeringen bliver der sunget
forskellige mantraer inklusive Hare Krishnamantraet, præsten taler fra Bhagavad-gita om,
hvordan der ikke er nogen død, men blot en
vandring videre til næste liv, og at vort næste liv
afhænger af vores bevidsthed i dødsøjeblikket.
Således fødes den, der tænker på Gud eller
Krishna, når han dør, ikke igen i denne materielle
verden, men kommer tilbage til Krishna i Hans
evige verden.
Efter kremeringen arrangerer vi så vidt muligt,
at den afdødes aske bliver spredt over Ganges.
SPØRGSMÅL: Hvad er det vigtigste og målet
for Hare Krishna?
SVAR: Som mennesker er det højeste mål
med vores liv at udvikle vores forhold og kærlighed til Krishna (Gud). I denne verden er vi alle
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evige åndelige sjæle, der er fanget i et kredsløb
af gentagen fødsel og død. Når vi er så heldige
at blive født som mennesker, bliver vi givet en
højere bevidsthed og intelligens end i de dyreformer, vi også har eksisteret i. Det sætter os i
stand til at arbejde med de store spørgsmål i
livet (”Hvem er jeg?” ”Hvad er denne verden?”
”Hvorfor lider jeg?” ”Hvad står bag alting?”
”Hvem er Gud?” ”Hvad er meningen med det
hele?”). Er man heldig, kommer man i kontakt
med en ægte åndelig mester, der kan svare på
disse spørgsmål. Derfra kan man bruge sit liv
på at genetablere sit tabte forhold til Krishna,
hvilket er nøglen til at komme ud af denne verden
og vende hjem, tilbage til den åndelige verden,
hvor vi i virkeligheden hører til. Prøven på det
hele kommer i dødsøjeblikket, hvor fuldkommenheden er at kunne tænke på Krishna, når
man dør. Gør man det, vender man tilbage til
Krishna, men det kræver en bevidst kultivering
igennem livet at kunne gøre det.
SPØRGSMÅL: Er der mange fordomme om
Hare Krishna? Hvis ja, hvilke?
SVAR: Der er sikkert mange fordomme om
Hare Krishna, sådan som mange har det om
alting, de bliver konfronteret med og ikke ved
noget om. Fordommene kan være lige fra almindelig uvidenhed som at tro, at vi er buddhister,
til at være bange for, at vi er farlige og en eller
anden mærkelig sekt, der fanger små børn og
hjernevasker dem. Her i Danmark er det ikke
noget, vi mærker så meget til. Selv om danskere
utvivlsomt er lige så fordomsfulde som alle andre
mennesker, oplever vi generelt at blive tolereret
som ufarlige og fredelige folk, der blot har fået en
skør ide om at leve på en anden måde.

PSYKOLOGISK ATEISME - Ateister kommer i
i forskellige former og størrelser
af Sutapa Dasa

Der er forskellige slags
ateister.
Bevidstløse ateister:
de, der aldrig egentlig
har tænkt over det, og
derfor ikke virkelig tror på
det. De store spørgsmål
vækker ikke genklang
hos dem, og deres
blinde accept af fraværet
af åndelige fænomener
retfærdiggør for dem deres
sløvhed med hensyn til
at undersøge disse
spørgsmål. De er lykkelige
i deres uvidenhed.
Filosofiske ateister: de, der bekender sig
til, at tro på Gud er intellektuelt umodent og
filosofisk naivt. Selv om de selv mangler beviser
for dem, udbreder de deres velformulerede
og smart indpakkede forklaringer som det
rationelle alternativ.
Følelsesmæssige ateister: de, hvis vantro
drives af desillusion. De er lede ved og trætte
af hykleri, magtudøvelse og materialisme
i navn af religion og vender sig derfor væk
derfra. Andre, der gennemgår lidelse, traumer
og personlige udfordringer, undrer sig over,
hvordan en kærlig Gud kan være så grusom.
Derfor kapper de følelsesmæssigt forbindelsen
til Ham i deres skuffelse og vrede.
Tilslørede ateister: de, der påstår, at selv
om vi er midlertidigt under illusion, er vi alle
i sidste ende Gud eller en del af den større
enhed og universelle bevidsthed. Selv om
denne eksistentielle position klæder sig i
teologiske dragter, udvisker den forskellen og
forholdet imellem menneske og den Højeste
og styrer således imod gudløshed.
Statistiske undersøgelseer viser, at lidt
over 30 procent af Englands befolkning er

selverklærede ateister. Når det kommer til
ovennævnte kategorier, er jeg ikke sikker
på, hvad fordelingen ville være. Min teori er
imidlertid, at det største antal ateister kommer
måske fra en helt anden kategori. Jeg vil vove
at gætte, at temmelig mange af de 70 procent
’troende’ også er ateister …
Psykologiske ateister: de, der bekender
deres tro på Gud, men igen og igen
demonstrerer deres manglende evne til i
praksis at leve i Hans nærvær. De klæder sig
åndeligt, taler åndeligt og handler åndeligt,
men samtidig gemmer de på en egocentrisk
mentalitet. For sådanne personer er Gud
en del af deres billede, men de er selv
forestillingens stjerner. Det lyder skørt, men
vi kan ende med at bruge Gud i vores forsøg
på at tilrane os Hans position!
Det er hårdt at indrømme det. Jeg har aldrig
betragtet mig selv som ateist, men nu om dage
begynder jeg at komme i tvivl.
Sutapa Dasa er brahmacari på Bhaktivedanta
Manor i England. Han skriver jævnligt på sin
blog, se https://sutapamonk.wordpress.com/.
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
Middag for to
af Visakha Devi Dasi

Middag for to. Ordene fremkalder et mondænt billede med levende lys, hvor et forelsket par hvisker blide ord til hinanden over
et elegant måltid, imens blød musik spiller i
baggrunden. Vore hjerter sitrer. Hvis vi bare
kunne finde den ægte kærlighed og nyde livet
på den måde …
Men Krishnas filosofi prikker hul på en sådan
boble af illusion. Alt, der foregår i den materielle
verden under navn af kærlighed, er blot begær.
For eksempel finder vi i Annemarie Hustes
Personal Cookbook i kapitlet Romantic Dinners
for Two: ”Jeg tror ikke, der findes den mand, der
ikke elsker at blive vimset omkring og forkælet,
og jeg må indrømme, at min bedste madlavning
sker, når jeg tilbereder et måltid til en mand
… Jeg har oplevet mindst en halv snes tilbud
efter at have serveret en middag.” Med andre
ord siger hun: ”Jeg kan tilfredsstille en mands
sanser, så han vil gifte sig med mig.” Og hun
lader forstå: ”Så snart jeg holder op med at
tilfredsstille hans sanser, mister han interessen
for mig.” Selv om vi normalt kalder dette forhold
for kærlighed, er det i virkeligheden begær.
Der er en verden til forskel på kærlighed og
begær, ligesom der er forskel på guld og jern.
Begær bygger på materielle kvaliteter som
udseende, evner, personlighed, berømmelse,
rigdom osv. Siden disse er midlertidige, er forholdet, der bygger på dem, også midlertidigt.
Så hvis Annemarie en dag glemmer at lave
mad, er det slut med hendes ”kærlighedsaffære”. Virkelig kærlighed er imidlertid evig.
Derfor fortjener kun forholdet mellem den
Højeste Herre og hans hengivne at blive kaldt
kærlighed. Men for nærværende har vi glemt
dette forhold. Vi er dækket af en materiel krop
og lever i den materielle verden, hvor en mand
behøver en kvinde, og en kvinde behøver en
mand. Det er derfor naturligt, at en mand og
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en kvinde gerne vil tilbringe tid sammen og
dele deres måltider. Men hvis de er Krishnabevidste, deler de ikke blot mad, men prasada,
vegetariske retter, der er blevet ofret til Herren
Krishna. Når de taler, er det centrale emne
Herren Krishna og Hans filosofi, tjeneste, lege
og herligheder. Ved at have Krishna i centrum
gør en mand og kvinde åndeligt fremskridt,
selv når de er involveret i et tilsyneladende
materielt forhold.
Men nogle gange er der et problem. Lad os
sige, at min mand er interesseret i åndeligt liv.
Han vil spise prasada og tale om Krishna, men
jeg kunne ikke være mere ligeglad. Hvad så?
Tja, som det første kunne han bede mig lave
nogle af de retter, der bringes på disse sider
hver måned. Han kunne endda hjælpe mig
med at lave dem. Og når vi lavede mad sammen, kunne han forklare, at ingredienserne er
blevet givet af Krishna, og at hengivne kokke
har lavet de samme retter i tusinder af år. Han
kunne også forklare, at det at lave mad til
Krishna, ofre den tilberedte mad til Ham med
hengivenhed og smage på denne ofrede mad
– prasada – stimulerer vores slumrende kærlighed til Krishna. Igennem Krishna-prasada
kan vi komme til at nyde vores oprindelige,
lyksalige liv.
Hvis min mand og jeg blev virkelig ambitiøse,
kunne vi i stedet for blot at lave en eller to retter forsøge at lave et helt måltid til Krishnas
tilfredsstillelse. Ved at have Krishna i sindet, når
vi laver mad, ofrer den og spiser dette måltid, vil
vi blive belønnet med den mest kostbare gave:
Krishna-bevidsthed. Det er let og smertefrit,
selv for en genstridig hustru som mig. Det kan
give forholdet mellem en mand og en kvinde et
fast grundlag, der ikke bygger på begær efter
at tilfredsstille vores egne sanser, men på at
tjene, glæde og elske den Højeste Herre.

Friturestegte dal-krebinetter
(urad bada)
Tilberedelsestid: 30 minutter
Iblødsætningstid: 3-4 timer
Giver 10 krebinetter på 6 cm
1,25 dl afskallet urad-dal (prøv en indisk butik)
0,5-0,8 dl vand
1½ spsk. skrællet, hakket frisk ingefærrod
½ spsk. hakket frisk stærk grøn chili
¾ tsk. salt
1 tsk. stødte spidskommenfrø
½ tsk. groftkværnet sort peber
¼ tsk. mild hing-pulver
10 små, smuldrede friske karryblade
1/8 tsk. natron
7,5 dl vegetabilsk olie eller ghee til friturestegning
1.

2.

3.

4.

Sortér de tørrede dal-bønner og fjern alle
fremmedlegemer. Vask bønnerne i en skål
med vand. Hæld vandet fra og vask dem
igen tre eller fire gange, indtil vandet er så
godt som klart. Stil dal’en til blød i en halv
liter vand i 3-4 timer.
Bland dal og 0,5 dl vand i en elektrisk blender
og blend ved høj hastighed i 30 sekunder. Sluk
for maskinen, skrab dal’en ned fra siderne
mod bladene med en skraber og blend igen.
Gentag, indtil bønnerne er reduceret til en tyk,
glat puré. Tilsæt kun så meget vand, som det
er nødvendigt for at blende.
Overfør dal-puréen til en lille skål, tilsæt
resten af ingredienserne og bland det hele
godt. Blandingen skal være tyk nok til at
kunne holde formen. Tilsæt om nødvendigt
små mængder urad-mel eller hvedemel for
at gøre dejen tykkere.
Varm ghee’en eller olien op over middelvarme i en 30 centimeters wok eller 2 liters
gryde, indtil temperaturen når 155 °C. Smør
hænderne med en tynd film af olie eller ghee.
Læg ca. 1½ tsk. af dejen i venstre hånd og
rul den i den hule hånd til en lettere flad krebinette. Pres med højre tommel et hul i midten.
Overfør forsigtigt krebinetten til højre hånds
fingerspidser og lad den forsigtigt glide ned

5.

i den varme olie eller ghee. Lav og steg 5-6
badaer på én gang, så dal-kagerne har plads
til at hæve en anelse.
Steg badaerne i 4-5 minutter på hver side,
eller indtil de er gyldenbrune. Tag dem op
med en hulske og læg dem på sugende
papir (f.eks. køkkenrulle). Anbring dem herefter på bagepapir beklædt med køkkenrulle
og hold dem varme i ovnen ved 120°, indtil
de skal ofres til Krishna. De er lækre med
nogle skefulde frisk kokoschutney.

Stangbønner med frisk kokosmos
(barbatti-nariyal ki sabji)
Tilberedelsestid: 30 minutter
Giver 5 portioner
3 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 spsk. urad-dal, uden skal, hvis tilgængelig
1 tsk. sorte sennepsfrø
1-2 tsk. hakkede friske grønne chilier
½-1 tsk. hakket frisk ingefærrod
8-10 små karryblade, hvis tilgængelig
½ kg. friske grønne bønner
½ tsk. gurkemejepulver
1 tsk. salt
½ dl friskrevet kokos
1 tsk. sukker (valgfri)
2 spsk. hakkede friske korianderblade eller persille
1.
2.

3.

4.

Studs de grønne bønner, skær dem i stykker på
lidt over en centimeter og damp dem i ti minutter.
Varm ghee’en eller olien op i en 25 centimeters stegepande eller wok over middelvarme, indtil en dråbe vand sprutter
med det samme. Tilsæt rå urad-dal, sorte
sennepsfrø, hakket ingefær og chili og steg,
indtil sennepsfrøene knitrer og smælder.
Kom karrybladene i og derefter med det samme
de dampede grønne bønner. Strø gurkemeje,
salt, kokos, sukker og nogle dråber vand i. Rør
rundt, skru ned for varmen og kog i 5-8 minutter.
Når bønnerne er kogte og tørre, tilsættes
koriander eller persilleblade, og der røres
let rundt for at blande dem i. Retten ofres til
Krishna, mens den er varm.
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GBC-RESOLUTIONER 2017
Hvert år mødes ISKCON’s øverste styrende
verdensråd, The Governing Body Commission
(GBC) i Sridhama Mayapur i Vestbengalen, Indien. Mødet i år fandt sted fra den 9. til den 22.
februar. Efterfølgende er der blevet udsendt
årets GBC-resolutioner, der bl.a. kan læses på
http://www.dandavats.com/?p=44549.
Nogle punkter herfra er, at Bhakti Caru Swami er formand for GBC i 2017-18, og Madhu
Sevita er næstformand (han bliver så formand
til næste år). Der er resolutioner om forøget
beredskab inden for ISKCON’s beskyttelse af

børn, Kinas opdeling i GBC-zoner, dannelse
af et yderligere repræsentativt organ til støtte
for GBC, fejring over hele verden af Ramanujacaryas 1000 år, standard for installering af
Deiteter, en programerklæring for godkendelse
af diksa-guruer i ISKCON, GBC’s pligter og
ansvar og om salget af templet i New York.
Alle opfordres til at gennemlæse resolutionerne for at være orienteret om det, der
er relevant for os hver især at vide, og for at
få en fornemmelse af, hvad der rører sig på
ISKCON’s øverste ledelsesniveau.

KØKKENRENOVERINGEN
Arbejdet med at renovere Københavnstemplets køkken fortsætter. I skrivende stund
er der indsamlet tæt ved 145.000 kr. af de
200.000 kr., som arbejdet er projekteret til at
koste. Det betyder, at der den sidste måned
er indkommet over 70.000 kr., hvilket er flot.
Donationerne fordeler sig over små og store
beløb med det største på 20.000 kr. Et stort tak
til alle, der har bidraget eller har tænkt sig at
gøre det. Det er et flot eksempel på, hvordan
vi kan løfte en opgave sammen, når vi vil.
Selv om der sandsynligvis kommer til at
mangle lidt til de 200.000 kr. den 1. maj, er det
planen at gå i gang med arbejdet fra maj. Den
første måned kommer til at gå med forbedelser
og papirarbejde, hvorefter selve det fysiske
arbejde gerne skulle kunne starte den 1. juni.
Sådan ser det ud lige nu.
Men der er altså stadig brug for nogle økonomiske bidrag for at nå målet på 200.000
kr., så vi kan gennemføre alt det, vi har planer
om. Støt, hvis du kan. Og selv om du ikke
kan, kan du faktisk godt støtte alligevel, også
uden at det koster dig en krone, hvis du ikke
har flere af dem lige nu. Vi har nemlig lagt et
par videoer om køkkenrenoveringen ud på
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Facebook under Hare Krishna Danmark. Det
ville være alletiders, hvis du kunne dele disse
videoer med dit netværk via Facebook, Twitter, email osv. Og bed også dit netværk om at
sende det videre. På den måde kan vi nå ud
til tusinder og atter tusinder, hvor nogle helt
sikkert vil synes, at det vil de godt bidrage til.
Du kan se en af videoerne her: www.
facebook.com/HareKrishnaDanmark/videos/1033837076717336/. En anden kan
ses her: www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/videos/1028279687273075/. Send
dem videre!
Indbetalinger kan fortsat ske til templets
konto: reg. nr: 2128, kontonummer 6881 118
945. For udenlandsk støtte hedder det IBAN:
DK51 2000 6881 1189 45, BIC (= SWIFT):
NDEADKKK.
Der kan også indbetales via MobilePay
på telefonnummer: 53 83 11 08. Og bruger
du Paypal, kan betaling ske til lalitanatha@
krishna.dk.
Endnu engang et stort tak til alle!

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.
Tirsdag den 9.5 kl. 15: Nrsimha-caturdasi, Herren Narasimhas fremkomst. Festprogram fra kl. 17. Foredrag
med Gaura Krishna Prabhu.
Tirsdag den 16.5 til fredag den 19.5: Besøg af Revati Ramana Prabhu fra Tirupati i Sydindien. Ring for
nærmere oplysning om hans besøg eller tjek på www.
krishna.dk.

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

Krishnahuset i Aarhus
Store begivenheder og Kirtan aftener:
Kontakt: Danesh Das Tlf.: 28880377
Bhakti Vriksa:
Kontakt: Ananta Sri Das Tlf.: 22222763
Alle aktiviteter i Aarhus koordineres her:
www.facebook.com/groups/krishnahuset

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.soundcloud.com/krishnadk/sets
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 søndag kl. 15.00: Søndagsfest. Kirtana, foredrag
og prasada.
Bhakti Vriksha: Hver onsdag kl. 18.00 (engelsk). Hver
mandag kl. 18.00 (litauisk)
Mai 2017:
Tirsdag 09. mai: Herren Narasimhas åpenbarelsesdag.
Program kl. 18 i tempelet.
15 – 17. mai: Årets store Harinam- og kirtan-begivenhet
i Oslo. Se FB: Iskcon Norway eller harekrishna.no for
fullstendig program.
Ekadasi: 6 og 22. mai

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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BHAKTI-SANGAM 2017 PÅ ALMVIK

Igen i år afholder Almviks Gård uden for Stockholm festivalen Bhakti-sangam fra den
18. til 23. juli med den 17. juli som ankomstdag. Arrangørerne håber igen at se mange
hengivne fra hele Skandinavien til en uge med transcendentale foredrag, mange timers
kirtana, selskab med gamle og nye hengivne og god prasadam i Almviks idylliske svenske
midsommeromgivelser.
Af berømte gæster, der kommer til at give foredrag og lede kirtana, er Smita Krishna
Swami, Madhavananda Prabhu, Narayani Mataji, Madhava Prabhu, Agnideva Prabhu og
Ramanaji Prabhu bekræftet.
Bortset fra indlogering er det igen i år gratis at deltage, og prasada serveres også gratis.
Det betyder, at festivalen er donationsbaseret, og alle opfordres til at donere gavmildt efter
evne fra hjertet, så denne fantastiske festival kan finde sted igen år efter år.
Tilmelding startede den 1. marts. Se nærmere på http://www.bhaktisangam.net.

