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Tilbage igen
Vi er tilbage igen med Nyt fra Hare Krishna
efter en pause i september. Nyt fra Hare Krishna
udkommer 10, 11 eller 12 gange om året. Vi
stræber efter at udkomme hver måned, men
har somme tider brug for en pause eller ”ferie”
og forbeholder os derfor muligheden for ikke at
udkomme to gange om året. Det benyttede vi
os af i september på grund travlhed omkring
forberedelser til Janmastami.

Nyt center i Bergen
Læg mærke, at når man denne gang slår op på
side 23 (’Det sker’), står der under Norge opført
aktiviteter i Bergen. Det har der ikke før været.
Mahabhavi og Amogha-drik Dasa har startet et
nyt center i Bergen med faste aktiviteter hver uge.
Mere derom i senere numre.

Abhiseka, den ceremonielle
badningsceremoni
På forsidebilledet bades Sri Caitanya
Mahaprabhu under en abhiseka-ceremoni i
Mayapur. På side 11 omtales en offficiel udtalelse
fra ISKCON’s såkaldte Deitetsministerium. Den
handler netop om abhiseka, den ceremonielle
badning af Krishnas Deitet, sådan som den finder
sted til store festivaler som Gaura Purnima og
Janmastami. Udtalelsen slår fast, at abhisekaceremonier skal foretages af indviede brahmanaer
og må ikke gøres af alle. Det får konsekvenser
fremover for os her i Danmark. Læs mere på side
11 og forstå baggrunden for det.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Stædige som hunde
af Srila Prabhupada

Den følgende samtale fra Back to Godhead 19-11 1984 fandt sted mellem Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada og nogle hengivne i september 1975 på
en tidlig morgentur i Vrindavana, Indien.
Srila Prabhupada: Folk tragter blot efter
sansetilfredsstillelse. De har ikke engang
kendskab til livets formål. Så vores mission er
at udrydde denne uvidenhed. De lever under
en forkert livsopfattelse. Ikke en åndelig forestilling, men en materiel.
Hengiven: I Kathmandu spurgte jeg folk:
”Hvad slags nydelse er det, du får ud af at ryge
cigaretter? Du hoster. Beruselse – det er det
rene gift. I virkeligheden giver du dig selv gift.
Er det at være normal? Er det at være menneske?” Folk svarede for det meste: ”Ja, jo,
jeg vil opgive cigaretterne senere.”
Srila Prabhupada: I det mindste indrømmer
de deres fejl. Ikke sandt?
Hengiven: Jo, nogle gør det. Jeg mindede
disse folk om karma: ”Ifølge jeres handlinger i
dette liv bereder I jeres næste liv. Hvis I lever et
åndeligt liv, kommer I til den åndelige verden.
Hvis I lever et materialistisk liv – animalistisk
– vil I blive tilbage i den materielle verden og
blive dyr.” Og de indrømmede alle: ”Ja, jeg
kender til karma-loven.” Men når jeg så sagde:
”Hvorfor tjener I ikke Krishna?” svarede de:
”Senere. Senere.”
Srila Prabhupada: Hare Krishna.
Hengiven: Srila Prabhupada, kan dine
instruktioner i Srimad-Bhagavatam standse
disse folks lyst? Eller skal vi bare håbe på, at
de på en eller anden måde bliver frustreret i
deres forsøg på at nyde sansetilfredsstillelse?
Srila Prabhupada: De bliver hele tiden
frustreret. Hvem lykkes det for i den materielle
verden? Kan du nævne et eneste eksempel på
én, for hvem det er lykkedes i den materielle
verden.” [Ler. En kort pause.] Så?
Hengiven: Folk lider overalt i den materielle

verden. I USA sprang Amy Vanderbilt, den
berømte ekspert i takt og tone, ud af sit vindue.
Srila Prabhupada: Der er mange.
Hengiven: Ih ja. I San Diego og også i
San Francisco har de disse hegn, så når folk
springer ud fra broerne, fanges de af hegnene.
Srila Prabhupada: Og jeg mener, at var de
ikke nødt til at pakke toppen af klokketårnet i
Berkeley ind i glas?
Hengiven: Åh jo, på Californiens universitet,
for at forhindre de studerende i at springe ud.
Srila Prabhupada: Disse er tegn på, hvor
desperate folk er, og hvor skuffede de er over
deres materialistiske liv. De er altid parate til
at begå selvmord. For omkring tredive år siden
sad en mand i nærheden af mig i en togvogn,
og pludselig sprang han ud af vinduet. Han
havde siddet helt roligt. Hvad han tænkte på,
ved jeg ikke. Men han greb chancen og sprang
ud af det åbne vindue. Jeg så det ske med
mine egne øjne.
Hengiven: En slags sindssyge overvældede
ham.
Srila Prabhupada: Galskab. Alle overvældes af vanvid. Alle forsøger at være lykkelige
i denne materielle verden. Alle overmandes af
galskab. De ved ikke, at den eneste løsning er,
som Krishna siger det, sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja: ”Blot overgiv dig
til Mig.” (Bg. 18.66) Men det vil de ikke gøre.
Alt andet end at overgive sig til Krishna.
Hengiven: Jeg fortalte disse indiske mennesker, at i USA er den store ting at ”hæve
levestandarden”, men selv de folk, der har
hævet levestandarden, slår også sig selv ihjel.
Men mange gange vil disse indere ikke lytte.
”Vores mål er økonomisk udvikling,” siger de.
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”Det er højeste prioritet.”
Srila Prabhupada: Stædighed. Stædige som hunde. Nu har de travlt med
at opfinde forskellige slags religiøse
systemer, hvor de ikke skal overgive sig
til Krishna. Det er, hvad der sker. Store,
store svamier hævder: ”Ja, uanset hvad
I finder på, er det i orden.” Yatha mata
tatha patha: ”Uanset hvad I finder på,
er det i orden.” Det gør folk glade. Hvis
man siger: ”Du skal overgive dig til
mig,” er det ikke særligt tiltalende. Men
når man siger: ”Nej, du kan overgive
dig til hvem som helst,” er det meget
tiltalende.
Hengiven: Fordi det betyder ikke at
overgive sig. At overgive sig til hvem
som helst …
Srila Prabhupada: Ja.
Hengiven: … vil sige ikke at overgive
sig.
Srila Prabhupada: Ja.
Hengiven: Nogle gange siger folk:
”Når Krishna vil, at jeg overgiver mig til
Ham, vil jeg gøre det.”
Srila Prabhupada: Ja. Sikke nogle
slyngler. Tror du, at Krishna ikke vil have
det, slyngel, når Han siger i Bhagavadgita: ”Du skal gøre dette – du skal overgive
dig til Mig.”?
Hengiven: Nogle gange siger folk: ”Når
Krishna åbner mit hjerte over for Ham, vil jeg
overgive mig.”
Srila Prabhupada: Men du har ikke noget
hjerte. Du har blot sten. Med en hengiven
sangs ord: ”Mit hjerte er hårdere end sten. Jeg
ved, at ved at synge Hare Krishna kan man
smelte selv en sten, men det smelter ikke mit
hjerte. Derfor tror jeg, at mit hjerte må være
hårdere end en sten.”
Hengiven: Ifølge nogle af disse religiøse
systemer er det tilmed en krænkelse at udtale
Guds navn.
Srila Prabhupada: Hvad kan jeg gøre? Hvis
disse slyngler siger noget i den retning, hvad
kan jeg da gøre?
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Hengiven: Selv når de skriver ordet Gud,
skriver de ikke G-U-D. De skriver G streg D,
så de har antydet Gud, men ikke sagt ”Gud”.
Det er for helligt til at blive udtalt. Det er, hvad
de siger.
Srila Prabhupada: De kunne lige så godt
sige G nul D [latter]. Det ville udtrykke deres
ide om Gud godt.
Hengiven: Nul tilkendegiver deres kærlighed til Ham.
Srila Prabhupada: Ja. Nullet styrer begge
sider, G og D. Hvis man ganger noget med
nul, hvad giver det?
Hengiven: Nul.
Srila Prabhupada: Det er alt. Den form for
tankegang er sunyavadi, tomhedsfilosofi. Det
er vellykket selvmord. Men vi ved, at livet er
ikke tomhed, for Gud er ikke nul.

MERE OM FRIHED
af Lalitanatha Dasa

I forrige nummer af Nyt fra Hare Krishna (8.2018) skrev jeg i ’Tanker om frihed’ nogle overvejelser over, hvad frihed er. Det følgende er en opfølgning, hvor jeg i en dialog med mig selv
forsøger at gå dybere i, hvad frihed faktisk er.
Mig selv: Jeg var ikke tilfreds med artiklen
Tanker om frihed efter at have skrevet den.
Om end ikke direkte forkert gav den en ufuldstændig beskrivelse af, hvad frihed betyder
rent Krishna-bevidst.
Alter ego: Kan du komme nærmere ind på,
hvad du mener?
Mig selv: Lad mig prøve. Min første kritik
er, at frihed er på en måde imod vores natur.
Vores natur er at ville indgå i kærlighedsforhold
til andre. Frihed fra forhold til andre er den
største følelse af lidelse og ensomhed, for vi er
sociale væsner af natur, kærlighedssøgende
væsner. Uden kærlighedsforhold (her forstået
som alle former for venskabsforhold) kan man
slet ikke føle sig fri, men kærlighed og frihed
er på en måde omvendte størrelser. Kærlighed
indebærer, at man opgiver sin frihed og lever
for en andens eller andres tilfredsstillelse. Er
det klart?
Alter ego: Det lyder rimeligt.
Mig selv: For det andet er vi af natur grundlæggende ufrie i hvert fald i én betydning af
ordet fri. Man forbinder ofte ordet frihed med
at være fri til slet ikke at skulle gøre noget.
Den betydning ligger lidt i ordet fritid, og når
børnene efter endt skoledag råber: ”Hurra, nu
har vi fri,” tænker de, at nu behøver de ikke
at gøre noget.
Men det er slet ikke muligt for os ikke at gøre
noget. Vores natur – selve sjælens natur – er
at være aktiv – konstant aktiv. I Bhagavadgita (3.5) står der: ”Ingen kan afholde sig fra
at gøre noget, selv ikke i et øjeblik.” At være
inaktiv er simpelthen ikke en mulighed. Hvert
øjeblik tvinges vi til at gøre noget, uanset om
vi vil det eller ej.

Alter ego: Er du sikker på, at det er rigtigt?
Jeg kan da godt sætte mig ned og i hvert fald
i et stykke tid ikke gøre noget. Når jeg sover,
laver jeg heller ikke noget.
Mig selv: Det er ikke rigtigt. Aktiviteter er
der altid. Måske er man fysisk passiv, men
så er man aktiv på det mentale plan. Man er
ikke i stand til i et eneste øjeblik at lade være
med at tænke tanker, ønske noget, føle et
eller andet osv. Når man ikke bevidst tænker
sine tanker, tænker de så at sige sig selv. Hele
tiden sludrer de løs som en altid talende indre
stemme. Hele tiden har jeg følelser, og hele
tiden ønsker jeg et eller andet. Selv ønsket om
at være fri for ønsker er blot et andet ønske.
Alt dette fortsætter, når man drømmer. Kun i
dyb søvn kan man tale om en form for fysisk
såvel som mental passivitet, men så kan man
sige, at det også er en aktivitet at sove dybt.
Hvad mere er, når vi nu taler om frihed, er
dyb søvn en aktivitet, man ikke selv vælger.
Vi tvinges til at sove, ligesom det er tilfældet
med de andre fysiske behov som at trække
vejret, spise, drikke og gå på toilet. Alle disse
og mange flere er tvungne aktiviteter, som vi
helst så os fri for (sikke en frihed, hvis vi ikke
behøvede at gå på toilet!).
Alter ego: Det er klart, at vi ikke kan forholde os inaktive på noget tidspunkt, men
kan vi så ikke sige, at vores frihed er at kunne
vælge imellem forskellige fysiske og mentale
aktiviteter?
Mig selv: Det kan man godt. Vedaerne
formulerer det sådan, at vores natur er altid
at tjene, og at vores frihed er, at vi kan vælge,
hvad vi vil tjene. Men vi kan ikke vælge ikke at
tjene. Hvert eneste øjeblik tjener vi nogle eller
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noget. Så snart vi har forhold til andre, tjener vi
dem. Børn tjener forældre, og forældre tjener
deres børn. Arbejderen tjener sin arbejdsgiver,
der tjener staten ved at betale skatter og sine
familiemedlemmer ved at forsørge dem. Når
der er politisk valg, vælger vi kandidaterne
efter, hvem der lover at tjene os bedst. En stor
politisk leder er blot en stor tjener. Selv der,
hvor vi taler om en herre som i tilfældet med
hunden og dens herre, kunne vi i virkeligheden
lige så godt tale om hunden og dens tjener. Når
hunden har brug for at komme ud, må herren
rejse sig og følge efter. Når hunden har besørget
sig, bukker herren sig ned med en plastpose
og samler dens efterladenskaber op. Hvem er
herre, og hvem er tjener her i det øjeblik?
Alter ego: Herren er så sandelig en tjener
i den situation.
Mig selv: Hvis vi ikke har forhold til andre,
som vi tjener, tjener vi under alle omstændigheder vores krop. Som allerede nævnt tjener
vi kroppen ved at spise, drikke, gå på toilet,
vaske den, sove osv. Kroppen er forskellig fra
os, men fordi vi har et forhold til den, tvinges
vi til at tjene den.
Det interessante er, at tjeneste er så grundlæggende en del af vores psykologiske natur,
at vi slet ikke har det godt, hvis vi ikke har
noget meningsfuldt at tjene. Mennesker trives
ikke, hvis de ikke har noget at leve for. At have
noget at leve for er en anden måde at sige på,
at man har noget, man tjener.
Desværre har ordet ’tjener’ og ’tjeneste’
en dårlig klang i de flestes ører, og derfor
protesterer et eller andet i de fleste af os, når
vi bliver kaldt for tjenere. Vi vil meget hellere
være herrer og frie mennesker, for vi forbinder
ordet tjener med ’slave’, en tvangsarbejder, der
mod sin vilje tvinges til at trælle for en utaknemmelig og nådesløs herre. Men nærmere
beset er det i virkeligheden en meget ophøjet
og tilfredsstillende ting at være en tjener, når
tjenesten gøres i frihed og af kærlighed. Tag for
eksempel en mor, der tjener sit barn. Det gør
hun ikke, fordi hun tvinges dertil. Hun gør det
af kærlighed til barnet. For eksempel laver hun
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med stor omhu mad til sit barn, og når barnet
spiser maden og siger: ”Ih, hvor smager det
godt!”, oplever moderen større glæde over
barnets glæde, end hun ville have gjort ved at
have lavet maden til sig selv og selv spist den.
Det er hemmeligheden i fri kærlighedstjeneste. Elskeren finder større glæde i sin elskedes
glæde end i sin egen glæde og ønsker derfor
at tjene og glæde den elskede frem for at tjene
og glæde sig selv. I den forbindelse er der intet
nedværdigende ved ordet ’tjener’. Det er derimod den mest feterede position, som vi alle
til syvende og sidst attrår. Når man først har
oplevet tilfredsstillelsen ved at tjene og glæde
andre, virker egoistisk selvtilfredsstillelse bleg
ved siden af. De, der ikke har nogle at tjene og
leve for, føler altid en stor tomhed i deres liv.
Alter ego: Så hvad er vores endelige valg,
vores endelige frihed?
Mig selv: Som allerede diskuteret er sjælen
evig af natur og hjemhørende i den evige,
åndelige verden, hvor den lever i et frit kærlighedsforhold til Krishna eller Gud. Forholdet
imellem sjælen og Krishna er et tjenende
forhold, hvor sjælen ikke lever for sin egen
tilfredsstillelses skyld, men for at tjene Krishna
og give Ham tilfredsstillelse. På grund af sjælens
kærlighed til Krishna giver det sjælen uendeligt
større glæde at glæde Krishna, end det ville give,
hvis den prøvede at glæde sig selv. Krishna finder omvendt også kun glæde i at glæde sjælen.
Den åndelige verden er det modsatte af denne
verden. Her ender vi med at konkurrere imod
hinanden, for vi har alle hver især travlt med at
tjene og glæde os selv uden tanke for andre.
Derimod konkurrerer sjælene og Krishna i den
åndelige verden om at glæde hinanden. Sjælen
forsøger uselvisk at glæde Krishna, og Krishna
forsøger uselvisk at glæde sjælen.
Under alle omstændigheder er forholdet
imellem sjælen og Krishna et frit forhold, for
kærlighed kan kun eksistere i frihed. Jeg kan
f.eks. ikke sætte en pistol for din pande og
forlange, at nu skal du kunne lide mig og elske
mig, vel? Så ægte kærlighed indebærer altid
frihed. Det gælder også for forholdet imellem

Krishna og sjælen. At forholdet er frit, betyder
også, at man kan vælge at bryde det. Krishna
bryder det selvfølgelig aldrig, for alle sjæle er
dele af Ham, ligesom et barn er del af en mor
eller far. Krishnas kærlighed til alle sjæle er
uendelig, dyb og ubrydelig. Men nogle sjæle
vælger at bryde forholdet for i stedet at tilfredsstille sig selv. Det er deres frihed, men
resultatet er dermed også, at de vælger at leve i
en verden, hvor det ikke er kærlighed, men selvcentreret tilfredsstillelse, der er den grundlæg-

gende lov. Det er så denne verden, vi taler om.
Selv om vi nu på grund af vores frihed er
endt i en verden, der ikke er vores naturlige
verden, har vi også her stadig vores oprindelige frihed, nemlig valget imellem at tjene
Krishna eller tjene os selv.
Alter ego: Så det er der, du mener, at vores
frihed ligger?
Mig selv: Ja, dette er vores grundlæggende
frihed. Alle andre friheder er enten dele af den
frihed eller slet ikke frihed overhovedet.
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VASESIKAS ERINDRINGER, DEL 2
Mit første møde med bogdistribution
af Vasesika Dasa / Oversat af Caroline Nordstrand

Det følgende er anden del af en oversættelse fra bogen Our Family Business af Vaisesika Prabhu,
hvor han fortæller om sit første møde med Hare Krishna, Prabhupada og de hengivne. Vaisesika
Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og bosat i Silicon Valley, Californien. Første afsnit bragtes i
Nyt fra Hare Krishna, august 2018.
En hengiven, som har taget Srila Prabhupadas
sankirtana-bogdistribution til sig og realiseret
værdien af og glæden ved at udbrede Herren
Caitanyas mission, ønsker at dele dette med
så mange som muligt. Herren Caitanya bemærker: “Jeg er den eneste gartner. Hvor mange
steder kan jeg nå? Hvor mange frugter kan jeg
plukke og dele ud?” I sin kommentar til SrimadBhagavatam 3.21.31 skriver Srila Prabhupada:
“Éns energi skal bruges på éns egeninteresse.
Således bliver energien perfekt. Denne energi
kan anvendes på éns sande interesse, hvis man
har medfølelse. En person, som er bevidst om
Krishna, en hengiven af Herren, er altid medfølende. Han er ikke tilfreds med selv at være
hengiven, men forsøger at dele denne viden om
hengiven tjeneste med andre. Der er mange af
Herrens hengivne, som har løbet mange risici
ved at distribuere Herrens hengivne tjeneste til
folk generelt. Det bør man gøre.”
Man smager også dråber af nektar, hvis man
tjener de hengivne, som har viet alt til sankirtanabevægelsen. Blot en enkelt af disse dråber er en
uvurderlig gave, der placerer én i Mahaprabhus
transcendentale familie af hengivne, som hjælper ham med at sprede sankirtana-bevægelsen.
Srila Prabhupada skriver herom i sin kommentar
til Srimad-Bhagavatam 3.22.5: “Således er det
reelt et faktum, at ens mission i livet er fuldendt,
hvis man møder en helgenagtig person, som er
totalt engageret i transcendentale pligter, og får
hans velsignelse. Selv det, som end ikke kan
opnås i tusinder af liv, kan opnås på et øjeblik,
såfremt man møder en helgenagtig person.”
Til sin egen åndelige mester skrev Srila
Prabhupada:
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Message of service
thou has brought
A meaningful life
as Caitanya wrought
Unkown to all,
it is full of brace.
That’s your gift,
Your Divine Grace
(Oversættelse: ”Budskabet om tjeneste har du
bragt. Et meningsfyldt liv, sådan som Caitanya
levede det. Hvad ingen ved, er det fuld af styrke.
Det er din gave, Din Guddommelige Nåde.”)
Jeg fik smag for livet i guddommelig tjeneste
takket være ham, hvis identitet stadig er mig
ukendt, den hengivne, som solgte et Back to
Godhead-magasin til Richie Corsa, min intetanende gymnasiekammerat, på Telegraph
Avenue i Berkeley, Californien. Richie var fuldkommen uinteresseret i Krishna-bevidsthed,
men han bragte mig pligtopfyldende magasinet,
fordi han vidste, at jeg var oprigtig i min åndelige
søgen. Da jeg holdt magasinet i hånden, vidste
jeg øjeblikkeligt, at mine bønner om åndelig vejledning var blevet hørt. Jeg studerede magasinet
med fuld opmærksomhed, mens jeg praktisk
talt indåndede ordene og billederne. Indholdet
virkede bekendt. Det var som at blive genforenet
med en god ven efter lang tids adskillelse.
Narada Muni beskriver en sådan oplevelse:
“Min kære ven, selv om du ikke øjeblikkeligt genkender mig, kan du så ikke huske, at du engang
havde en meget nær ven? Desværre forlod du
mig til fordel for at nyde den materielle verden.”
Efter at have læst magasinet et utal af gange
blev jeg fast besluttet på at flytte ind med de

hengivne på 455 Valencia Street så hurtigt som
muligt. Takket være mine søde forældre gik det i
opfyldelse. Og jeg holdt fast i de hengivne i templet, ligesom en vildfaren elefantunge klamrer
sig til sin mor i junglen. Jeg havde fundet et liv i
hengiven tjeneste, og som de åndsfæller de var,
forstod de min begejstring. På min anden dag
i templet tildelte min højt respekterede tempelleder, Kritakarma Dasa, mig en helt fantastisk
tjeneste – at vaske Herrens gryder. Han lærte
mig at gøre hver centimeter af en gryde så ren, at
jeg kunne se mit eget spejlbillede i den. Jo bedre
jeg rengjorde gryderne, sagde han, desto renere
ville mit hjerte blive. Jeg skrubbede meget hårdt.
Min opvasketjeneste fik dog en brat ende tre
måneder senere, da Kritakarma hev mig til side
til en snak. “Hør her, Bhakta William,” sagde
han. “Opvask er alle tiders, men kunne du ikke
tænke dig at få en tjeneste, som glæder Srila
Prabhupada endnu mere, en tjeneste, som vil
styrke dit forhold til ham?” Jeg svarede, at jeg
var interesseret. Jeg følte mig som en lottovinder,
der var ved at få afsløret gevinsten, så spændt
var jeg på at høre mere om hans forslag. Min
reaktion glædede Kritakarma. Han sagde: “Srila
Prabhupada har bedt os distribuere hans bøger.
Hvis du gør et forsøg, vil du ikke kun tiltrække hans
opmærksomhed, men ligeledes følge i hans fodspor sammen med de andre tidligere læremestre i
vores discipelrække. Du kan starte i morgen.” Jeg
gav mit samtykke uden tøven og brugte resten af
dagen – og natten – på at spekulere over, hvordan
det mon ville være at distribuere bøger.

Det bedste arbejde i universet
Kritakarma var i godt humør, da han næste
dag efter morgenmaden stak mig en stofpose
med Back to Godhead-magasiner, en indsamlingsbøsse og en håndfuld røgelsespinde.
Dernæst introducerede han mig for min lærer,
Bhakta Roberto, en sorgløs hengiven, som kun
kunne meget lidt engelsk, men til gengæld talte
flydende spansk, og så blev vi ellers skubbet ud
af templets trygge hoveddør.
Roberto tog mig på en femten minutters
gåtur nord ad Valencia Street gennem det

snuskede Missiondistrikt og ind i det larmende
forretningsområde ved Market og Powell, der
summede af sporvogne, turister og handlende.
Bhakta Roberto begyndte sit arbejde uden for en
Woolworths-forretning. Han henvendte sig til de
forbigående med et urokkeligt smil og forærede
dem systematisk en røgelsespind. Når den blev
taget imod, holdt Roberto bøssen frem. Med sin
latinamerikanske accent sagde han: “Vær så
venlig, giv en donation til templet.” Når en velgørende person fiskede penge op af lommerne
og listede dem ned i indsamlingsbøssen, gav
Roberto ham hurtigt et Back To Godhead og
takkede med et glad “Hare Krishna!”
Efter at have observeret ham et stykke tid
fangede jeg den. Roberto lærte mig at huske
på, hvordan vi hjalp folk på deres rejse tilbage til
Guddommen. Han fortalte mig, at selv en skilling
ville give permanent åndeligt fremskridt. Roberto
havde fået sin velgørende indstilling fra de hengivne, som havde lært den af Srila Prabhupada,
som havde modtaget den fra sin egen åndelige
mester. Alle vaisnavaerne på den hengivne vej
er faktisk kendt for deres gavmildhed. Af ren og
skær uselviskhed er Ramanujacarya eksempelvis kendt for at have videregivet sit personlige
initierings-mantra, selv om hans guru advarede
ham om, at han måtte en tur i helvede, hvis han
gjorde det. Et andet eksempel er Sukadeva
Gosvami, som på trods af sin fuldkomne tilfredshed i sig selv talte Srimad-Bhagavatam af
medfølelse med andre. Glemmes må heller ikke
Herren Caitanyas nærmeste tjenere, Nityananda
Prabhu og Hans tilhængere, som gik dør til dør
over hele Bengalen for at distribuere Herren
Caitanyas budskab.
Bhakta Roberto arbejdede i samme storhjertede ånd. Når en eller anden tog imod et magasin,
nikkede han til mig og sagde: “Krishnas nåde!”
Jeg kunne lide hans glade, åbne humør. Som vi
stod side om side på den snoede gade tænkte
jeg tilbage på, hvordan en hengiven indirekte
havde gjort mig den samme tjeneste ved at
distribuere Back to Godhead til min ven Richie.
Nu var det mig, der havde mulighed for at gøre
en forskel og gøre andre den samme tjeneste.
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For tilskuerne ved Market and Powell virkede
min nye tjeneste måske triviel eller endda ussel.
Jeg var helt sikkert akavet i starten. På min første
dag var der faktisk en slipseklædt herre i 30’erne,
som spurgte mig, hvorfor jeg ikke bare fik mig
et arbejde. Jeg tænkte med det samme: “Jeg
har det bedste arbejde i universet – jeg følger i
fodsporene på min åndelige mester og alle de
store bhakti-mestre før ham.”

Forfremmet
Kritakarma og en håndfuld andre hengivne
tog entusiastisk imod os om aftenen, da vi kom
tilbage til templet. Med hånden på min skulder
spurgte Kritakarma, hvad jeg syntes om min nye
tjeneste. Jeg forstod med det samme på hans
spørgsmål, at jeg var blevet
forfremmet.
Om udvikling i åndeligt liv
skriver Srila Prabhupada: “Forfremmelse i åndeligt liv er
præcis som forfremmelse i
materielt liv. Forfremmelse og
lønforhøjelse kommer automatisk, hvis den overordnede er
tilfreds med en given persons
tjeneste.”
Som Ganges-floden nedstiger fra den åndelige verden og flyder igennem
utallige planeter i universet for at rense alle dem,
som kommer i berøring med hendes vande,
overleveres ren hengiven tjeneste på samme
måde gennem generationer af Krishnas rene
hengivne for at rense hjerterne på alle dem, som
kommer i kontakt med den hengivne tjeneste.
Anuttama Dasa, en af Srila Prabhupadas fremmeste disciple og international kommunikationsdirektør for ISKCON, skrev i sin ofring til Srila
Prabhupadas vyasa-puja i 1986: “At tjene dig ved
at blive en dedikeret prædikant og tjener af din
mission er faktisk den mest fortrolige tjeneste,
man kan gøre for dig, Srila Prabhupada. Og den
er åbent tilgængelig for alle dine hengivne, fremtidige hengivne og alle fremtidige generationer af
hengivne. Den er tilgængelig for mig og vil altid
være det. Således kan jeg virkelig opnå dit smil,
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dine irettesættelser, din ømhed, din vejledning og
din kærlighed. På denne måde kan vi alle lære
dig at kende og mærke dig hos os på den mest
fortrolige måde hvert øjeblik.”
At bogdistribution skulle være min livstjeneste
gik tilfældigvis op for mig i 1975. Jeg sad på et
fly på vej til den årlige festival i Mayapur, da en
stewardesse gav mig en immigrationsformular,
som skulle udfyldes for at få ophold i Indien.
Kortet bad mig oplyse min beskæftigelse. Da
min eneste beskæftigelse var at distribuere Srila
Prabhupadas bøger, kom ordet “budbringer” til mig.
“Hvem kan være uenig i det?” tænkte jeg, som
jeg sad der og kiggede ud af vinduet. “Når alt
kommer til alt, er vi jo alle sammen en eller anden
slags budbringer.” Nogle er professionelle budbringere såsom cykelbudene,
der skærer igennem New Yorks
trafik for at levere hastebreve
til forretningsfolk. For andre
såsom postvæsnet er levering
af breve deres levebrød. Hvad
end man er professionel eller
ej, har vi alle sammen travlt
med at videregive et eller andet
budskab. Politikere, forfattere
eller papegøjer – alle har de et
budskab. Krishna Selv agerede
som budbringer for Pandavaerne, da han plæderede for fred ved Kuru-hoffet.
“Budbringer”. Jeg blev forbløffet, som jeg sad
der og igen kiggede på min titel på immigrationsformularen. Jeg var virkelig heldig at være
budbringer for min åndelige mester, den store
general i Herren Caitanyas sankirtana-bevægelse. Skæbnen kunne lige så godt have villet, at
jeg var blevet budbringer for Staten eller et eller
andet firma med et dårligt motiv om personlig
vinding. I stedet lod det til, at jeg officielt og takket
være en ren vaisnavas nåde var blevet autoriseret repræsentant for Srimad-Bhagavatam,
Bhagavad-gita og Caitanya-caritamrta, der hver
især var blevet forstærket med Srila Prabhupadas guddommelige kommentarer og udsmykket
med pragtfulde malerier, som åbnede et vindue
til den åndelige verden. (Fortsættes)

UDTALELSE OM ABHISEKA
OG DEITETS-TILBEDELSE
af Lalitanatha Dasa

Tilbedelse af Deiteter, Herren Krishnas
tilbedelige alterformer, sådan som de dyrkes
i templer såvel som i hengivnes privathjem,
er en integreret del af en Krishna-hengivens
liv. Denne tilbedelse foregår efter stramme
traditionelle regler for indvielse af de hengivne,
der står for tilbedelsen, såvel som standarder for
renlighed, punktlighed, procedurer, ritualer osv.
Srila Prabhupada indførte Deitets-tilbedelse
i ISKCON’s templer af højeste standard, hvor
kun hengivne, der er indviede som brahmanaer, har lov til at tilbede Deiteterne. Dette har
givet anledning til mange spørgsmål, både på
Prabhupadas tid og i tiden efter. Derfor har
ISKCON et ministerium for Deitetstilbedelse,
der håndhæver Prabhupadas standarder og
kommer med udtalelser, hvor der kan være
tvivlsspørgsmål.
Et sådant tvivlsspørgsmål har i de seneste
år været relateret til abhiseka-ceremonier, hvor
Deiteterne bades i forbindelse med festivaler.
Mange steder inklusive her i Danmark er det
blevet en fast tradition igennem i hvert fald de
sidste 25 år, at Deiteterne på f.eks. Sri Krishna
Janmastami og Gaura Purnima bringes ned fra
alteret og stilles i tempelrummet, hvor de bades
af alle deltagere og gæster. Denne praksis er blevet kritiseret fra flere sider. Derfor er ISKCON’s
ministerium for Deitets-tilbedelse (ISKCON’s
Deity Worship Ministry, IDWM) nu kommet med
en officiel udtalelse om denne praksis.
Konklusionen er utvetydig. Det er ikke en
acceptabel praksis, og den bør bringes til
ophør. Det kommer vi selvfølgelig også til at
følge her i Danmark.
IDWM skriver først i en indledende forklaring:
”ISKCON’s Deity Worship Ministry, IDWM,
agerer på vegne af GBC [The Governing Body
Commission, ISKCON’s øverste styrende råd]
for at sikre, at tilbedelsen i vores templer og
centre sker ifølge de standarder, som Srila

Prabhupada gav. Det tilbyder også træning
for hengivne, der er interesseret i udvikle
deres færdigheder og evner som pujarier og
brahmanaer.
Ministeriet udarbejder for tiden en række
officielle udtalelser, der behandler spørgsmål
i relation til tilbedelse. Ved omhyggeligt at studere og undersøge Srila Prabhupadas bøger,
samtaler og breve såvel som gennem kommunikation med forskellige ældre hengivne
stræber ministeriet efter at give hengivne
en klar vejledning og ledelse med hensyn
til almindeligt stillede spørgsmål. To af disse
spørgsmål er ”Kan vi vise Radharanis fødder
på festivaler som Radhastami og Gopastami?
Kan ikke-brahmanaer assistere i abhisekaer
under festivaler?” Andre spørgsmål spænder
fra anvendelsen af hvidt sukker i madlavningen
og ændring af Deitetens form til tilbedelse af
halvguder, tilbedelse af Dvaraka-silaer osv.
Alt i alt arbejder IDWM for tiden på over tyve
officielle udtalelser.”

Officiel udtalelse om abhiseka
I forbindelse med de offentlige abhiseka’er
eller badningsceremonier af Deiteter på
festivaldage udtaler IDWM følgende den
13.9.2018:
”Abhisekaer i ISKCON-centre kan kun
foretages af korrekt kvalificerede brahmanaer
i overensstemmelse med de samme pancaratrika-standarder, som Srila Prabhupada fastlagde for den daglige tempeltilbedelse. Den
eneste undtagelse er ifølge Srila Prabhupadas
instruktioner den årlige badning af Jagannatha, Baladeva og Subhadra på Snana Yatra.
Dette gælder for alle Deiteter i et ISKCONcenter, uanset om nogle mener, at Deiteterne
er installerede eller ikke installerede. Standarderne for tempeltilbedelse gælder i alle
templer. Det er ikke korrekt, at tilbedelsesstan11

darder, som hengivne har i deres privathjem,
kan overføres til ISKCON-templer.
Srila Rupa Gosvami skriver i Bhakti-rasamrta-sindhu (1.2.101):
sruti-smrti-puranadi pancaratra-vidhim vina
aikantiki harer bhaktir utpatayaiva kalpate
“Hengiven tjeneste til Herren, der tilsidesætter den autoriserede vediske litteratur
såsom Upanisaderne, Puranaerne og Naradapancaratra, er blot en unødig forstyrrelse i
samfundet.”
Kun behørigt kvalificerede hengivne må
bade, røre ved eller tilbede Deiteter i ISKCON’s centre. De behørige kvalifikationer
inkluderer overholdelse af de fire regulative
principper, recitation af mindst seksten runder
hver dag, at have modtaget pancaratrika gayatri diksa inden for Gaudiya-sampradayaen og
overholdelse af de gældende standarder for
påklædning og renlighed som forberedelse til
enhver form for tilbedelse.
Det hele drejer sig om at tjene og glæde Deiteterne, ikke om ens personlige tilfredsstillelse.
Ideen om rundhåndet at uddele barmhjer12

tighed ved at give alle mulighed for at bade
Deiteterne underbygges ikke af guru, sadhu
og sastra. Herren Caitanyas proces var fri
udbredelse af det hellige navn.
Herrens Deitetsform, arca-vigraha, er
godt nok Herrens barmhjertighedsform, men
måden, Herren udveksler på, afhænger af
vores kvalifikation. De, der ikke er initieret
som brahmanaer, får Herrens barmhjertighed
gennem darsana [audiens], ved at respektere
prasada osv. Men kun den, der har kvalifikationen i form af pancaratrika gayatri diksa, kan
modtage Herrens barmhjertighed ved at røre,
bade og tilbede Herren.

Referencer
Krishna instruerer Uddhava i Deitetstilbedelse som følger (SB. 11.27.8-10):
”Lyt nu med tro, når Jeg forklarer nøjagtigt,
hvordan en person, der har opnået status som
to gange født igennem de relevante vediske
forskrifter, bør tilbede Mig med hengivenhed.
En to gange født person bør tilbede Mig, den
tilbedelsesværdige Herre, uden falskhed ved

at tilbyde Mig det passende tilbehør i kærlig
hengivenhed til Min Deitetsform eller til en
form af Mig, der manifesterer Sig på jorden, i
ilden, i Solen, i vand eller inden i tilbederens
eget hjerte.
Man bør først rense sin krop ved at rengøre
sine tænder og tage bad. Derefter skal man
foretage endnu en renselse ved at påsmøre
jord på kroppen og recitere både vediske og
tantriske mantraer.”
Instruktioner fra Srila Prabhupada om Deitetstilbedelse:
”I vores Krishna-bevidste samfund har man
ikke lov til, medmindre man er initieret to
gange – den første gennem recitation af Hare
Krishna og den anden med gayatri-mantra –
at komme ind i køkkenet eller Deitetsrummet
for at gøre tjeneste.” (Srimad-Bhagavatam
4.31.10, kommentar)
”I går aftes kommenterede jeg, at Madhavendra Puri udførte Annakuta-ceremonien
og installerede Deiteten. Så alt blev gjort af
kvalificerede brahmanaer, men Madhavendra Puri initierede dem igen og gjorde dem til
vaisnavaer. Derefter gav han dem ansvaret for
tilbedelse af Deiteten. Så vaisnava-funktioner
kan ikke gøres af den, der kun er en brahmana
[men ikke en vaisnava].” (Fra en klasse over
Bhagavad-gita 1.40 den 28. juli 1973 i London)
”I skal sørge for, at Deiteten kun passes af
og får mad, der er lavet af behørigt to gange
initierede brahmanaer.” (Brev til Bahudak den
19. december 1974)
”Pancaratriki-vidhi… ligesom vi introducerer
tilbedelse af Deiteten i dette tempel, men i
virkeligheden kan Deiteten kun tilbedes af
ægte brahmanaer.” (Fra Deitetsinstalleringen
af Sri-Sri Rukmini-Dvarakadisa, Los Angeles
den 16. juli 1969)
”Med hensyn til den præcise dato for fejringen af Rathayatra-festivalen er det fra den
5. juli indtil Herren Jagannathas tilbagerejse
den 14. juli. Før Rathayatra er der den 19.
juni en ceremoni, hvor Herren Jagannatha
bades, hvorefter Herren Jagannatha bliver

syg med feber efter at have badet for meget.
Derefter hviler Han sig, og ingen har lov til at
komme på besøg, men Han kommer tilbage
på Rathayatra-dagen. Denne ceremoni kan
I fejre ved at bade en lille Deitet på den dag
med deltagelse af alle hengivne. Men der er
ingen grund til at lukke templet i femten dage.”
(Brev til Syamasundara den 21. februar 1970)
”Vi må kun røre Deitetsalteret og Deiteten i
en meget ren tilstand efter at have taget bad
og vasket munden ordentligt.” (Brev den 20.
april 1970)
”Generelt giver vi ikke lov til nogen, der ikke
har den hellige tråd, at tjene Deiteten, men
hvis der mangler kvalificerede brahmanaer,
kan personer uden den hellige tråd blive
engageret i at gøre gulvet rent og andre ting,
der ikke kræver, at de rører ved eller kigger på
Deiteten på nært hold.” (Brev til Bhakta Dasa
den 5. marts 1972)
”Tåbelige mennesker tror, at hengiven tjeneste handler om at smigre Herren for at få en
særlig nåde. I virkeligheden er rene hengivne,
der er engageret i Herrens transcendentale
kærlighedstjeneste, ikke et samfund af købmænd. Et handelsfirma tjener andre i bytte
for noget værdifuldt. Den rene hengivne tjener
ikke Herren med henblik på en sådan udveksling, og derfor er Herrens fulde nåde åben for
ham.” (SB. 1.8.29, kommentar)

Konklusion

Dette er som sagt en officiel udtalelse fra
ISKCON’S ministerium for Deitetstilbedelse.
Det betyder, at også her i Danmark vil abhiseka-ceremonier fremover være forbeholdt
behørigt initierede brahmanaer, imens alle
andres deltagelse (der på ingen måde vil være
mindre forbundet med Krishna) vil være at
betragte badningsceremonierne, deltage i den
sideløbende kirtana, respektere caranamrta
(vandet, der har badet Deiteterne) osv. Mere
om, hvad det betyder i praksis, når vi nærmer
os den næste festival, Gaura Purnima i marts
næste år, hvor der vil være en abhisekaceremoni.
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SYNG MED HJERTET
af Sacinandana Swami

Hvem har hørt kirtana-ledere udbryde: ”Syng
fra hjertet!”? Hvad mener de med det?
Vi har tre hjerter: den fysiske pumpe, det
følelsesmæssige hjerte og det åndelige hjerte.
Når som helst vi gerne vil være på bølgelængde
med sangen af det hellige navn, referer vi til det
tredje hjerte – hjertet, hvor vi oplever åndelige
følelser. Hvem har lagt mærke til, når vi f.eks.
læser Srimad-Bhagavatam eller synger Hare
Krishna, hvor lettet man bliver? Man har det,
som om man svæver over skyerne. Dette er en
reaktion i det åndelige hjerte.
Der er en meget lille tærskel mellem de materielle og åndelige virkeligheder, og den går
direkte igennem vores hjerte. Hvis man lærer
at overskride denne tærskel, vil man opdage, at
man står midt i den åndelige virkelighed. Hvorfor? Fordi det er her, at jeg og Herren opholder
os sammen. Herren er der direkte i hjertet sammen med vores ”selv”. I det øjeblik, vi vender os
til Ham, fører Han os til det guddommelige rum,
den åndelige virkelighed, og vi oplever en sløret
begyndelse af åndeligt liv. Sådanne erfaringer er
fuldstændigt forskellige fra nogen anden erfaring,
som vi har haft i denne verden.
Vi bør synge det hellige navn med dette åndelige hjerte, det dybeste sted, med alt, vi har, og
tigge det guddommelige par, Radha og Krishna,
om tjeneste. For at hjælpe os til at forstå det
punkt skrev Rupa Gosvami: ”Min kære Herre,
må mit sind blive tiltrukket til Dig på samme
måde, som unge mænd tragter efter unge
kvinder, og unge kvinder ønsker unge mænd.”
Denne bøn viser, at vi bør tage vores stærkeste følelser og rette dem mod Herren. De stærkeste følelser i denne verden er følelserne mellem
unge mænd og kvinder. Når de mødes, og når
det ikke kun dikteres af lyst, er der en følelse af,
at ”sammen kan vi gøre mere end ved at være
alene.” Gode par oplever dette. Det er ikke en
fysisk følelse. Det kommer fra et meget dybere
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sted. Munke oplever en tilsvarende følelse, når
de møder en god ven. Den slags følelse er ikke
filosofisk eller begrebsmæssig – den er spontan
og virkelig. Det er den slags dybe følelser, vi
gerne vil tilbyde Krishna. Derfor kalder vi: ”Syng
fra hjertet!” Det betyder: fra et dybere sted.
Herren var sammen med os, før vi blev født,
Han blev født sammen med os, Han ledsagede
og beskyttede os i vores barndom, og Han vil
være der, når vi ligger på vores dødsleje. Han
rejser altid sammen med os. Det er et meget
tæt forhold, og en hengiven vil gerne give den
samme fortrolighed tilbage til Krishna ved at
synge med følelse fra et aktiveret åndeligt
hjerte. En form for følelse er nødt til at være der,
mine kære hengivne. Følelser er de ting, vi ikke
ønsker at tale om, men som driver os, uanset
om vi anerkender dem eller ej, og de er nødt til
at blive rettet mod Krishnas tjeneste. Krishna
er vores prana-bandhu, vores bedste ven. Det
nævner Han Selv i Bhagavad-gita 5.29 (suhrdam
sarva-bhutanam: ”Jeg er alle levende væseners
bedste ven.”)
Srimad-Bhagavatam (4.29.51) følger op på
dette med at tænke på Herren med følelse og
bemærker, at den, der forstår, at Krishna er den
bedste ven, mister sin frygt for den materielle
eksistens og bliver en åndelig mester. At være
en guru vil sige at forstå, at Krishna er vores
bedste ven.
Derfor er det altafgørende at synge med følelse, mine kære hengivne. Husk Srila Prabhupadas ord, da han sagde, at vi skal synge som
et barn, der græder efter sin mor. Så vil Herren
høre os og være modtagelige over for os. Han
fortæller Arjuna: “Når en hengiven stiller sig
foran Min Deitet og danser med tårer i øjnene,
er Jeg solgt til ham. Jeg kan ikke erhverves af
nogen anden.”
Kilde: https://iskconnews.org/from-the-heart,6691

BREVKASSE
Modsætninger mellem Biblen og Bhagavad-gita
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 svarer Sankarsana Prabhu på et spørgsmål om Biblen og Bhagavad-gita.
SPØRGSMÅL: Jeg har nogle spørgsmål,
der har forvirret mig, med hensyn til hensigten
i Bhagavad-gita i sammenligning med Biblen.
Hvis man er åben over for dem begge, som
om der var en parallel mellem dem, vil man
også kunne se modsætningerne. Der er nogle
modsatte opfattelser i Biblen, når man sammenligner med Bhagavad-gita, og jeg vil gerne
høre din fortolkning af Romerbrevet 14:2-3,
Første Timotheus-brev 4:1-4 og Romerbrevet
14:17.
SVAR: Du har spurgt om følgende passager
fra Biblen:
Romerbrevet 14:2-3:
(2) ”Én har tro til at spise alt; men den skrøbelige spiser kun urter.”
(3) ”Den, som spiser, må ikke ringeagte dem,
som ikke spiser; og den, som ikke spiser, må
ikke dømme den, som spiser; thi Gud har taget
sig af ham.”
Første Timotheus-brev 4:1-4:
(1) ”Men Ånden siger klart og tydeligt, at i
de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet
de lytter til forførende ånder og dæmoners
lærdomme”
(2) ”forledte dertil af hykleri hos løgnlærere,
som er brændemærkede i deres egen samvittighed.”
(3) ”De forbyder, at man ikke må gifte sig,
og at man skal afholde sig fra spiser, som Gud
har skabt til at nydes med taksigelse af dem,
som tror og har erkendt sandheden.”
(4) ”Thi alt, som Gud har skabt, er godt, og
intet er at forkaste, når det modtages med
taksigelse.”

Romerbrevet 14:17:
(17) ”Thi Guds rige består ikke i at spise og
drikke, men i retfærdighed og fred og glæde
i den Helligånd.”
Hvis vi accepterer ovenstående vers som
præcise oversættelser, er det første punkt, at
dette er ikke Jesu lære. Det er Paulus’ personlige opfattelse. Det er hverken Guds eller
Jesu ord. Det er Paulus’ ord, og han sluttede
sig til den kristne bevægelse et stykke tid
efter Jesu bortgang. Selv hvis vi accepterer
ovennævnte vers som åbenbaret sandhed,
kan vi fortsat ikke forkaste De Ti Bud på basis
af dem. I De Ti Bud forbydes vi strengt at slå
ihjel. Hvis en kristen derfor udøver, hvad han
anser for sin mulighed til at spise kød i lyset af
ovenstående vers, vil han skulle begrænse sin
kødspisning til dyr, der har lidt en naturlig død,
og ikke dem, der er blevet slået ihjel. Hvis han
bryder De Ti Bud, fordømmer vi ham ikke. Han
fordømmer sig selv gennem sit eget bevidste
brud på Guds love.
Nogle, der er knyttet til at spise kød fra
dræbte dyr, hævder, at den virkelige betydning
af ”Du må ikke slå ihjel” er ”Du må ikke myrde.”
Derfor påstår de, at det er i orden at slå dyr ihjel
og spise dem. Men hvis vi tager det originale
hebræiske i Anden Mosebog 20:13, finder vi,
at på hebræisk står der lo tirtzack, der helt
præcist betyder ”enhver form for drab”.
Et andet punkt er, at kristne er meget kritiske
over for Krishnas hengivne, der ikke spiser
kød, selv om det er strengt forbudt for kristne
at se ned på os ifølge Romerbrevet 14:3. Hvis
de ikke følger deres egne skrifter, hvorfor og
hvordan kan de da forvente, at vi skal tage
(Fortsættes side 19)
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KRISHNAS SMØRKUGLE
af Lalitanatha Dasa

Lad os forestille os, at vi skal opføre en
treetagers bygning uden et fundament på en
grundflade på 0,2 kvadratmeter på en stejl
skråning. Kan det lade sig gøre? Det spørgsmål opstår, når man betragter en mystisk
sten, ”Krishnas smørkugle”, i Mahabalipuram
i Sydindien. Stenen er en omkring seks meter
høj granitblok, der vejer over 250 tons. Det er
mere end de berømte monolitiske sten i Ollantaytambo i Peru eller i Machu Picchu i Bolivia.
Da stenens bredde er næsten det samme
som dens højde, ligner den en kugle fra nogle
vinkler, men den er ikke en perfekt kugle eller
sfære. På billedet kan man se, hvordan folk
sidder under stenen, hvilket giver en ide om,
hvor stor den er.
Det særlige ved denne stenblok er, at den
hviler på et ekstremt lille areal, under 0,2 kvadratmeter, på en stejl bakke. Det er et mirakel,
at den kan stå sådan. Man kan forestille sig,
hvad der ville ske, hvis man på samme måde
anbragte en bold på en skråning. Den ville
med det samme rulle ned. Men denne sten
har officielt stået der i mindst 1200 år.
Nogle hævder, at denne sten må være en
naturlig formation eller er kommet til hvile på
sin plads ved en naturlig proces. Forskellige
ting taler imod dette. En teori er, at stenen
er en vandreblok fra en istid i en fjern fortid.
Men Indien har ikke haft istid i nogen nær
geologisk fortid inden for flere millioner år.
Andre foreslår, at den kan være et nedfald fra
et vulkanudbrud, nærmest en kæmpemæssig
’dråbe’ af lava, der landede der og størknede i
form af en kugle. Men der har på samme måde
heller ikke været aktive vulkaner i Sydindien
inden for en rimelig geologisk fortid. Den teori
stemmer heller ikke overens med, at stenen
er en granitblok. Ganske vist er granit en vulkansk sten, men granit dannes længere nede
under jorden, hvor lava kan afkøle langsomt
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uden at være i kontakt med atmosfærisk luft.
Når lava størkner under hurtig afkøling oven
på jordoverfladen, dannes andre stenarter
såsom basalt.
Hvis stenen ikke er en naturlig formation,
hvem kan da have anbragt den der? Selv i
moderne tid ville det være meget vanskeligt
at flytte en 250 tons stenblok op ad en bakke
og kræve indviklede arrangementer med kraner. Hvordan blev det gjort for mindst 1200
år siden?
I 1908 syntes guvernøren over Madras,
Arthur Lawley, at denne sten var for farlig og
kunne når som helst rulle ned ad bakken. Han
gav derfor ordre til, at stenen skulle flyttes. Syv
elefanter blev brugt i tandemforspand med
den ene foran den anden for at få stenen ned.
Men stenen rokkede sig ikke så meget som
en tomme! Guvernøren måtte til sidst opgive.
Stenens bund er på en eller anden måde ’limet’
til bakken nedenunder.
En elefant kan trække eller skubbe seks
tons. Det giver 42 tons for syv elefanter, og
’smørkuglen’, der balancerer på 0,2 kvadratmeter, rokkede sig ikke. Er den spændt fast
forneden? Skjuler der sig noget under den?
Et andet interessant spørgsmål er også, at
hvis det var umuligt at skubbe stenen ned ad
bakken, hvordan blev den da skubbet eller
trukket op ad bakken? Hvis det er menneskeligt umuligt nu, kan man kun undre sig over,
hvordan det er sket i fortiden.
Selv om denne sten populært kaldes
”Krishnas smørkugle”, er det et navn af nyere
dato og ikke det oprindelige navn. Det nye
navn blev opfundet af en turistguide, der i 1969
blev sat til at fremvise skulpturer i Mahabalipuram til Indira Gandhi, Indiens premierminister på den tid. Stenens gamle navn er ”Vaan
Irai Kal”, der på tamilsk betyder ”Himmelgudens sten”. Hvem var denne himmelgud, der

stillede denne enorme sten?
Der er ingen udhugninger eller udskæringer
af nogen slags på stenen. Det er områdets
eneste berømte stenformation, der ingen
udhugninger har. Ja, det fortælles, at Kong
Narasimhavarman gav streng ordre til, at ”Himmelgudens sten” aldrig måtte røres af stenhuggerne. Stenen må
således have været
der på og før hans tid
i det 7. århundrede.
Den stejle bakke,
som stenen står på,
er ti meter høj, men
det er ikke den oprindelige højde, for området omkring bakken vokser på grund
af sandfygning fra
havet i nærheden.
En rampe på bakken
er nu under to meter
høj, imens den for ti
år siden var over fem
meter høj, og børnene plejede at glide
ned ad den. Denne
bakke tilsandes nu
med omkring 30 centimeter om året, så
man kan forestille
sig, hvor høj den har
været for 1200 år siden. Måske har den
været over 300 meter høj. Hvordan er
denne uhyrligt store
sten blevet flyttet op
ad en sådan en høj
bakke?
Krishnas smørkugle er blot en af
flere ting, der kan
synes at tyde på en
form for avanceret
teknologisk kunnen i

en fjern fortid i Mahabalipuram. Der er andre
mystiske ting på dette sted. Vidner de om, at
forståelsen af vores historie måske er ufuldstændig?
Kilde, se https://www.youtube.com/
watch?v=cAhY4v1mLHE.
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HENGIVEN BETYDER
MENNESKELIG
af Madan Gopal Dasa

Vi kan ikke blive hengivne af Krishna, før
vi bliver mennesker. Det lyder måske ikke så
mærkeligt, men det er ikke altid noget, man
kan tage for givet. Mange gange bliver vi
hengivne, før vi bliver mennesker. Faktisk er
avancerede hengivne de allermest sympatiske
mennesker, der findes, og det er vigtigere at
være end noget som helst andet. Man føler
sig rigtig godt tilpas i en rigtig hengivens selskab. Vi må med andre ord lære at opføre os
ordentligt og være perfekte gentlemen.
Den mest kompetente person til at opdrage
os er Srila Prabhupada og den nulevende
åndelige mester, som er en repræsentant for
Prabhupada og Krishna. Måden, vi kan opnå
Srila Prabhupada og Krishnas nåde på, er
ved at tjene vores åndelige mester, men måske endnu vigtigere er det (hvis den åndelige
mester ikke bor sammen med os), at vi skal
opretholde et godt forhold til vores nærmeste,
dvs. først og fremmest de andre hengivne,
vi ser hver dag.
Vores oprør mod
Krishna starter
ikke direkte imod
Ham, men kommer til udtryk over
for de andre hengivne. Prabhupada sagde, at man
ikke kan være en
hengiven af Krishna og samtidig
være misundelig
på de andre hengivne. Det accepterer Krishna ikke.
Han er ikke dum
eller blind. Faktisk
skal vi opføre os
pænt over for alle
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mennesker og andre levende væsener. Nogle
respekterer vi måske ved at holde en sikker
afstand til dem som f.eks. en tiger.
Det allermest tiltrækkende aspekt ved Srila
Prabhupada er for mig, at han var sådan en
fin fyr, alles ven og velønsker og fuld af medfølelse med os betingede sjæle. Jeg kunne
ikke forstå ret meget af den dybe filosofi, da
jeg første gang læste om Prabhupada eller
”Swamien”, som han blev kaldt i begyndelsen.
Jeg kunne bare med det samme forstå, at
her er et dejligt menneske, som bekymrer sig
om andre og prøver at hjælpe dem. Vancha
kalpa tarubhyas ca, kripa sindhubya eva ca,
patitanam pavanebhyo, vaisnavebhyo namo
namha. De hengivne af Krishna er som
ønsketræer, som kan opfylde alles ønsker
og er fulde af medlidenhed med de faldne,
betingede sjæle. Nøgleordet er medlidenhed.
”People don’t care how much we know. They
want to know how much we care.” Vi kan tale

højtravende filosofi, og det er også vigtigt,
men bag det hele skal der være velvilje og en
velønskende mentalitet og et ønske om virkelig
at hjælpe andre.
Vi kan imidlertidig ikke hjælpe nogen som
helst, før vi hjælper os selv og renser vores
snavsede hjerter. Det er i virkeligheden os,
der har mest brug for hjælp, men det må vi
erkende først og blive ydmyge. Vi har vendt
os fra Krishna, og det er først, når vi forstår,
at dette var den største fejl, jeg nogensinde
har begået, og faktisk årsagen til alle mine
andre problemer.
Vi må også komme til det punkt, hvor vi har
det rigtig dårligt med, at vi har vendt Krishna
ryggen. Det er ikke det samme som lavt selvværd. En skurk kan ikke forstå, at han har
begået en kriminel handling, før han angrer,
hvilket indebærer at have det dårligt med det.
Dårligt selvværd betyder, at vi tror, vi ikke er
noget værd. Krishna synes, vi er enormt meget værd. Hvorfor har Han ellers sat himmel
og jord i bevægelse for at prøve at redde os?
Srila Prabhupada kom til Vesten bare for vores
skyld. Han kunne være blevet i Indien. Det var
ikke nødvendigt for ham at komme. Vi kan
også til en vis grad sige det samme om vores
egen åndelige mester og de andre hengivne,

som bragte os til Krishnas lotusfødder. Det er
en god form for lidelse at føle skam. Vi må
virkelig forstå, at vi er skyldige og ansvarlige
for at gøre det godt igen og reparere på vores
ødelagte forhold til Krishna.
Alt dette kræver meget arbejde med os selv,
og den viden, som er i Prabhupadas bøger, er
beregnet til det. ”Formålet med vedisk viden
er karakterdannelse,” skrev Prabhupada. Der
kan ikke laves nogle resolutioner eller regler
om at realisere dette. Det er op til det enkelte
medlem i vores ISKCON-bevægelse at følge
den Krishna-bevidste proces og seriøst arbejde på at blive et bedre menneske, hvilket
betyder at blive en hengiven af Krishna. At
prædike er egentlig ikke så svært, selv om det
er en kunst, men essensen er, at vi bare bør
prøve at blive venner med folk. Nogle gange
er vi måske bange for at have fortrolige forhold
til andre mennesker, muligvis fordi vi har nogle
traumer i vores eget liv, og der er noget, som vi
mangler følelsesmæssigt og aldrig fik, specielt
i barndommen. Det kan gøre det sværere at
stole på andre (og Krishna), men vi må ikke
give op. Når vi finder ud af, hvor fantastisk
en person Krishna er, får vi også automatisk
øje på alle andre personers gode kvaliteter,
specielt blandt de hengivne.

(Fortsat fra side 15)
kristne er meget kritiske over for Krishnas
hengivne, der ikke spiser kød, selv om det
er strengt forbudt for kristne at se ned på os
ifølge Romerbrevet 14:3. Hvis de ikke følger
deres egne skrifter, hvorfor og hvordan kan
de da forvente, at vi skal tage dem alvorligt?
De taler store ord og følger ikke deres egne
skrifter. Vi følger strengt vores. Det burde vise
dig noget om forskellen på såkaldt kristendom
og Krishna-bevidsthed. Min far var kristen, men
han respekterede mig meget for, at jeg fulgte
mit skrift, Bhagavad-gita. Og han gjorde også
en masse tjeneste for at hjælpe bevægelsen
for Krishna-bevidsthed.
Gud udtaler i Skabelsesberetningen: “Jeg
giver eder alle urter på hele jorden, som bærer

frø, og alle træer, som bærer frugt med kerne;
de skal være eder til føde.”
Også ifølge Biblen har Gud altså givet mennesket vegetarisk mad som dets føde.
Den, der ikke kan se den guddommelige
gnist inde i et levende væsen og ønsker at
slå det ihjel og fortære dets kød, er i bedste
fald en meget primitiv person. Sådanne
personer er forfaldne til den midlertidige
stimulering af deres midlertidige smagsløg.
Ifølge karma-loven, sådan som den beskrives i de vediske bøger, og ifølge det bibelske
princip om, at “som du sår, så skal du høste,”
vil den, der spiser et dyr, der blev slået ihjel
på et slagteri, i fremtiden møde en lignende
skæbne.
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PÅ OPDAGELSE I
KRYDDERIERNES VERDEN
af Visakha Devi Dasi / oversat af Caroline Nordstrand

Kværn dem, rist dem eller steg dem. Kombiner dem og skab nye smage.
Krishnas køkken er nok det køkken i verden,
hvor de seks fundamentale slags smag – salt,
sød, sur, stærk, astringerende og bitter – udforskes mest til fulde i utallige kombinationer.
Alle former for smag udspringer fra de seks
basale, ligesom alle farver udspringer fra de
tre primære farver: rød, blå og gul.
Det er vigtigt at krydre maden. Krydderiet
bukkehorn anvendes eksempelvis til at give et
strejf af bitterhed, en smag, som praktisk taget
er ukendt i vestlig madlavning. Men når den
er ordentligt tilberedt og serveret med andre
retter, er den bitre smag faktisk helt i orden
(nogle er endda vilde med den).
Der findes også søde krydderier som kanel
og kardemomme, stærke som cayenne og
blandede som kommen og koriander. Krydderier har ikke kun betydning for smagen af
en given ret, men også for, hvordan den ser
ud, føles og dufter.
Der findes fire grundlæggende krydderiteknikker. Den første er at kværne hele krydderier
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til et fint, tørt pulver. Den anden er at tørriste
krydderierne langsomt for at frigøre deres
krydrede kvalitet og herefter knuse dem til en
grov, robust pulverform. Den tredje teknik er at
male krydderier og væske sammen til en våd,
blød pasta. Og sidst, men ikke mindst kan
man brune små mængder hele krydderier i
ghee eller vegetabilsk olie og tilføje dem til
retten, mens man tilbereder den. Man kan
også kombinere pulveriserede krydderier
på utallige måder for at lave garam masala,
en uundgåelig ingrediens i denne form for
madlavning.
Lad være med at forveksle garam masala
med karry. Karrypulver indeholder som regel
gurkemeje, rødt chilipulver og asafetida (hing),
som stort set aldrig indgår i garam masala. Vi
anvender ikke karry i Krishnas køkken. Det
giver retterne en stereotyp gylden farve, en
stærk smag, som ikke er særlig raffineret,
og en overvældende aroma. Forskellige typer garam masala kan være pikante, søde,

skarpe eller pebrede, men de er altid en
harmonisk blanding af forskellige former for
smag, som løfter og ikke kvæler madens
naturlige smag.

2 dele sorte sennepsfrø
0,5 del bukkehornsfrø
3 dele spidskommenfrø
1 del nigellafrø (black cumin)

Krydderiopskrifter fra Yamuna Devi
Dasi

Opskrift 2:
1 del fennikelfrø
1 del sorte sennepsfrø
1 del bukkehornsfrø
1 del spidskommenfrø
1 del nigellafrø (black cumin)

Knuste tørristede spidskommenfrø (jeera)
Anvendes i krydderiblandinger til forskellige grøntsagsretter, dhal, supper, salater og
krydrede risretter.
Tilberedelsestid: 45 minutter
Giver ca. 4 dl.
Ingredienser:
4,7 dl hele ristede spidskommenfrø (ikke at
forveksle med kommenfrø)
1. Hæld halvdelen af frøene på et stykke bagepapir eller en bageplade og spred langsomt
frøene over overfladen for at fjerne eventuelle
uønskede elementer eller hårde kerner. Sortér
de resterende frø på samme måde.
2. Forvarm en stor støbejernspande over lav
varme i fire til fem minutter. Hæld frøene i og
tørrist dem i 15 til 20 minutter. Rør indimellem.
Frøene skal ikke brunes, men blot ristes let,
så de frigiver deres duft.
3. Afmål tre spiseskeer og hæld dem i en
kaffekværn én ad gangen. Kværn frøene med
tre korte stød. Frøene skal knuses delvist, ikke
pulveriseres. Tillad dem at køle af. Hæld dem
på glas og opbevar dem mørkt og køligt.

1. Fjern eventuelle uønskede elementer fra
krydderierne.
2. Fordel krydderierne på et stort stykke bagepapir og stil dem i direkte sol i tre til fire timer.
3. Bland dem grundigt og opbevar dem i en
tætlukket beholder.

Almindelig garam-masala
Denne afbalancerede masala indeholder
kun fire ingredienser. Den er lidt krydret og
lidt sød.
Tilberedelsestid: 1 time
Giver 4,7 dl
Ingredienser:
0,6 dl korianderfrø
2,4 dl spidskommenfrø
0,8 dl hele nelliker
1,2 dl grønne eller hvide kardemommekapsler
1.

Fem-krydderi-blanding
(punch puran)
Denne kombination af fem hele aromatiske
krydderier anvendes hyppigt i sauté’er (krydderier, der er opløst i varm olie) til at afslutte
for eksempel bengalske grøntsagsretter, gryderetter eller dhal. Den første opskrift er mild,
den anden en anelse stærkere.
Opskrift 1:
1 del fennikelfrø

2.
3.

4.

Forvarm ovnen til 90 grader. Fordel
ingredienserne på et stykke bagepapir
eller en bageplade og bag i 30 minutter.
Bland korianderfrø, spidskommenfrø og
hele nelliker i en lille skål.
Put kardemommekapslerne i en stenmorter og bank let på skallerne, til de
åbner. Åben kapslerne helt og ryst
frøene ud. Smid skallerne ud. Tilsæt
frøene til de andre krydderier og bland
grundigt.
Kom 0,6 dl af krydderiblandingen i en
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5.

elektrisk kaffekværn og kværn i ca. et
minut. Overfør pulveret fra kværnen til
en metalsi og si skallerne fra. Kværn og
si de resterende krydderier.
Overfør det siede pulver til en passende
tætlukket beholder. Opbevar et koldt,
tørt sted.

Koriander garam-masala
En afrundet dejlig mild krydderiblanding
Tilberedelsestid: 1 time
Giver 3,5 dl
2,4 dl korianderfrø
2 tsk. sorte peberkorn
1 spsk. hele nelliker
1,5 tsk. tørrede røde chilier, groft knuste
1,5 dl hele spidskommenfrø
3 stænger hel kanel á fem centimeter

tørre kikærter og udvalgte tørre grøntsager.
Den anvendes ofte sammen med frugttilberedninger for at give en kontrast til de tropiske
frugters sødme.
Tilberedelsestid: 1 time
Giver ca. 2,4 dl
1,2 dl korianderfrø
0,6 dl spidskommenfrø
2,5 tsk. rødt chilipulver
2 tsk. gurkemejepulver
2 store cassia-blade
2,5 tsk. hele nelliker
0,5 spsk. frø fra grønne eller hvide kardemommekapsler
6,5 spsk. mangopulver
2 spsk. ingefærpulver
0,8 dl fint sort salt
1.

1.

2.

3.

4.

Forvarm ovnen til 90 grader. Fordel
krydderierne på et stykke bagepapir.
Bag i 30 minutter og tag dem herefter
ud af ovnen.
Bland korianderfrø, peberkorn, nelliker, røde chilier og spidskommenfrø
i en skål. Kom kanelstængerne i en
stenmorter og pulveriser dem til et groft
pulver, der blandes grundigt med de
øvrige krydderier.
Hæld 0,6 dl af krydderiblandingen i en
elektrisk kaffekværn og kværn i 45 til
60 sekunder, eller indtil pulveret har en
let, luftig konsistens. Hæld det igennem
en fin metalsi og ryst for at si de grove
skaller fra pulveret. Det er også en mulighed at kværne de grove skaller i en
stenmorter, indtil de er pulveriserede.
Bland grundigt og opbevar i en tætlukket beholder på et køligt, tørt sted.

2.

3.

4.

Chat Masala
Med dens fine tekstur, salte og let syrlige
smag er denne krydderiblanding særligt velegnet til at krydre retter med bønnespirer,
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5.

Forvarm ovnen til 90 grader. Fordel
cassia-blade, kommenfrø, korianderfrø,
hele nelliker og kardemommekapsler på
et stykke bagepapir og bag i 30 minutter.
Bræk cassia-bladene i små stykker
og kom dem i en stenmorter. Knus og
kværn dem til et groft pulver. Kom ristede krydderier og ristede cassia-blade
i en lille skål og bland grundigt.
Kom 1,2 dl af den ristede krydderiblanding i en elektrisk kaffekværn og kværn
i et minut, eller indtil blandingen er pulveriseret til et meget fint pulver. Overfør
pulveret til en fin metalsi og si de grove
ingredienser fra. Gør det samme med
de resterende krydderier. Saml de grove
overskydende krydderirester og overfør
dem til en stenmorter. Knus, til de er
pulveriserede.
Bland det ristede krydderipulver med
de resterende pulveriserede krydderier
samt sort salt. Bland alle ingredienser
grundigt.
Overfør blandingen til et lille glas, forsegl det grundigt og opbevar det mørt
og køligt.

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. 19.
Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.

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

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 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Tirsdag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Onsdag 07.00 - 08.00
Torsdag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Fredag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00

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

https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle
facebook side
www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook gruppe

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

harekrishna.no
Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo
Hver søndag kl. 15.00: Søndagsfest. Kirtan, foredrag
og prasada.
Fredagskirtan kl. 18-20: Nesten hver fredag. Se FB:
Iskcon Norway for mer info.
Facebook: Iskcon Norway (Hare Krishna Movement)
Mail: norgeiskcon@gmail.com
Govinda – Bergen Hare Krishna Senter. Lille Øvregaten 4, 5018 Bergen
Hver lørdag kl. 16: Lovefeast. Kirtan, foredrag og
prasada.
Hver tirsdag og fredag kl. 16–17: Gratis karmafri hellig
vegetarmat (prasad).
Hver onsdag kl. 17-19: Bhagavad-gita seminar
Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon
Mail: govindabergen@gmail.com
Ekadasi: 5. og 20. oktober.

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.

23

KARTTIKA - HERREN DAMODARAS MÅNED

Kartika, der af Krishnas hengivne, vaisnavaer, anses for at være årets helligste måned, falder i år fra den 24. oktober til og med den 22. november. I denne periode er det
almindeligt at tage særlige løfter og udføre ekstra åndelige aktiviteter. Normalt tilbedes
Krishna i Kartika i Sin form som den lille dreng Damodara, der bandtes af Sin mor for at
afholde Ham fra at være uartig.
Alle åndelige og hengivne aktiviteter, der gøres i denne måned, er ekstra lykkebringende
og har endnu større virkning. Den faste tradition er at ofre lys til Damodara morgen og
aften og synge den smukke Damodarastika i kirtana.
Hengivne i ISKCON bruger også denne måned til at besøge andre hengivne eller venner
og bekendte og afholde Damodara-ceremonier hjemme hos dem. I templet i København
har Jayanta Govinda Dasa i de seneste år arrangeret mange sådanne programmer rundt
omkring i byen hos interesserede mennesker og gør det igen i år. Har I også lyst til at få
et besøg af ham eller et par andre hengivne til et dejligt Karttika-program en eftermiddag
eller aften? I så fald kan han kontaktes på anumulajagan@gmail.com eller telefon +45
5184 5382.

