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Ravanas borg på Lanka
Forsidebilledet er
fra Sri Lanka, hvor
denne imponerende
klippe, Sigiriya, der
rager 200 meter op
over det omgivende
område, også er
landets største
turistattraktion. På
toppen af Sigiriya ligger ruiner fra et fortidigt
palads. Officielt er det bygget af en konge
omkring 500. Men hvem ved, måske er det i
virkeligheden meget ældre, og måske er det
sågar intet mindre end Ravanas borgværk,
der er mange tusinde år gammelt. Læs mere
side 11.

Bhagavad-gitas fødsel
I denne måned den 18. december er det
årsdagen, hvor Sri Krishna talte Bhagavadgita til Sin ven Arjuna for over 5.000 år siden. I
den anledning fortælles historien om, hvordan
den mest populære udgave af Bhagavad-gita i
verden så dagens lys for lidt over 50 år siden.
Læs mere side 8.

Is til vinteren
Nu går vi ind i vintermånederne, så hvorfor
handler dette nummers køkkenside om
opskrifter på is, der kan ofres til Krishna? Det
er et godt spørgsmål, men lækre er de i hvert
fald! Læs mere side 20.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Krishna er adhoksaja, 2
af Srila Prabhupada

Her følger anden del af en klasse, som Srila Prabhupada gav over Srimad-Bhagavatam
1.8.19 den 29. september 1974 i Sridhama Mayapur, Indien.
Krishna giver os alle muligheder, men
vi er så uintelligente, at vi ikke kan forstå,
hvor venlig Krishna er. Det kaldes mudhadrsa [SB.1.8.19]. De kan ikke se, fordi de er
mudha-drsa. Mudha betyder slyngel, og drsa
betyder ‘at se’. De har ingen evne til at se.
En mudha kan ikke se. Slyngler kan ikke se.
De siger meget stolt: ”Kan du vise mig Gud?”
Men de tænker ikke: ”Er jeg kvalificeret til at
se?” Slyngler kan ikke se. De er meget stolte:
”Kan du vise mig Gud?” Men de tænker ikke:
”Er jeg kvalificeret til at se?” De er meget stolte
af deres øjne, men hvad er værdien af deres
øjne? Derfor siger Krishna: ”Ja, I kan se Mig,
men sådan som Jeg vil have det. I ser mig
allerede: raso ‘ham apsu kaunteya [Bg. 7.8].
Det er meget let for jer at se Mig. I kan se Mig
i vand. Imens I drikker og smager vand, ser I
mig. Jeg er vandets smag.” Alle drikker vand,
og vi oplever en form for smag. Hvorfor skulle
man ellers drikke vand? Så man kan huske:
”Her er Krishna,” når man smager vand. Hvis
man på den måde følger Krishnas instruktion,
vil man en dag blive en hengiven. Krishna er
venlig. Blot ved at drikke vand kan man se
Krishna. Vi behøver blot at vide, hvordan man
ser Krishna.
Derfor siger Kuntidevi, na laksyase mudhadrsa [SB.1.8.19]. Mudhaen, slynglen, er
tåbelig. Krishna siger: ”I kan se Mig i vandets
smag,” men disse slyngler siger: ”Bah! Dette
er humbug. Hvordan kan Krishna være der
i vandet? Jeg vil se med mine egne øjne.”
Men de har ikke øjnene til at se med. Derfor
må man gradvist udvikle sine øjne ligesom
den, der lider af en øjensygdom, skal tage
medicinen, hvorefter hans syn gradvist vil
blive forbedret. Men de vil ikke tage imod

Krishnas og den åndelige mesters instruktion.
De ønsker at forblive mudha-drsa, slyngler
og fjolser, og samtidig vil de se Krishna. Det
er problemet. Na laksyase mudha-drsa [SB.
1.8.19]. Hvordan skal man kunne se Krishna,
hvis man ikke forbedrer sine øjne ifølge sadhu,
sastra og gurus vejledning?
Krishna taler. Det er sastra. Sastra betyder
det, der er talt af Guddommens Højeste
Personlighed. Det er sastra. Og guru. Guruen
siger den samme ting. Sadhuen siger den
samme ting. Kriteriet for sadhu og guru er, at
de ikke ændrer på Krishnas ord. De siger ikke:
”Nu har jeg fundet på noget. Krishna siger: ”I
kan se Mig i vandets smag,” men jeg siger, at
I kan se Ham på en anden måde.” Ligesom
mayavadien siger: ”I skal bare tænke på mig.”
I Aurobindos asrama laver de ikke andet.
Disciplene får at vide: ”I kan gøre præcis, hvad
I har lyst til, så længe I bare hele tiden tænker
på Aurobindo.” Ligesom Krishna siger det:
man-mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam
namaskuru [Bg. 18.65]. Jeg spurgte beboerne
i Aurobindos asrama: ”Hvad laver I?” De
svarede: ”Vi tænker på Aurobindo.” Hvorfor?
Fordi Aurobindo tror, at han er Krishna.
Ligesom Krishna siger, man-mana bhava
mad-bhaktah, siger Aurobindo: ”I skal tænke
på Mig.” Så beboerne tænker på Aurobindo,
imens de ryger bidier og cigaretter. Det er alt.
Jeg har set det med mine egne øjne.
Mudha-drsa. Hvis vi vil fortsætte med at
være mudha-drsa, vil det være vanskeligt for
os at se Krishna. Vi har helliget vort liv til at
se Krishna, til at tale med Krishna, til at lege
med Krishna, til at have Krishna som vores
søn, til at have Krishna som vores ven, til at
have Krishna som vores elsker. Hvis det er
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vores ambition, må vi ikke forblive mudhadrsa, tåbelige.
Vi skal følge mahajanaerne, de store sjæle,
som Kunti råder til det. Kunti ved, hvordan man
ser Krishna. Hun ved: ”Her er Krishna. Selv
om Han spiller rollen som min brors søn, min
nevø, er Han i virkeligheden Guddommens
Højeste Personlighed.” Ligesom Arjuna.
Arjuna talte med Krishna som en ven, men
da han så, at ”Det er umuligt at løse dette
problem. Jeg hælder til ikke at kæmpe og
slå mine slægtninge ihjel, men min pligt er at
slå dem ihjel.” Det var en meget forvirrende
situation. Derfor accepterede han Krishna som
4

guru. Han sagde: ”Jeg kan ikke finde nogen
anden, der kan løse dette problem. Derfor
overgiver jeg mig til Dig, Krishna.” Sisyas te
‘ham sadhi mam tvam prapannam [Bg. 2.7].
”Nu taler vi ikke som venner. Jeg accepterer
Dig som guru.” Når man accepterer en anden
som guru, kan man ikke argumentere. Det
er betingelsen. Pranipatena, sampurna, helt
overgivet. Ellers giver det ingen mening at
acceptere en guru. Det er ikke som at have
en kælehund: ”Alle har en guru. Jeg vil også
have en guru.” Guru betyder, at for det første
er betingelsen pranipata, helt overgivet. Ikke
at ”Hvis jeg kan lide det, følger jeg Din ordre.

Og hvis jeg ikke kan lide den, følger jeg den
ikke.” Det er ikke accept af en guru. Pranipata.
For det første må man samtykke. Først talte
de sammen som venner. En ven giver måske
sin ven ret, og måske giver han ham ikke ret.
Sådan er samtaler mellem venner. Men Arjuna
blev sisyas te ‘ham: ”Jeg er nu Din sisya, Din
discipel. Nu kommer det ikke på tale at være
uenig med Dig. Uanset hvad du siger, vil
jeg acceptere det.” Til sidst sagde Krishna:
”Overgiv dig til Mig.” Det gjorde Arjuna.
Det er hele formålet med Bhagavad-gita.
Han ændrede sin beslutning. Han ville ikke
kæmpe. Det var hans beslutning. Men da han
accepterede Krishna som guru, accepterede
han det, da Krishna sagde: ”Du skal kæmpe.
Det er Mit ønske. Selv om du ikke bryder dig
om, at disse folk ikke kommer tilbage hjem, vil
de blive dræbt her. Det er allerede Min plan.”
Disse ting diskuteres i Bhagavad-gita.
Hvordan skal vi kunne se Krishna, hvis vi
forbliver mudha-drsa på trods af, at vores
øjne åbnes på så mange måder af Krishna,
guru og sastra? Det er ikke muligt. Derfor står
der skrevet, na laksyase mudha-drsa [SB.
1.8.19]: ”Hvis vi fortsætter med at have øjne
som en mudha under illusion, kan vi ikke se
Dig.” Hvordan? Nato natyadharo yatha. En
slægtning som min bror, far eller ven optræder
måske på en scene, men han er klædt ud
på en måde, så selv om han står foran mig,
kan jeg ikke genkende ham. Hvis vi forbliver
mudha-drsa, kan vi ikke genkende Krishna.
Bortset fra det er Krishna overalt. Akhilatmabhutah. I Brahma-samhita står der, goloka
eva nivasaty akhilatma-bhutah [Bs. 5.37].
Selv om Han bor i Goloka Vrindavana, er Han
overalt. Hvordan kan jeg da komme til at se
Ham? Premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santah sadaiva hrdayesu vilokayanti [Bs.
5.38]. De, der har udviklet kærlighed til
Krishna, kan altid se Krishna døgnet rundt og
intet andet end Krishna. Det er processen.
Vi må forøge vores tilknytning og vores
kærlighed til Krishna. Mayy asakta-manah
partha yogam yunjan mad-asrayah. Dette

bliver også forklaret. Alt er der. Mayy asakta.
Vi må forøge vores tilknytning til Krishna,
vores kærlighed til Krishna. Så vil vi kunne se
Krishna hele tiden.
premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santah sadaiva hrdayesu vilokayanti
yam syamasundaram acintya-guna-svarupam
govindam adi-purusam tam aham bhajami
[Bs. 5.38]

Dette er en mahajana, Brahmas, praktiske
erfaring. Brahma-samhita er skrevet af
Brahma. Han er en mahajana. Mahajana
betyder den person, der kender Krishna. Der
er tolv mahajanaer. Naradah svayambhuh
sambhuh. Narada er en mahajana, og
Brahma er en mahajana. Herren Siva er en
mahajana. Kapilah kumaro manuh prahlado
bhismah. Mahajanaerne er der. Vi må følge
dem. Mahajano yena gatah sa panthah [Cc.
Madhya 17.186]. Vi bør ikke forblive mudhadrsa. Vi bør følge mahajanaerne, sadhuerne
og sastra. De anbefaler sravanam [at lytte]
som den vigtigste proces. Srnvatam svakathah krsna punya-sravana-kirtanah [SB.
1.2.17]. Hvordan kan vi gøre fremskridt, hvis
vi ikke hører om Krishna? Vi er nødt til at høre.
Min Guru Maharaja var meget venligt stemt
over for mig, fordi jeg var meget interesseret
i at lytte til ham. Det har I hørt. Jeg lyttede til
ham. I begyndelsen kunne jeg i virkeligheden
ikke forstå ham. Han talte på så højtravende
en filosofisk måde, at det var umuligt at forstå
ham. Stadigvæk ville jeg gerne høre på ham.
Det var min eneste kvalifikation.
Det er processen. Hvis vi under lektionen
ikke er interesseret i at høre, eller vi gør andre
ting eller hviler os, er det ikke noget godt tegn.
Vi bør passe meget på, ellers vil vi forblive
mudha-drsa. Nato natyadharo yatha. Vi har
taget et løfte om at se Krishna eller at forstå
Krishna. Vi bør være meget, meget seriøse
og gøre det, der er nødvendigt at gøre. Så vil
vores liv være fremgangsrige.
Mange tak. Hare Krishna.
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DEN HENGIVNE TJENESTES STADIER
Personlig udvikling i Krishna-bevidsthed, 2
af Lalitanatha Dasa

Dette er anden og sidste del af artiklen om den hengivne tjenestes forskellige stadier. Det er i
virkeligheden en gennemgang af stadierne i madhyama-adhikari, stadiet imellem begynderstadiet
(kanistha-adhikari) og det fuldkomne stadie (uttama-adhikari). Det meste af artiklens materiale
stammer oprindeligt fra Madhurya-kadambini, der blev skrevet af Visvanatha Cakravarti Thakura
sidst i 1600-tallet eller først i 1700-tallet. Her i anden del afsluttes med en omtale af de tre sidste
stadier i hengiven tjeneste: nistha, ruci og bhava.

Nistha-bhakti
Ved opnåelse af næsten fuldstændig
anartha-nivrtti, fjernelse af uønskede ting,
kommer man til nistha, stadiet af konstant
hengiven tjeneste. På dette stadie kan der
fortsat være spor af anarthaer, men de kan
ikke længere hindre den konstante udførelse
af hengiven tjeneste.
Nistha-bhakti manifesterer sig igennem
fraværet af følgende ufuldkommenheder:
laya (mental inaktivitet eller søvn), der
refererer til tilbøjeligheden til at sove under
hengiven tjeneste som kirtana, sravana og
smarana. Viksepa (rastløshed), der refererer
til tiltrækningen til materielle ting eller emner
under udførelsen af kirtana osv. Apratipatti
(åndelig ligegyldighed), der refererer til den
tilstand, hvor man ikke kan udføre kirtana på
trods af fraværet af laya eller viksepa. Kasaya
(syndige vaner) er tilbøjeligheden til vrede,
grådighed, stolthed og andre uværdige vaner.
Rasavad (smag for materiel nydelse) er den
manglende evne til at fordybe sindet i kirtana,
når materiel sansenydelse byder sig. På
nistha-stadiet er man fuldstændigt fri for disse
mangler, der er indflydelsen fra uvidenhed og
lidenskab (tama- og raja-guna), og man er
forankret i godhed, sattva-guna.
Ifølge Srimad-Bhagavatam (1.2.19):
tada rajas tamobhavah
kama lobhadayas ca ye
ceta etair anaviddham
sthitam sattve prasidati
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”Så snart uigenkaldelig hengiven tjeneste er
grundfæstet i hjertet, forsvinder virkningerne fra
naturens kvaliteter af lidenskab og uvidenhed
såsom lyst, begær og længsel fra hjertet. Da
etableres den hengivne i godhed, og han bliver
fuldstændigt lykkelig.”
Nistha-bhakti betyder to slags
vedholdenhed: vedholdenhed i bhakti og
vedholdenhed i de ting, der er gunstige for
bhakti. Vedholdenhed i bhakti manifesterer
sig tre steder: i kroppen, talen og sindet.
Vedholdenhed i de for bhakti gunstige
elementer refererer til vedholdenhed i
egenskaber som ydmyghed, respekt for
andre, venlighed, barmhjertighed og fravær
fra indflydelsen af raja- og tama-guna.
Nistha-bhakti er et ualmindeligt højt stadie,
som det ikke er så enkelt at nå til. På dette
stadie er man mere eller mindre befriet, da
man er fri for indflydelsen fra naturens lavere
kvaliteter (brahma-nistham, brahma-bhuta).
Med hensyn til diskussionen om en guru eller
åndelig mesters kvalifikationer anbefales det
ofte, at først på dette forankrede stadie kan
man begynde at handle som læremester.

Ruci
Hvad angår de næste to stadier, hvor den
hengivne fortsat kaldes madhyama-adhikara,
gives her nogle uddrag fra Madhuryakadambini:
”Når bhaktiens guldmønt, der stråler i ilden
fra konstant praktisering og fra sin egen kraft,
forankres i den hengivnes hjerte, manifesterer

ruci sig … Når en person udvikler smag for
aktiviteter i bhakti som at høre og fremsige
[Krishnas hellige navne], og denne smag uden
sammenligning er større end tiltrækningen til
noget andet, kaldes dette ruci. I modsætning
til de to foregående stadier sker udførelsen
af den løbende høren og sang uden den
mindste anstrengelse … Der er to slags ruci:
Den ene beror på gunstige omstændigheder,
og den anden gør det ikke. En person, der
har den anden form for ruci, oplever stor
glæde, hvor som helst og når som helst
kirtana udføres. Han er ikke afhængig af
gunstige ydre omstændigheder, for han har
en virkelig dyb smag. Han har ikke spor af
urenhed i hjertet … Den hengivne fyldes af
afsky over sin bevidsthed i de foregående
stadier og fortvivles derover … På et
afsondret sted smager han som en anden
svane de nektariske emner om Herren
og begynder fuld af ærefrygt at fremsige
Krishnas navne. Han finder konstant glæde i
Herren sammen med hengivne … Han søger
tilflugt i Herrens dhama, og han forankrer
sig selv fuldstændigt i Herrens tjeneste.
Uvidende mennesker tror, at han er blevet
gal … Han erfarer en overordentlig, ufattelig
lyksalighed.

Asakti
”Dernæst bliver smagen for bhajana meget
dyb, og Krishna blive selve genstanden for ens
hengivne aktiviteter. Dette stadie kaldes asakti
eller tilknytning. På stadiet af asakti bærer
bhaktiens slyngplante knopper. Disse knopper
springer ud som blomster på stadiet af bhava
og bliver til frugter i prema … Asakti polerer
hjertets spejl i den grad, at Herren pludseligt
bliver til syne deri. Før den hengivne når
stadiet af asakti, men efter, at han har erkendt,
at hans sind overvældes af materielle ting og
ønsker, trækker han sindet tilbage og fæstner
det på Herrens egenskaber og aktiviteter
igennem en overlagt bestræbelse. Men nu er
fordybelsen af sindet på Herren automatisk
uden anstrengelse. Selv en hengiven på

stadiet af nistha-bhakti kan ikke forhindre, at
hans sind somme tider vender sig fra Herren
og fæstner sig på materielle anliggender. En
person på asakti-stadiet trækker spontant sit
sind tilbage fra materielle emner og engagerer
det i emner om Herren. Denne sidstnævnte
egenskab finder man ikke hos dem, der ikke
har nået til asakti, selv ikke hos den, der har
ruci …”

Konklusion
Hermed har vi sammenfattende
præsenteret stadierne af fremskridt fra
bhajana-kriya til asakti, de stadier, som
udgør madhyama-adhikara, der omfatter
begynder- vaisnavaen, der kæmper med
sine anarthaer, op til den befriede raganugahengivne, der oplever asakti og ofte ser
Krishna i sit hjertes kerne, og som aldrig,
ikke engang i så meget som et øjeblik, er
materielt forvirret. De videre stadier, bhava
og prema, der udvikler sig fra asakti-stadiet,
vil ikke blive behandlet her.
Rupa Gosvami bemærker, at enhver, der
på en eller anden måde ved skæbnens
gunst er kommet i kontakt med Krishna
gennem hengiven tjeneste, er særdeles
heldig. Selv den helt nye hengivne, der
tiltrækkes til Krishna og Hans tjeneste,
men samtidigt også er fuldt tilknyttet til sit
materielle liv og ingen ønsker har om at
opgive det, er hundreder af gange bedre
stillet end dem, der ingen hengivenhed har
overhovedet. For enhver, der er i kontakt
med Krishna, er det kun et spørgsmål om
tid, før han fuldstændigt har opnået Krishnas
lotusfødder. Ifølge Krishna i Bhagavad-gita
er enhver, der har slået ind på bhaktivejen, Ham meget kær, og alle på denne
vej betragtes som store sjæle, mahatmaer.
Men selv om alle regnes for store sjæle, er
der også gradsforskelle. Ved at forstå de
forskellige stadier af hengivenhed kan man
dels fremskynde sin åndelige udvikling, dels
undgå at komme på afveje eller stagnere på
et bestemt stadie.
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MACMILLANMIRAKLET
af Satyaraja Dasa

Tirsdag den 18.12 er det Gita-jayanti, den dag, Bhagavad-gita blev talt for over 5.000 år
siden i 3.067 f.Kr. I den anledning lader vi Satyaraja Prabhu fortælle historien om, hvordan Srila
Prabhupadas Bhagavad-gita As It Is, nu verdens mest populære og solgte udgave af Bhagavadgita, blev udgivet af det ansete forlag Macmillan, hvilket var en stor sejr for Srila Prabhupada.
Bhagavad-gita var vigtig for
Srila Prabhupada. Han så den
som den perfekte bog til at
formidle Krishna-bevidsthed,
da den indeholder Herrens
egne ord og Hans udvekslinger
med Hans kærlige hengivne.
I 1939 kun 7 år efter, at Srila
Prabhupada var blevet initieret af
sin åndelige mester, skrev han en
udførlig engelsk introduktion til
bogen, en forløber til hans fulde
oversættelse og kommentar, som
Den første udgave af
han påbegyndte lige efter, han
Macmillans uforkortede udgave
Prabhupadas Bhagavad-gita
af Bhagavad-gita fra 1972
fra 1968 i en forkortet version
startede sin mission i Vesten.
Da Prabhupada ankom til New
York i 1965, prioriterede han sit arbejde på
sine forbindelser, hvilket Ginsberg gjorde. De
Bhagavad-gita. I Indien havde han allerede
var uimponerede og påstod, at bogen ikke
færdiggjort en oversættelse, som strakte
havde nogen kommerciel værdi. Prabhupada
sig vel over 1.000 sider, men den var blevet
gav så manuskriptet til Rayarama Dasa,
stjålet. I marts 1966, mens Prabhupada var
en tidlig discipel med nogen erfaring inden
ved at tilpasse sig livet i den vestlige verden,
for publicering. Det lykkedes heller ikke for
led han endnu et tab: Hans skrivemaskine,
Rayarama, hvis kontakter forklarede deres
båndoptager og adskillige bøger blev stjålet
forbehold på samme måde som Ginsbergs.
fra ham. Men han var vedholdende og fast
besluttet på at færdiggøre sit arbejde. I 1967
Miraklet begynder
lagde han sidste hånd på det nye manuskript,
Så kom Brahmananda Dasa (Bruce Scharf),
igen på over tusinde sider, og besluttede sig
en af Srila Prabhupadas første disciple, ind på
for at finde et stort forlag, så hans budskab
scenen. Han genfortæller historien så livagtigt,
ville blive hørt over hele verden.
som havde den fundet sted i går, selv om det
På det tidspunkt var Allen Ginsberg, en
er mere end fyrre år siden. “Jeg vidste ikke
kendt forfatter fra Beat Generationen, på
noget om publicering,” indrømmer han. “Men
besøg i New York-templet, og han havde en
Prabhupada gav mig manuskriptet i hånden og
god relation til Srila Prabhupada. Eftersom
sagde: ‘Du må få dette udgivet.‘ Så jeg vidste,
Ginsberg var en erfaren og kendt forfatter,
hvad der skulle gøres.”
bad Prabhupada ham vise manuskriptet til
Hvad han ikke vidste var, hvordan det skulle
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gøres. Hvis Ginsberg og Rayarama ikke kunne
få bogen udgivet, hvordan skulle det så lykkes
for ham?
“Jeg købte et par bøger om publicering, og
jeg startede på et kursus i det samme på New
Yorks Universitet. Jeg vidste simpelthen ikke,
hvad jeg skulle gøre. Men Srila Prabhupada
ville have, at jeg skulle få bogen udgivet, så
sådan var det.”
På omkring denne tid havde de hengivne
udgivet Happening-albummet, en samling
hengivne sange med Prabhupada til
akkompagnement af musik. De annoncerede
for det i Village Voice og modtog bestillinger
fra forskellige steder på Østkysten [i USA].
En sådan ordre kom fra Uptown Manhattan
relativt tæt på den lille butik, der fungerede
som tempel for Prabhupada og hans tidlige
disciple. Brahmananda bragte brevet til sin
mester.
“Se, Swamiji (som Prabhupada blev kaldt på
det tidspunkt). Det er en ordre fra Macmillan.
Det er et af de største forlag i verden.”
Prabhupada stirrede bevidst ind i sin discipels øjne og gav følgende instruktion:
“Send ikke denne bestilling med posten, som
vi ellers gør det. Bring i stedet albummet til
Macmillans kontor og aflevér det personligt til
modtageren.”
Brahmananda nikkede velvidende, at Krsna
brugte ham som instrument.
“Når du leverer albummet,” fortsatte
Prabhupada, “så fortæl dem, at du er discipel
af en indisk guru, som har oversat Bhagavadgita. De vil udgive den. Du skal ikke bekymre
dig.”
Brahmananda var overvældet. Prabhupada
virkede så sikker. Der var ingen tvivl om, at
bogen ville blive udgivet – og af Macmillan!
Så blev det ikke meget bedre.

At ”wade” i et hav af nektar
Næste dag begav Brahmananda sig i skjorte
og slips op mod Macmillan-skyskraberen på
866 Third Avenue, ikke langt fra 52nd Street.
Med forventninger så høje som bygningen

selv blev han svært skuffet, da det viste sig, at
albummet skulle leveres til en kontorassistent
i postafdelingen.
“Der var ingen forbindelse til forlaget. Det var
bare en simpel arbejder, som var interesseret
i mantraer og meditation.”
Brahmananda afleverede pligtskyldigt
albummet og havde stort set opgivet håbet
om, at hans mesters Bhagavad-gita ville blive
udgivet. Men netop da midt i al småsnakken
med kontorassistenten kom en ung
medarbejder til syne i håb om at få udleveret
sin post. Kontorassistenten introducerede ham
til Brahmananda.
“Dette er James O’Shea Wade, vores
seniorredaktør.”
Brahmananda greb chancen.
“Jeg er discipel af en guru fra Indien,” sagde
han i forsøg på at gentage, hvad Prabhupada
havde sagt. “Han har oversat Bhagavad-gita.”
“Hvad?” udbrød Wade vantro. “Vi har lige
udgivet en serie spirituelle bøger, og vi er på
jagt efter en Bhagavad-gita for at fuldende
sættet.”
Brahmananda tabte kæben. Men selv om
han selv var mundlam, tænkte han over kraften
i Prabhupadas sætning: “De vil udgive den.
Du skal ikke bekymre dig.” Wade brød den
akavede stilhed.
“Kom med manuskriptet i morgen,” tilbød
han. “Vi udgiver det ubeset.”
Brahmananda løb tilbage til butikken og
fortalte Prabhupada nyheden. Prabhupada
var nonchalant på sin egen specielle måde,
som om han havde vidst, hvad der ville ske,
før det fandt sted.

Førstehåndsbekræftelse
Er dette blot en overivrig discipels erindring,
en overdreven fodnote i ISKCON’s 40 år lange
historie? Jeg besluttede mig for at finde ud
af det. Jeg fandt frem til James Wade, der
bekræftede den omtalte hændelse. Han
huskede begivenheden med overvældende
klarhed og bakkede Brahmanandas historie
op. Og han gjorde en tilføjelse.
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“Jeg husker tydeligt det påstyr, der fandt
sted på vores rimelig stille og kedelige kontor,
den dag Swami kom på besøg ledsaget af
tilhængere i orange klæder.”
Prabhupada har åbenbart selv afleveret
manuskriptet dagen efter Brahmanandas korte
besøg hos Macmillan.
Wade delte sine tanker om Prabhupadas
åndelighed.
“Jeg husker Swamien som en meget respektindgydende og slående skikkelse med
en stærk åndelig aura. Macmillan-kontoret
havde aldrig set noget lignende. På det
tidspunkt udgav vi også Alan Watts og John
Bleibtreu, som var involveret i den spirituelle
bevægelse Arica. Macmillan havde tradition
for at udgive bøger om spiritualitet og religion
dengang. Jeg tror, det stoppede kort efter, jeg
forlod min stilling for at blive seniorredaktør
for det nu opløste World Publishing Company.
Men Swamien var speciel. Det var ikke til at
tage fejl af.”
Jeg bad Wade uddybe det skelsættende
møde.
“Vores kontor var et rimeligt spartansk
moderne sted, hvad angår indretningen.
Jeg kan huske, jeg tvivlede på, om Swamien ville kunne finde sig tilpas i disse ret
så fremmedartede omgivelser. Men han viste sig at være fredfyldt og rolig i et hvilket
som helst miljø. Jeg husker ham som en ret
høj mand og fysisk dominerende. Det var
han selvfølgelig ikke, eftersom han var ret
så lille i statur og ikke det mindste skræmmende. Rolig, beskeden og omgivet af en
form for stilhed, en fredfyldthed, som var,
tja, velkommende. Jeg kan ikke komme på
et mere præcist ord. Han var på samme tid
i verden, men ikke af verden. Han vidste,
at vi levede i en verden af illusion – noget
videnskaben har lært os i takt med, at vi
bevæger os fra subatomiske partikler til
kvantemekanik og strengteori. Jeg husker,
at han ønskede, at Bhagavad-gita skulle få så
megen eksponering som mulig i USA. Som jeg
husker det, var Hare Krishna-bevægelsen på
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et meget tidligt stadie. Alternativ spiritualitet
som eksempelvis Zen og tibetansk buddhisme
var endnu ikke nået ind på livet af folk på
samme måde, som sådanne alternativer i dag
er det for mange.”
James Wade var forlagsredaktør hos
Macmillan fra 1965 til 1969. På de få år på
deres kontor skrev han historie ved at udgive
en ren hengivens udgave af Bhagavad-gita.
Den forkortede version udkom i begyndelsen
af 1968, og på grund af det frø, som James
Wade såede, udgav Macmillan Prabhupadas
uforkortede Bhagavad-gita As It Is i 1972.

En oversættelse med åndelig styrke
Srila Prabhupadas oversættelse og kommentar er ikke kun hans, men viderebringer også indsigterne fra hans forgængere
i discipelrækken. Derfor kaldte han sin
udgave Som den er. Titlen bekendtgør
modigt til hans læsere, at dette er ikke
blot endnu en fortolking, men snarere det
originale budskab fra bogens oprindelige taler, Krishna, Guddommens Højeste
Personlighed. I overensstemmelse med
dette var Prabhupadas Bhagavad-gita
den første engelske udgave, som bragte
folk til Krishna-bevidsthed og gjorde dem
til hengivne af Krishna, sådan som bogen
har det til formål (se Bg. 18.65).
Prabhupadas Bhagavad-gita gik hen og
blev den vigtigste udgave af Bhagavad-gita
i den moderne verden og overgik ofte både
populære og lærde oversættelser. Srila
Prabhupadas Bhagavad-gita er et fænomen,
der har vundet millioner af læsere på over
55 sprog fra polsk til japansk, tysk til azerbaijani, dansk til kroatisk, engelsk til utallige
indiske lokalsprog. Den findes i folks hjem,
i boghandler, på biblioteker og akademiske
institutioner verden over.
Prabhupadas møde med Macmillan viser,
at James Wade, på daværende tidspunkt
seniorredaktør, fungerede som et instrument
i hænderne på Krishna, der allerede havde
underskrevet kontrakten.

SIGIRIYA:
Ravanas borg på Sri Lanka?
af Lalitanatha Dasa

På Sri Lanka finder man
et borgkompleks, der kaldes
Sigiriya og stammer fra
engang i Oldtiden. Sigiriya
betyder Løveklippen og
ligger midt inde på Sri Lanka.
Det er måske Sri Lankas
mest besøgte turistattraktion
og blev i 1982 sat på listen
over UNESCO’s verdensarv.
Nogle kalder det for verdens
ottende under.
Hele Sigiriya er et
omfattende befæstet
bykompleks fra Oldtiden
med volde, voldgrave og
kanaler, der dækker et
flere kvadratkilometer stort
område. Der er mange
imponerende haveanlæg
og forsvarsindretninger,
hvor man kan tilbringe flere
dage for at se det hele.
Det mest iøjnefaldende og
mystiske blandt dem alle
er en gigantisk monolitisk
klippe, hvis fire næsten
lodrette vægge rager over
200 m over det omgivende
område. Toppen af denne
klippe er flad, som om den
var skåret af med en kniv.
Heroppe finder man ruinerne
af et gammelt palads med
tilhørende anlæg.
Hvis det ikke havde været
for de trapper, som er blevet
sat op i nyere tid, ville det
være så godt som umuligt
for almindelige mennesker at
komme til toppen af Sigiriyas

centrale klippefæstning. De
lokale srilankesere havde
aldrig været deroppe så
længe tilbage, som nogen
kunne huske det. Den første
person, der besteg bjerget
i det, vi kalder historisk tid,
var en englænder ved navn
Jonathan Forbes i 1831. Til
sin overraskelse stødte han
på ruiner på toppen. Helt
indlysende var han ikke
den første på toppen, selv
om ingen på den tid havde
nogen anelse om, hvem
der havde efterladt disse
ruiner og boet på toppen af
Sigiriya.
Moderne arkæologer og
historikere har også svært
ved at forklare mange
ting ved Sigiriya. Deres
standardopfattelse er, at
anlægget må være mindst
1.500 år gammelt, og de
tilskriver det hele til en Kong
Kashyapa, der regerede fra
477 til 495. Men samtidigt
er der ubestridelige beviser
f o r, a t m e n n e s k e r h a r
beboet Sigiriya meget
længere tilbage end det.
Ifølge mange lokales
mening er det i virkeligheden
Ravanas gamle palads og
fæstningsværk, hvilket gør
det til titusinder, ja måske
flere millioner år gammelt.
Under alle omstændigheder er det svært at se,
hvordan f.eks. paladset og
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anlæggene på toppen af Sigiriya er blevet
bygget, hvis man går ud fra, at fortidens folk
besad en forholdsvis primitiv teknologisk
kunnen, sådan som moderne historikere
antager det. Hvordan har sådanne mennesker
eksempelvis fået de mange mursten fragtet
op til toppen? Til paladset og de omgivende
anlæg er der anvendt mindst tre millioner
mursten, der ikke kan være fremstillet på
stedet, for det er der slet ikke nok naturligt ler
til på toppen af Sigiriya.
Et spørgsmål er således, hvordan man har
fået de tre millioner mursten transporteret op
ad de utilgængelige lodrette klippevægge.
Og selv om man på mirakuløs vis skulle have
fået murstenene derop, hvilket man åbenlyst
har, ville selve byggearbejdet have krævet
hundredvis af arbejdere. Et andet spørgsmål
er derfor, hvordan de fik deres mad derop.
Der vokser ingen frugttræer eller noget andet
spiseligt på toppen. Og hvad med redskaber?
Hvordan bragte de deres massive primitive
værktøjer derop, hvis dette er bygget af folk
på stenalder- eller bronzealderniveau?
Hvad mere er, kræver ikke kun tre millioner
mursten, men også flere tusinde marmorsten,
der fungerer som trin på trapper på toppen
af Sigiriya, en forklaring. Hvert af disse
marmortrin vejer mindst 25 kg. Marmor
forekommer ikke naturligt på Sigiriya, der
består af granit. Marmoren er altså kommet fra
et andet sted. Hvordan blev al denne marmor
løftet op ad 200 meter lodrette klippevægge?
Da paladset stod færdigt, er et tredje
spørgsmål, hvordan de hundredvis af
mennesker, der må have boet og haft deres
virke i paladset, overhovedet er kommet op og
ned i deres daglige gøremål.
Så er der granitudhugningerne. Verdens
største monotilitiske ”svømmebassin” findes
på Sigiriya. Folk på Sri Lanka kalder det
faktisk Ravanas svømmebassin, selv om
ingen i dag ved, om det er, hvad det er blevet
brugt til. Det er på 27 x 20 meter med en
dybde på over 2 meter og er blevet lavet ved
at fjerne omkring 3.500 tons granit. Hvis de
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almindelige arkæologer har ret, og mennesker
med primitive redskaber som mejsler, hamre
og hakker arbejdede med granit, der er en af
de hårdeste sten overhovedet, må det have
taget årevis at udhugge og fjerne 3.500 tons
granit. Men man finder ikke mærker af hamre
og mejsler på granitten, der er udhugget.
Ud over bassinets glatte flader er de eneste
mærker, man ser, lange slangelignende furer,
der går hele vejen rundt langs bassinkanten.
Det ligner ikke mærker fra primitive redskaber,
men snarere en slags maskinmærker.
Dette store bassin er fyldt med vand hele
året, uden at nogen fylder vand i det. Ikke
engang midt i den varmeste sommertid
udtørrer bassinet, ligesom det heller ikke flyder
over i regntiden, hvor det vælter ned med
regn på Sri Lanka. På en eller anden måde er
der et system, hvor vand langsomt siver ind i
bassinet, når der ingen regn er, og forsvinder
fra det, når der er for meget vand. Temmelig
genialt for en primitiv bronzealderkultur, hvis
det er, hvad der har lavet den.
Snesevis af andre uforklarlige og mystiske
ting kan man støde på og omkring Sigiriyas
klippefæstning og dens omgivende anlæg.
Og mange besøger som sagt stedet, der nu
er en af Sri Lankas største turistattraktioner. I
dag kan man komme til toppen af Sigiriya ad
de trapper, der er sat op i nyere tid. Stadigvæk
kræver det en god kondition at komme derop.
Turen tager mindst en time for en normal
person i god form. Man kan derfor undre sig
over, hvordan fortidens folk er kommet derop
i deres daglige gang eller har transporteret
de mange materialer uden ordentlige trapper.
Historikerne vil sige, at Oldtidens folk gjorde
det med hårdt arbejde, de mejede deres vej
igennem junglen, de gjorde det over mange år,
og det blev alt sammen udrettet med primitive
redskaber. Men er det virkeligt, hvad vi ser i
Sigiriya?
Mere info: https://www.youtube.com/
watch?v=AhDy7ygZg50 og https://www.
youtube.com/watch?v=CgFnRoFMHwQ.

TAK FOR
DAMODARA
Måneden Damodara er slut og bød i
København på 30-40 Damodara-programmer
rundt omkring hos mange af jer. Jayanta
Govinda Prabhu, der er hovedpersonen
bag Københavns Damodara-programmer,
vil gerne sige mange tak til alle, der har

deltaget, og ser frem til næste år, hvor
forhåbentlig endnu flere vil deltage i og få
glæde af den særlige tid, som måneden
Kartika eller Damodara er.
Billederne her giver par glimt fra Damodara 2018.
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ILLUSORISK
HARI-BHAJANA
af Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada

Den 26. december er det Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras bortgangsdag. I den
anledning er her et brev, han skrev til en af sine disciple. Datoen er ukendt.
Jeg har læst dit lange brev. Jeg har hørt, at
din søn og hans mor er taget hjem til hendes
forældres hus i anledning af din svogers
bryllup. Du må forstå, at ømheden over for
en søn og andre slægtninge hos en tilknyttet
husholderhengiven vil helt sikkert forstyrre hans
tilbedelse af Hari [Krishna]. Mentaliteterne hos
en tilknyttet husholderhengiven og beboerne
i mathaen, hvor der kun foregår hari-seva
[tjeneste til Krishna], er to forskellige ting. Når
familielivet under illusion anses for at være
tjeneste til Hari, gøres der et forsøg på at
forvandle éns hjem til en matha. Tjeneste
til Hari er aldrig mulig, imens man er knyttet
til midlertidige illusoriske objekter såsom
en søn. Man bliver da knyttet til dem,
og ømhed for éns søn bliver éns eneste
genstand for tilbedelse.
”Hvem er søn af hvem?” Der findes
utallige sønner over hele verden. Hvorfor
fortærer faderlig kærlighed til én bestemt
søn dig da? Jeg kan ikke forstå det. Hvis
den ugunstige omgang med en søn,
hjemstavn, hjem og moder efter mange
fødsler virker, som om de er favorable for
hengiven tjeneste, selv på det befriede
stade, må det forstås, at den virkelige form
af ren hari-bhajana er blevet glemt.
Mange farlige ting såsom rebet af
kærlighed til sønner og lykken fra at nyde
et ægteskabeligt liv med en hustru tager os
væk fra tilbedelsen af Herren Hari for altid.
På grund af indflydelsen fra dårligt selskab
forveksler man samtaleemner om hjemmet
med hari-katha. Sådan en uønsket ting er
sket for dig! Det er bedre at høre sastra og
omgås med hengivne.
Du skal vide, at jeg blev meget ked af
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det efter at have læst dit brev. Du har brug for
at høre hari-katha konstant. Hvorfor blev du
så materielt knyttet til din hustru, søn, hjem
og velstand i stedet for at se dem i relation
til Herren Krishna? Jeg beder til, at Herren
Krishna vil give dig bedre intelligens end dette.
Fra Sri Krishna Kathamrita Bindu, hvor
det er hentet fra Patramrta: Nectar from the
Letters (1.29). Udgivet af Touchstone Media,
Kolkata 2012.

LYKKE
af Lalitanatha Dasa

Vi er alle så forskellige. Nogle kan lide én
ting, andre en anden ting. Vi har forskellige
religioner, politiske opfattelser og tusindvis
af interesser. Ikke desto mindre har vi alle
én ting til fælles. Vi ønsker alle at være
lykkelige. Vi kan alle godt lide lykke, ikke
sandt?
Der går for resten et rygte om, at vi
danskere er verdens lykkeligste mennesker?
Det har jeg altid undret mig over, når jeg
har hørt det. Hvorfor er 800.000 danskere
kronisk alkoholikere, hvis vi er så lykkelige?
Men det var ikke det, jeg ville tale om.
Min pointe er, at det må være værd at
studere, hvad lykke virkelig er, og hvad der
gør os virkeligt lykkelige. I virkeligheden
burde det vel være det, vi brugte mest
tid på at forstå og finde ud af og blive
uddannet til.
Bhagavad-gita er Indiens 5.000 år gamle
visdomsklassiker. Den er også verdens
tredje eller femte mest læste bog, måske
fordi den mere end nogen anden bog handler
om lykke. Dens motto er: ”Lad alle blive
lykkelige,” og den er værd at studere, skulle
jeg hilse og sige. Ifølge Bhagavad-gita er
der forskellige former for lykke og forskellige
måder at forsøge at blive lykkelig på. Ikke
alle er lige gode. Nogle gange bliver vi
narret til at tro, at noget er lykke, imens det
i virkeligheden kun vil give os lidelse.
En god form for lykke beskrives således:
”Det, der til at begynde med kan
forekomme som gift, men som ender med
at være ligesom nektar, og som vækker
én til selverkendelse, siges at være lykke i
godhedens natur.”
Et eksempel kan være at gøre noget, som
er det rigtige at gøre, men som vi slet ikke
har lyst til at gøre. En pligt, vi har. Så det er til
at begynde med ubehageligt, ja rigtigt træls.

Men tit, så snart man går i gang med det,
mærker man allerede en dyb tilfredsstillelse
ved at gøre det, og når man har gjort det og
bagefter kan se tilbage med tilfredshed, at
man gjorde det rigtige – da føler man sig
rigtig lykkelig.
Så står der i Bhagavad-gita:
”Den sanselige lykke, der … til at begynde
med virker som nektar, men senere bliver
som gift, siges at være af lidenskabens
natur.”
Her sigtes der bl.a. til materielle nydelser.
Jeg opfordres til at standse op og tænke
over, om min stræben efter f.eks. rigdom,
penge, berømmelse eller bare hende
drømmepigen, som jeg altid har fantaseret
om, i virkeligheden vil gøre mig lykkelig.
Tror jeg bare, at græsset er grønnere på
den anden side, imens jeg i virkeligheden
jagter en gulerod, jeg aldrig vil opnå? I hvert
fald siger Bhagavad-gita: ”En vis person
finder ikke glæde i de nydelser, der har
en begyndelse og en ende, for sådanne
nydelser er kun en kilde til frustration og
lidelse.”
Eller som der også står: ”Nydelse er
fjolsets tilfredshed, imens tilfredshed er den
vises nydelse.”
I sidste ende er lykke en indre tilstand og
en åndelig tilstand, som ifølge Bhagavadgita kommer i to stadier. Det første er den
urokkelige indre tilfredshed og trance,
man erfarer ved at erkende og opleve sig
selv som et helt igennemt åndeligt individ,
der intet har at gøre med den midlertidige
verdens flygtige former. Den anden er den
lykke, der vælder frem, når man som et
åndeligt individ vækker sin kærlighed til den
åndelige helhed, vi alle er små dele af, og
derved oplever og udvikler en dyb kærlighed
til hver eneste skabning i hele universet.
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ISKCON'S
FAMILIEFORRETNING
af Dandaniti Devi Dasi

I de sidste tre numre af Nyt fra Hare Krishna har vi bragt uddrag fra Vaisesika Prabhus bog
”Our Family Business”, der handler om bogdistribution i ISKCON. Her følger en kort omtale af
bogen og forfatteren.
I 2016 udgav BBT bogen Our Family
Business: The Great Art of Distributing Srila
Prabhupadas Books. Bogen fortæller historien
om bogdistributionens udvikling i ISKCON
gennem de sidste 50 år. Forfatteren Vaisesika
Prabhu, der er discipel af Srila Prabhupada, er
selv en erfaren bogdistributør og også kendt
for at inspirere andre i denne tjeneste og hele
tiden finde på nye tidssvarende måder at
distribuere bøger på.
I starten af bogen fortæller Vaisesika Prabhu
sin egen historie om, hvordan han kom til
ISKCON og blev involveret i tjenesten med
at distribuere Srila Prabhupadas bøger. Til at
begynde med distribuerede de hengivne Back
to Godhead-magasiner, da der ikke var nogen
bøger at distribuere. Herefter beskrives det,
hvordan der kom gang i bogproduktionen og
efterfølgende, hvordan de hengivne gradvist
fandt på måder at distribuere disse bøger på.
Hele historien er krydret med bidrag fra mange
forskellige hengivne, der var involveret i disse
tjenester på Prabhupadas tid.
I anden del af bogen går Vaisesika i
dybden med filosofien og traditionen bag
bogdistribution, essentielt set HVORFOR
man skal distribuere bøger/vaisnava-litteratur,
og hvordan det er blevet gjort i Gaudiyavaisnava-sampradayaen, den discipelrække,
ISKCON tilhører. Her forklares også, hvordan
bogdistribution er ”litterær” eller ”skreven
kirtana” og en integreret del af yuga-dharma
harinama sankirtana – fællessangen af
Herrens Hellige Navne.
Den sidste halvdel af bogen forklarer
bogdistributionen i meget praktiske termer,
herunder vigtigheden af personlig sadhana
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(solid åndelig praksis) som et solidt fundament
for at gøre denne tjeneste. Vaisesika diskuterer
forskellige distributionsmetoder, vigtigheden af
at organisere, hvilken attitude man skal have,
når man distribuerer Srila Prabhupadas bøger,
hvordan man beder om penge for bøgerne,
hvordan man klæder sig osv. I denne passage
taler han blandt andet om ”de fire love for
bogdistribution”, der indbefatter 1) stærk
sadhana, 2) altid at have bøger tilgængelige,
3) reglen om at ”jo mere man viser (bøgerne),

jo mere sælger man” samt 4)
vigtigheden af at organisere
bogdistribution. Herunder
finder man også opskriften på
en månedlig sankirtana-festival,
hvor alle kan opleve smagen af
bogdistributionens nektar.
Bogen er velskrevet, kærlig og
historisk interessant og vækker ens
slumrende lyst til at gøre noget godt
for andre ved at give dem Krishnabevidst viden. Kort sagt er Our
Family Business et must
for alle, der allerede gør
eller ønsker at gøre denne
tjeneste med at distribuere
Srila Prabhupadas bøger
til andre, samt for alle, der
elsker Srila Prabhupada,
hans bøger, hans hengivne
og hans bevægelse. :)

Om forfatteren
Vaisesika Prabhu er født
i 1956. Kun 16 år gammel
kom han i kontakt med
Hare Krishna-bevægelsen
via et Back to Godheadmagasin, der blev givet til
ham af en ven ((læs evt. de
tre sidste numre af Nyt fra
Hare Krishna: nr. 8,10 og
11.2018). Han flyttede hurtigt ind i ISKCON-templet
i San Francisco med sine
forældres velsignelser og
har siden haft det som sin
hovedtjeneste at distribuere Srila Prabhupadas
bøger.
I dag bor han nær ISKCON Silicon Valley (i San
Francisco-området) sammen med sin kone Nirakula Devi Dasi, der også er discipel af Srila
Prabhupada. Sammen har de været med til at

udvikle et stærkt samfund
af ISKCON-hengivne, der
siges at bestå af ca. 300
familier. Denne menighed
er kendt for at have et
særligt fokus på læsning
og distribution af Prabhupadas bøger samt for
at have meget dybe, inspirerende og interaktive
forelæsninger.
Vaisesika Prabhu rejser
vidt og bredt for at inspirere hengivne verden over
i bogdistributionens kunst
samt hengiven tjeneste
generelt. Han fungerer desuden som indviende guru i
ISKCON.
Man kan læse mere om
Vaisesika og bogdistribution på Vaisesika Prabhus
officielle hjemmeside:
https://www.fanthespark.
com/.
Our Family Business
(540 sider) kan købes i
templet i København eller
hos Bhaktivedanta Library
Service (Radhadesh, Belgien): https://blservices.com/product/ourfamily-business-by-vaisesika-dasa/.
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BREVKASSE
Hvem beder jeg til nu?
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.
SPØRGSMÅL: Jeg har altid følt mig draget
til spiritualitet, selv om jeg følte mig som en
fugl i et bur. Så introducerede en reiki-lærer
mig til healing-behandlinger gennem meditation. Jeg har mediteret fast, læst skrifter
og lært om Reiki. Jeg tager nu et kursus i
reiki-healing.
For nogle dage siden fik jeg det, som om jeg
ikke længere vidste, hvem jeg skulle tilbede.
Jeg voksede op i den kristne tro, så jeg har
altid tilbedt Biblens Gud. Men så begyndte jeg
at føle, at jeg havde kraften i mig. Det var som
et levende, åndende væsen med et sind af
sit eget. Og hvis jeg ikke mediterede, virkede
det, som om det blev svagt. Jeg følte mig så
ubehagelig til mode over ikke at vide, hvem
jeg skulle bede til. Hele mit liv har jeg været
fornedret og ydmyget af andre, der virkede til
at blive skræmte af mig. De handlede, som om
jeg fældede dom over deres synder, og derfor
gjorde de alt, hvad de kunne, for at undertrykke
mig. Jeg går stadig igennem dette, men det
er ikke så slemt, som det var før. Hvad sker
der med mig?
SVAR: Jeg har hæftet mig ved dit ubehag
ved ikke at vide, hvem du skal bede til, og
det glæder mig meget, at du spørger mig på
denne måde. At vide, hvem man skal bede
til, er det vigtigste spørgsmål, vi kan stille i
denne menneskelige livsform. Den person,
du bør bede til, beskrives som følger i Katha
Upanisad 2.2.13:
nityo nityanam cetanas cetananam
eko yo bahunam vidadhati kaman
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“Der er én enkelt evig blandt de mange
evige. Og der er ét enkelt bevidst væsen
blandt de mange bevidste levende væsener.
Forskellen er, at den ene opretholder de
mange, og de mange bliver opretholdt af den
ene.”
Når vi går dybere i den vediske lære,
opdager vi, at den Højeste Person er Visnu,
og at Han i Sin oprindelige form er kendt som
Krishna. Derfor bør du acceptere Herren
Krishna som den person, du bør bede til. Den
bedste bøn gives i Kali-Santarana Upanisad
som følger:
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare

I denne bøn beder vi Herren (Krishna
eller Rama) og Hans energi (Hare) om, at
De begge venligst vil engagere os i Deres
tjeneste. Denne recitation vil give dig alt, du
kan ønske dig, og gøre dit liv absolut perfekt
og ophøjet.
*****
SPØRGSMÅL: Der er forskellige religioner
i verden såsom hinduisme, kristendom, islam,
buddhisme, sikhisme, jainisme og nogle få andre religioner. Krishna bemærker i Bhagavadgita, at Han er den højeste, og på samme
måde siger Kristus og Allah i deres religiøse
bøger, at de er de højeste. Hvordan kan et
gennemsnitligt, neutralt menneske dømme
imellem de store religioner og afgøre, hvilken

vej er den bedste fremad? Jeg er forvirret.
Hver eneste religion hævder, at deres Gud
er bedre, og at man skal acceptere deres
bestemte ideologi. Rådgiv mig venligst om
dette. Betyder det, at hvis en person accepterer Krishna-bevidsthed, bliver han befriet, og
hvis han følger andre religioner, er han ikke
på det rette spor.
SVAR: I den kristne bibel og den islamiske
lære er der udtalelser, der antyder, at der er
mere viden, end hvad disse lærer afslører. For
eksempel siger Kristus i Biblen: ”Der er meget
mere, jeg har at fortælle jer, men I kan ikke tåle
at høre det nu.”
Sammenlign dette med, hvad Krishna
udtaler i Bhagavad-gita 7.2:
jnanam te ’ham sa-vijnanam
idam vaksyamy asesatah
yaj jnatva neha bhuyo ‘nyaj
jnatavyam avasisyate

“Jeg skal nu til fulde forklare denne viden for
dig, både den fænomenale og den numinøse.
Når du ved dette, er der intet mere for dig at

vide.”
Ifølge det, som de kristne, islamiske og vediske lærer siger om sig selv, giver Vedaerne
fuldstændig, komplet viden, og de kristne
og islamiske lærer giver delvis viden. Dette
benægter ikke gyldigheden af de kristne og
islamiske lærer. Det er blot for at fastslå den
mere fuldstændige natur af den vediske lære.
Det er ligesom forskellen på en lommeordbog
og en uforkortet ordbog. Begge ordbøger er
gode nok, men den ene er mere fuldstændig
end den anden.
Dette er ikke vores forudfattethed. Dette er
ifølge de forskellige lærers egen fremstilling.
Det er derfor, jeg følger den vediske lære.
Hvis Biblen eller den islamiske lære var mere
fuldstændig, ville jeg følge dem i stedet. Jeg er
ikke knyttet til en bestemt religion eller organisation. Jeg er blot knyttet til at erkende og leve
Sandheden i dens mest fuldstændige form.
Mit medlemskab af Hare Krishna, ISKCON, er
rent nyttemoralsk og ikke blindt. Jeg er med
i ISKCON, fordi de har den mest perfekte og
fuldstændige ide om den Absolutte Sandhed
og den mest perfekte og fuldstændige metode
til at erkende den Absolutte Sandhed.
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EN ANDEN
SLAGS IS
af Visakha Devi Dasi

Der findes mange slags is på markedet,
men på trods af det store udbud varierer
ingredienserne eller slutresultatet ikke meget
fra hinanden. Derimod er is, der er blevet
lavet til Herren Krishna og ofret til Ham med
kærlighed og hengivenhed, noget helt andet.
Forskellen er hengivenhed. Herren Krishna er
perfekt og fuldstændig og mangler ikke noget.
Når noget bliver ofret til Ham, smager Han
derfor ikke på det, fordi Han er sulten, men
fordi Han nyder en kærlighedsudveksling med
Sin hengivne, når denne ofrer mad til Ham.
Selv en begynder i åndeligt liv kan skaffe
ingredienserne og lave is og opleve, hvilken
forskel det gør, når den ofres til Herren Krishna
med kærlighed.

Hurtig og let vanilleis
Tilberedningstid: 10 minutter
Nedkølingstid: 2 timer
Frysetid: 6-10 timer
Giver 8 portioner
5 dl piskefløde (36 – 40% fedt)
1 tsk. vanillesukker eller 1 tsk. kewra-essens
0,6 dl sødet kondenseret mælk
1.
2.

Bland ingredienserne i en stor skål, dæk
til og stil i køleskab i to timer.
Pisk blandingen, indtil den bliver til fast
flødeskum. Overfør blandingen med
en ske til en frysebeholder af metal og
frys, indtil isen er fast, hvorefter den
kan ofres til Krishna. Frysningen går
hurtigere i en metalbeholder end i glas
eller plast.

Frisk jordbæris
En perfekt dessert om sommeren, når
bærrene er modne på planten og brister af
smag og naturlig sødme. I denne opskrift
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rækker en lille mængde jordbær langt. Det er
bedst, hvis isen tilberedes en dag i forvejen,
inden den skal serveres.
Tilberedelsestid: 15 minutter
Frysetid: 10-12 timer
Giver 6 portioner
5 dl vaskede og afdryppede jordbær i skiver
0,6 dl flormelis, sigtet efter at være blevet
målt op
2 spsk. appelsinsaft
2 spsk. citronsaft
1,25 dl fed piskefløde, afkølet
1,25 dl let piskefløde, afkølet
1,25 dl skivede jordbær til pynt
1.

2.

Bland bær, sukker, appelsinsaft og
citronsaft og blend det. Pisk den
afkølede fløde i en skål, indtil den er tyk,
men ikke stiv. Bland jordbærpuréen i.
Overfør blandingen til en
metalfrysebeholder, dæk den til med et
tætsluttende låg og frys i 10-12 timer,
indtil isen er fast. Omkring en time før
serveringen kan isen stilles i køleskab
for at gøre den en anelse blødere. Pynt
den med skivede jordbær og tilbyd den
som ofring til Krishna.

Banannøddeis
Tilberedelsestid: 5 minutter
Afkølingstid: 1 time
Frysetid: 8 timer
Giver 8 portioner
0,6 dl sødet kondenseret mælk
2,5 dl fed piskefløde
5 modne bananer
2-3 spsk. citronsaft
3 spsk. superfint sukker

¼ tsk. stødt muskatnød
1,25 dl finthakkede valnødder
1.

2.

3.

Bland den kondenserede mælk og
fløden i en stor skål og stil til afkøling
tildækket i 1 time.
Purér bananerne i en blender eller
pres dem igennem en sigte for at få en
puré. Bland derefter citronsaft, sukker,
muskatnød og nødder grundigt i til en
jævn blanding.
Pisk flødeblandingen, indtil den
bliver til fast flødeskum. Tilsæt
bananblandingen og pisk let. Hæld
det alt sammen i frysebeholdere og
frys, indtil isen er fast.

Klassisk vanilleis
En opskrift til is, der røres i hånden eller
laves i en elektrisk ismaskine. Isen smelter
hurtigt, når den stilles ud, og er tilbøjelighed til
at danne iskrystaller, når den står for længe i
fryseren, men er trods det en gammel favorit,
når den er frisk.
Tilberedelsestid: 10 minutter
Nedkølingstid: 2 eller 3 timer
Frysetid: ifølge fabrikantens specifikationer
Giver 10 portioner
5 dl fed piskefløde
5 dl let piskefløde
1,25 dl superfint sukker
1 7,5 cm lang vanillestang
1.

2.
3.

4.

Bland den lette fløde, vanillebønnen og
sukkeret i en mellemstor gryde. Opvarm
og rør rundt over middelvarme i 5-7
minutter, indtil sødemidlet er helt opløst.
Tag gryden af varmen og afkøl til
stuetemperatur. Fjern vanillebønnen.
Bland den lette flødeblanding med den
fede piskefløde i en 1½-liters skål. Dæk
til og stil til køl i 2-3 timer.
Hæld i fryseenheden og følg fabrikantens
anvisning for frysning.

Variation: frisk kokosis
T i l b e r e d s o m o v e n f o r, m e n u d e l a d
vanillebønnen og tilsæt 3,25 dl kokosmel
og ½ tsk. kardemommepulver. Rør sammen
i hånden eller frys det i en elektrisk
ismaskine.
Tilberedelsestid: 10 minutter
Afkølingstid: 2-3 timer
Frysetid: som specificeret af fabrikanten
Giver 10 portioner
5 dl fed piskefløde
5 dl let piskefløde
2,5 dl superfint sukker
3,75 dl friskrevet kokosnød (omkring en halv
kokosnød)
½ tsk. stødte kardemommefrø

Citron eller appelsinis
Tilberedelsestid: 15 minutter
Frysetid: 8 timer
Giver 9 portioner
3 citroner eller 2 appelsiner, økologiske eller
usprøjtede
2,5 dl superfint sukker
0,5 dl afkølet fed piskefløde
3 spsk. isvand
gul eller orange madfarve (valgfrit)
1.

2.

Riv skallen fra citronerne eller
appelsinerne og stil den til side. Pres
og sigt saften fra frugten og bland den
med sukkeret. Opvarm blandingen i en
lille gryde i 1-2 minutter under konstant
omrøring, indtil sukkeret er helt opløst.
Afkøl derefter til stuetemperatur.
Bland fløde og isvand i en kold skål
og pisk til fast flødeskum. Pisk den
sødede citrussaft, revne skal og
eventuelt farven i, hvis det ønskes.
Stil det hele i fryseren i to timer, pisk
endnu engang, dæk beholderen til og
frys til fast is.
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BLIV KRISHNAS
STØTTEMEDLEM
Hare Krishna er ikke på
finansloven. Der er heller
ingen enkelt godhjertet
rigmand, der betaler for alle
Krishna-bevidste aktiviteter i
Danmark. Derfor afhænger
alting som tempeldrift,
festivaler, seminarer, besøg
af gæsteforelæsere, Radio
Krishna, Ratha-yatra, tilbedelse
af Deiteterne, foredrag for
de mange skole- og gymnasieklasser og
sågar udgivelse af Nyt fra Hare Krishna af
manges frivillige bidrag. Det er også helt fint,
for når mange bidrager, giver det også manges
involvering og bringer alle tættere i et Krishnabevidst fællesskab, sådan som det var Srila
Prabhupadas tanke.
Mange af jer, der læser dette, bidrager
allerede betydeligt til f.eks. tempelaktiviteterne i
København. Men endnu flere kunne bidrage og
være med til at styrke Hare Krishnas arbejde i
Danmark. Jo flere der giver, desto mere mulighed
er der for at gøre noget til glæde og gavn for alle.
Danmark er et fattigt land, hvis eneste rigdom
er penge og materiel velstand. Overalt ser vi
lidelse og armod på grund af den udbredte
åndelige fattigdom. Derfor er der brug for et
stærkt Krishna-bevidst samfund, der kan give så
mange som muligt af vores medmennesker den
åndelige viden og det alternativ og fællesskab,
som alle dybest set længes efter.
Derfor skrives dette både som en tak til alle
jer, der allerede bidrager betydeligt efter bedste
evne, og som en opfordring til jer, der kunne
bidrage eller bare bidrage mere, om I ikke også
har lyst til at gøre det? Krishnas princip er, at
det skal være hundrede procent frivilligt, for
skønheden ved vores forhold til Krishna er netop,
at Han ikke tvinger eller kræver, men blot giver
og inviterer alle os andre til at indgå i et gensidigt
giveforhold med Ham. Ikke desto mindre er det i
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vores egen interesse at give
til Ham. Kærlighed betyder
to personer, hvor begge
giver. Når vi giver til Krishna,
starter vores forhold derfor til
Ham, hvilket er den dybeste
tilfredsstillelse, vi kan opleve.
Derfor mister man intet, men
vinder kun ved at give til
Krishnas arbejde.
Som situationen i
bl.a. Københavns tempel er nu, finansieres
aktiviteterne delvist af manges faste bidrag,
delvist af nogle få tempelhengivne, der bringer
en sum hjem hver måned gennem indsamling
på gader osv. Det vil altid være en sårbar
situation, hvis den afhænger af nogle få, for
hvad nu, hvis der sker noget med dem eller
bare én af dem? Derfor er det målet at sprede
opgaven over mange flere, så der er mulighed
for at gøre meget mere og konsolidere det, der
allerede foregår.
Hvor meget taler vi om? Det er selvfølgelig
helt op til den enkelte. Et gennemsnitligt fast
månedligt bidrag ligger på omkring 300 kr.
Nogle giver 150 eller 200 kr., og der er dem,
der giver 500, 750 eller 1.000 kr., imens et par
stykker giver mere end det. Giv, hvad du kan.
Det er noget, som i sidste ende kun handler om
forholdet mellem Krishna og dig. Men vær med
til at give til Krishna! Hvorfor ikke?
Bemærk forresten, at som et anerkendt
religionssamfund er alle bidrag til Krishnabevægelsen fradragsberettigede. Hvis du med
andre ord vil give f.eks. 1.000 kr. hver måned,
giver du i virkeligheden kun 600 kr. (ved en
trækprocent på 40).
Skriv til iskcon.denmark@pamho.net eller
lalitanatha@krishna.dk, ring på 48286446 eller
skriv til ISKCON, Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse,
hvis du gerne vil begynde at være Krishnas
støttemedlem.

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.
Tirsdag den 18.12: Gita-jayanti, Bhagavad-gitas
fremkomst. Mulighed for at komme ud med templets
hengivne og distribuere Bhagavad-gita.
Mandag den 24.12: Juleaften. Program fra kl. 17.
Onsdag 26.12: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras bortgang. Festprogram fra kl. 17.
Mandag den 31.12: Nytårsaften. Program fra kl. 17.

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

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.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. Mer info
på Facebook
Facebook: Iskcon Norway (Hare Krishna Movement)
Mail: norgeiskcon@gmail.com
Govinda – Bergen Hare Krishna Senter.
Lille Øvregaten 4, 5018 Bergen
Hver lørdag kl. 16-19: Lovefeast. Kirtan, foredrag og
prasada.
Hver tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.30–14: Gratis
lunsj.
Hver onsdag kl. 17-19: Bhagavad-gita studie
Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon
Mail: govindabergen@gmail.com
Ekadasi: 3. og 18. december og 1 januar.

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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2019 VAISNAVA-KALENDER

Endnu engang har de hengivne i Aarhus lavet en smuk vaisnava-kalender på dansk. Til
hver måned er der et flot helsidesbillede, der illustrerer månedens vigtigste begivenhed.
Selve kalenderen giver alle vigtige vaisnava-datoer inklusive klart markerede ekadasi-dage
og tidspunkter for fester og programmer i templet i København. Derudover er der ugenumre, fuld- og nymånedage samt danske helligdage. I år er den illustreret af Annapurna
Dasi, som ses på billedet herover.
Pris: 125 kr. Overskuddet går ubeskåret til ISKCON’s aktiviteter i Aarhus.
Kan købes i Hare Krishna-templet i København eller bestilles direkte hos Ananta Sri
Dasa på mail@ananta.dk eller telefon 2222 2763.

