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Foråret nærmer sig, og med det Gaura
Purnima, Herren Caitanya Mahaprabhus
fremkomst, der i år falder torsdag den 1.
marts og derfor omtales i dette nummer
(deraf forsidebilledet). Reservér allerede
nu dagen og mød op i f.eks. templet i København fra klokken 15 til årets næststørste
festival.
På Srila Prabhupadas side bringes en
oversættelse fra et kapitel af hans bog Teachings of Lord Kapila. Om vi kommer til at
oversætte og bringe hele bogen som serie
i Nyt fra Hare Krishna, har vi ikke afgjort
endnu. Men hvis der er stemning for det,
gør vi det, så bogen kan blive oversat og
udgivet på dansk.
I serien om det mystiske Indien fortæller vi
denne gang om en jernsøjle, der står uden
for New Delhi. Officielt skal rustfrit stål først
være blevet opfundet i begyndelsen af det
20. århundrede. Ikke desto står jernsøjlen
ved Delhi, som den altid har stået, uden antydning af rust, selv om den er mindst 1600
år gammel og i virkeligheden sikkert meget
ældre. Læs mere side 10.
Midt i februar er alle inviteret til at møde
Prema Padmini, hvilket omtales på side 17
såvel som på sidste nummers bagside. Hun
er en sjælden erfaren og dygtig hengiven,
som det er en lærerig oplevelse at møde. Vi
opfordrer alle til at drage fordel af hendes
første besøg i Danmark nogensinde.
God fornøjelse med bladet. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
En sadhus symptomer
af Srila Prabhupada

Srila Prabhupada diskuterer en sadhus kvaliteter i et kapitel i sin bog Teachings of Lord Kapila.
titiksavah karunikah / suhrdah sarva-dehinam
ajata-satravah santah / sadhavah sadhu-bhusanah
OVERSÆTTELSE: Symptomerne på en
sadhu er, at han er tolerant, barmhjertig og
venlig mod alle levende væsener. Han har
ingen fjender, han er fredfyldt, han følger
skrifterne, og alle hans kendetegn er ophøjede. (Srimad-Bhagavatam 3.25.21)
FORKLARING: En sadhu er som beskrevet
ovenfor en hengiven af Herren. Hans interesse
er derfor at oplyse mennesker om hengiven tjeneste. Det er hans barmhjertighed. Han ved, at
uden hengiven tjeneste er menneskelivet spildt.
En hengiven rejser over hele landet fra dør til
dør og prædiker: ”Vær Krishna-bevidst. Vær en
hengiven af Herren Krishna. Spild ikke jeres liv
på blot at opfylde dyriske tilbøjeligheder. Menneskelivet er beregnet til selverkendelse eller
Krishna-bevidsthed.” Sådan prædiker en sadhu.
Han er ikke tilfreds med sin egen befrielse. Han
tænker altid på andre. Han er den mest barmhjertige personlighed over for alle faldne sjæle.
En af hans kvalifikationer er derfor karunika, stor
barmhjertighed mod de faldne sjæle.
Når han er engageret i prædikearbejde, er han
nødt til at mødes med så mange fjendtligsindede
elementer, og derfor må sadhuen være meget
tolerant. Nogle vil behandle ham dårligt, for de
betingede sjæle er ikke parate til at modtage den
transcendentale viden om hengiven tjeneste.
De kan ikke lide den. Det er deres sygdom.
Sadhuen har den utaknemmelige opgave at
indprente dem vigtigheden af hengiven tjeneste.
Nogle gange bliver sadhuer personligt angrebet
med vold. Herren Jesus Kristus blev korsfæstet,
Haridasa Thakura blev pryglet på 22 markedspladser, og Herren Caitanyas vigtigste assistent,
Nityananda, blev voldeligt overfaldet af Jagai
og Madhai. Men de var stadigvæk tolerante, for

deres mission var at udfri faldne sjæle.
En sadhu er barmhjertig, for han er alle levende væseners velønsker. Han er ikke kun
menneskesamfundets velønsker, men også
en velønsker af dyresamfundet. Ordet sarvadehinam referer til alle levende væsener, der
har accepteret materielle kroppe. Ikke kun har
mennesket en materiel krop. Det har andre
levende væsener også. Herrens hengivne er
barmhjertig mod alle – katte, hunde, træer osv.
Han behandler alle levende væsener på en
sådan måde, at de i sidste ende bliver frelst fra
denne materielle forvikling. Sivananda Sena, en
af Herren Caitanyas disciple, gav befrielse til en
hund ved at behandle hunden transcendentalt.
Der er mange tilfælde, hvor en hund fik befrielse
ved at omgås med en sadhu, for en sadhu engagerer sig i de bedste filantropiske aktiviteter
for at velsigne alle levende væsener. Men selv
om en sadhu overhovedet ikke er fjendtlig over
for nogen, er verden så utaknemmelig, at selv
en sadhu har mange fjender.
Hvad er forskellen på en fjende og en ven?
Det er en forskel i opførsel. En sadhu omgås
med alle betingede sjæle med henblik på deres
yderste befrielse fra materiel indvikling. Derfor
kan ingen være mere venlig end en sadhu,
når det kommer til at hjælpe en betinget sjæl.
En sadhu er fredfyldt, og han følger stille og
roligt skrifternes principper. En sadhu er en, der
følger skrifternes principper og på samme tid er
en hengiven af Herren. Den, der virkelig følger
skrifternes principper, må være en hengiven af
Gud, for alle sastraerne pålægger os at adlyde
Guddommens Personligheds ordrer. En sadhu
er derfor en, der følger de skriftlige påbud, og
samtidig er en hengiven af Herren. Alle gode
karaktertræk er fremtrædende hos en hengiven,
og han udvikler alle halvgudernes gode kvali3

teter, hvorimod en ikke-hengiven, selv om han
er akademisk kvalificeret, ifølge standarden for
transcendental erkendelse ingen gode kvalifikationer eller gode karaktertræk har.
Der er 8.400.000 livsformer ifølge Padma
Purana, og atmaen er den samme i dem alle.
Sadhuen kan forstå dette, sådan som det står i
Bhagavad-gita (5.18):
vidya-vinaya-sampanne / brahmane gavi hastini
suni caiva svapake ca / panditah sama-darsinah
”I kraft af sand viden ser de ydmyge vismænd med
samme syn på en lærd og mild brahmana, en ko, en
elefant, en hund og en hundeæder [en kasteløs].”
Det er ikke sådan, at en brahmana er det
samme som en hund, men en brahmana er en
åndelig sjæl, og hunden er også en åndelig sjæl.
Vi er betingede i overensstemmelse med vores
forskellige kroppe, der gives til os af højere magter. Yamaraja giver det levende væsen en krop
ifølge hans karma. Karmana daiva-netrena [SB.
3.31.1]. Kroppe tildeles ifølge ens kvalifikationer.
Hvis man erhverver sig en brahmanas kvaliteter
og arbejder som en brahmana, bliver man en
brahmana. Hvis man handler som en hund og
gør en hunds arbejde, bliver man en hund. Man
må heller ikke tro, at blot fordi man er født som
en brahmana, er man automatisk en brahmana.
Der er kendetegn, der nævnes i Bhagavad-gita,
gennem hvilke man kan se, hvilken kaste man
tilhører. Sridhara Svami har også bemærket, at
fødsel ikke er alting. Man er nødt til at erhverve
sig kvaliteterne. Uanset hvilken krop vi måtte
have, er vores position midlertidig. Vi kan ikke
forblive i nogen position for altid. Vi kan tro, at vi for
øjeblikket er amerikanere og meget lykkelige, og
alt er i orden. Vi kan lægge vores planer om fortsat
lykke, men naturen giver os ikke lov til at blive her
for altid. Så snart naturen kalder, dør og opgiver vi
vores post. Så bliver vi nødt til at tage posten som
en hund, en kat, en halvgud, et menneske osv. Vi
er nu blevet givet en meget ophøjet livsform som
menneske, men hvis vi ikke handler i overensstemmelse dermed, bliver vi nødt til at acceptere
en lavere krop. Dette er karmana daiva-netrena.
Vi bør derfor tage det meget alvorligt, at i
denne menneskelige form er vores mål at blive
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hengivne af Herren Krishna. Det er vejen til befrielse. Før i tiden plejede store personligheder
i Indien at meditere for at standse gentagelsen
af fødsel og død. Det er menneskets vigtigste
beskæftigelse. I virkeligheden er hvert eneste
menneske bestemt til det. Medmindre vi får
bugt med den gentagne fødsel og død, spilder
vi blot vores liv ligesom dyr på at spise, sove,
forsvare os og parre os. Specielt i denne tidsalder kan mennesker ikke se forskel på dyreliv
og menneskeliv. De tror, at forskellen er, at
dyrene sover på gaden, og mennesker sover
i bekvemme lejligheder. Imidlertid definerer
sastraerne ikke civilisation på den måde. Uanset
om man sover på gaden eller i en lejlighed, er
aktiviteten den samme. En hund spiser måske
fra en skraldespand, og et menneske kan spise
af en tallerken af guld, men det betyder ikke, at
de er engageret i forskellige aktiviteter. I begge
tilfælde tager både hunden og mennesket mad
ind i deres kroppe. En hund kan have sex på
gaden, og et menneske kan have sex i en dejlig
seng på et skjult sted, men det ændrer ikke selve
aktiviteten. Folk tror, at fremskridt i civilisation
betyder, at man bliver bedre til at spise, sove,
parre sig og forsvare sig, men i virkeligheden har
disse aktiviteter intet at gøre med civilisation. De
forøger blot vores trældom i materielt liv.
Menneskelivet er bestemt til yajna eller offerhandling for at tilfredsstille den Højeste Person.
Vi kan forsøge at gøre vores handlinger perfekte,
men vores fuldkommenhed ligger i at tilfredsstille
Krishna med vores talenter. For tiden er vi måske
knyttet til materiel aktivitet, men vi bør overføre
den tilknytning til en sadhu. Da vil vores liv være
fuldkomne. Nu er vi knyttet til penge, kvinder,
gode huse, samfund, venner, familie osv. Denne
tilknytning kaldes arjanam pasu. Ordet pasu
betyder ”reb”. Når vi er bundet med et reb, er
vi hjælpeløse, og nu er vi bundet af gunaerne¸
den materielle naturs tre kvaliteter. Ordet guna
betyder også ”reb”. Vi kan ikke befri os selv, for vi
er betingede. Vi kan ikke bevæge os frit uden den
højere autoritets sanktion. Det siges almindeligvis,
at ikke så meget som et græsstrå flytter sig uden
Guds billigelse. På samme måde kan vi ikke gøre

noget uden overopsynet fra en højere autoritet.
Det er ikke sådan, at Gud personligt må overse
dette. Parasya saktir vividhaiva sruyate … na
tasya karyam karanam ca vidyate: Således
står der i Svetasvatara Upanisad (6.8), at den
Højeste Herre ikke behøver at handle personligt.
Han har mange repræsentanter, der gør alt for
Ham. Vi er så styrede, at vi ikke engang er frie
til at blinke med øjnene. Måske bevæger vi frit
hænderne, men hvad øjeblik det skal være, kan
de blive lammede. For nærværende hævder jeg:
”Det er min hånd.” Men hvad er dette? Hånden
kan blive lammet i dette samme øjeblik. Dette
er et betinget liv, så hvordan kan vi forbedre
det? Vores opgave er at blive befriet fra hele
denne betingede tilstand. Hvordan kan det lade
sig gøre? Sa eva sadhusu krto moksa-dvaram
apavrtam (SB. 3.25.20). Vi er nødt til at ændre
vores tilknytning fra materielle ting til en sadhu.
‘Sadhu-sanga’, ‘sadhu-sanga’-sarva-sastre
kaya [Cc. Madhya 22.54]. Dette er Sri Caitanya
Mahaprabhus råd. Alle sastraer råder os til at
omgås med en sadhu. Selv Canakya Pandita,
den store politiker, anbefalede, tyaja durjanasamsargam bhaja sadhu-samagamam. En
vaisnava-husholder spurgte Caitanya Mahaprabhu om, hvad pligten for en husholder er,
og Sri Caitanya Mahaprabhu svarede med det
samme, asat-sanga-tyaga-ei vaisnava-acara:
”Lad være med at omgås med ikke-hengivne,
men opsøg en sadhu.” (Cc. Madhya 22.87)
For øjeblikket er det meget vanskeligt at undgå
selskab med asadhuer, dem, der ikke er sadhuer.
Det er meget vanskeligt at finde en sadhu, man kan
omgås med. Vi har derfor startet denne bevægelse
for Krishna-bevidsthed for at skabe et samfund af
sadhuer, så folk kan drage fordel deraf og blive befriede. Der er intet andet formål med dette samfund.
Krishna udtaler i Bhagavad-gita (6.47), at den
førsteklasses sadhu er ham, der altid tænker på
Ham. Denne proces er ikke særlig vanskelig.
Vi bør altid tænke på Krishna, men hvordan
er det muligt? Vi tænker på vores forretning,
vores hund, vores familie, vores genstand for
kærlighed og så mange andre ting. Vi er nødt
til at tænke på noget, for vi kan ikke eksistere

uden at tænke. Vi skal omdirigere vores tanker
til Krishna. Det er sadhuens opgave at undervise
i dette, og man kan lære dette, når man har en
sadhus selskab. I virkeligheden vil en sadhu ikke
lære os noget som helst andet. Adau sraddha
tatah sadhu-sangah (Bhakti-rasamrta-sindhu
1.4.15). Det er måden at gøre åndeligt fremskridt
på. Man er nødt til at omgås med en sadhu.
Ofte er sadhuens opgave utaknemmelig, men
han er nødt til at være tålmodig. På trods af alle
problemer, som en sadhu kan komme ud for, er
han meget barmhjertig imod de faldne betingede
sjæle. Han ser, at folk lider på grund af en mangel
på Krishna-bevidsthed, og fordi han altid tænker
på andres lykke, er han suhrt. Andre mennesker
er altid misundelige, men sadhuen tænker hele
tiden på, hvordan andre kan reddes fra mayas
kløer. En sadhu er venlig ikke blot mod mennesker, men også mod katte, hunde, træer, planter
og insekter. Han tøver med at slå selv en myg
ihjel. Han tænker ikke blot: ”Jeg vil bare tage mig
af min kødelige bror.” Han ser på alle levende
væsener som sine brødre, for Krishna udtaler,
at Han er alle levende væseners fader.
Fordi en sadhu lever på denne måde, skaber
han ingen fjender. Hvis der er fjender, bliver de
fjender på grund af deres egen natur, ikke på grund
af nogen provokation fra sadhuens side. En sadhu
lærer blot: ”Mit kære menneske, min kære ven,
bare overgiv dig til Krishna.” Fjender opstår på
grund af menneskets misundelige natur. Ifølge Canakya Pandita er der to misundelige dyr – slanger
og mennesker. Selv om man er fejlfri, kan begge
finde på at slå én ihjel. Af de to er det misundelige
menneske ifølge Canakya Pandita mere farligt, for
en slange kan tæmmes med recitation af et mantra
eller nogle urter, men et misundeligt menneske kan
ikke betvinges på den måde. I Kali-yuga er praktisk
alle misundelige, men det er vi nødt til at tolerere.
Misundelige mennesker lægger mange hindringer i vejen for Krishnabevidstheds-bevægelsen,
men vi er nødt til at tolerere dem. Der er intet alternativ.
Man skal være fredfyldt og afhænge af Krishna i
alle omstændigheder. Disse ornamenter pryder en
sadhu. Vi bør finde en sadhu og omgås med ham.
Så vil vores vej til befrielse være åben.
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BHAKTISIDDHANTA
SARASVATI SVARER, 4
Dette er fjerde del af et uddrag fra den bengalske bog Srila Prabhupader Upadesamrta, der
indeholder Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis svar på en række almindelige spørgsmål.
SPØRGSMÅL: Hvordan bør man opføre sig
i sit eget hjem? [Hvordan bliver man en rigtig
grhastha eller husholder?]
Srila Bhaktisiddhanta: Igennem lykkebringende omgang med store helgener kan man
stoppe tendensen til at falde ned i den mørke
afgrund, som et materialistisk husholderliv er.
Kun ved omgang med befriede sjæle opnår
man forudsætning for at blive en transcendental husholder (paramarthika grhastha). Lever
man i sit hjem uden omgang med den hengivne bhagavata (Herren, som opholder Sig i
den hengivne) og bogen bhagavata (Herren,
som opholder Sig i bogen bhagavata), som
ikke er forskellige fra hinanden, kan man ikke
have et lykkebringende liv.
Det er godt at leve i ens eget hjem med
ønsket om at tjene Herren. Da kan man tjene
Herren ordentligt. Men dette er ikke muligt for
den selvbedragede husholder, som er knyttet
til penge, det modsatte køn og navn og berømmelse. Man bør træde ind i sit hjem med et
beslutsomt ønske om at tjene Krishna. Det er
meget bedre end falsk forsagelse. Der kommer intet godt ud af falsk forsagelse. Hvis et
husholderliv er favorabelt for hengiven tjeneste, er det acceptabelt, og hvis det modsat er
ugunstigt for hengiven tjeneste, bør en sådan
dyb og mørk afgrund ved navn ’hjem’ opgives.
Men hvis man på den anden side blot ønsker at
kunne prale af forsagelse og utilknyttethed, er
det ikke gavnligt. En sådan umoden forsager
vil falde ned fra sin position i løbet af få dage.
Disse tendenser hos selvbedragede husholdere kan kun ændres gennem omgang
med hengivne. De, der går ind i husholderlivet, sådan som den ydre verden vil have
det, bliver viklet ind i den materielle illusion
mere og mere. På samme måde som Herrens
6

hengivne har brug for at træde ind i sannyasaasramaen (livsstilen, hvor man lever meget
forsaget), har de også brug for at træde ind i
grhastha-asramaen (livsstilen, hvor man lever
som en husholder). Festivalen grhapravesa
(hvor man går ind i sit hus for første gang)
bør kun afholdes af en hengiven husholder
og aldrig af en ikke-hengiven husholder. Når
en hengiven går ind i sit hjem, bør vi forstå,
at han i virkeligheden træder ind i sit tempel.
For en hengiven er der ingen forskel mellem
at gå ind i sit hjem og gå ind i et tempel. Der
er altså himmel og helvede til forskel, når en
hengiven og en ikke-hengiven træder ind i
deres respektive hjem.
Når man går ind i sit hjem, bør man konstant
tjene og tænke på Krishna. Og man bør sørge
for, at alting i hjemmet er sat i system, så det
støtter op omkring dette. Husholderen bør
altid undgå dårligt selskab og sladder. Han
bør med stor omhu pleje og udvikle kvaliteter
som entusiasme, beslutsomhed og tålmodighed samt hengivne aktiviteter som at høre og
synge om Krishna (sravanam-kirtana). Det er
husholderens grundlæggende pligt at tjene
Hari, guru og vaisnava [Krishna, den åndelige
mester og de hengivne], at synge Sri Nama
[Hare Krishna-mantraet], at være sammen
med sadhuerne og at høre om Krishna. Hvis
alle deres bestræbelser er rettet mod Herren,
vil de helt sikkert gøre fremskridt. De vil blive
beskyttet, og deres liv vil være fremgangsrige.
SPØRGSMÅL: Hvordan skal vi tolke forskellige hændelser?
Srila Bhaktisiddhanta: Hvis man ser det fra
det andet perspektiv, fra Krishnas perspektiv,
vil man forstå, at alt er, som det skal være.
Men ser man tingene fra dette perspektiv, fra

sit eget eller en anden magthavers
perspektiv, vil der være vendt op og
ned på det hele.
Ser vi tingene fra den anden side,
kaldes det den deduktive proces,
den åbenbarede sandheds vej.
Dette er det rette perspektiv. Men
tager vi viden fra den opadstigende
vej, dvs., ser vi tingene gennem den
induktive proces, kaldes det at se
ting med en beregnende mentalitet.
Så ser vi ikke Herren som den, der
har magten. Vi tror, at vi har styr på
tingene og ser alting ud fra dette
egocentriske synspunkt. Resultatet
er elendighed og lidelse.
SPØRGSMÅL: Når en hengiven
tager fødsel i en familie, har den
familie så fordel af det?
Srila Bhaktisiddhanta: Når en
stor helgen, en ren hengiven, tager
fødsel i en familie, løftes dennes
forfædre og efterkommere begge
veje i hundrede generationer til et
højere niveau. Når en hengiven på
det mellemste niveau (madhyama
bhagavata) tager fødsel i en familie, løftes dennes forfædre og
efterkommere begge veje i fjorten
generationer til et højere niveau.
Når en begynder i hengiven tjeneste tager
fødsel i en familie, løftes dennes forfædre og
efterkommere begge veje i tre generationer til
et højere niveau.
SPØRGSMÅL: Hvorfor fødes hengivne
somme tider i underklassefamilier? Hvis hengivne ikke er underlagt resultaterne af deres
handlinger (karma), hvorfor er de da nogle
gange analfabeter eller sygdomsramte?
Srila Bhaktisiddhanta: Hengivne er aldrig
underlagt resultaterne af deres karma. Det
har årsag i Herrens vilje, at de tager fødsel
og tilbringer tiden på netop den måde. Når vi
ser, at de er født ind i underklassefamilier, er

analfabeter eller sygdomsramte, må vi forstå,
at der er et ophøjet formål med det. Hvis folk
så, at hengivne altid tog fødsel i overklassefamilier eller altid var stærke eller uddannede,
ville modet blive taget fra dem. Ved at placere
Sine hengivne i alle samfundets klasser sørger
den nådefulde Herre for, at alle kategorier af
mennesker får Hans nåde og drager fordel
af de hengivnes selskab. Det svarer lidt til at
sende en optrænet hunelefant ud for at fange
en vild hanelefant.
Srila Vrindavana Dasa Thakura skriver i
Caitanya-Bhagavata, at en vaisnava udfrier
alle blot ved at tage fødsel. Mange hundrede
kilometer omkring den familie og det land, som
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en vaisnava tager fødsel i, bliver renset igennem hans indflydelse. Selv hvis man ser nogle
ydre lidelser i en vaisnavas liv, bør man forstå,
at han oplever stor ekstase. De, der er blændet
af stolthed over materielle besiddelser, kender
ikke til disse ting. Fordi de er beruset af stolthed over deres uddannelse, penge og familier,
genkender de ikke en vaisnava.
Hvis en hengiven tager fødsel i en underklassefamilie, må vi ikke tro, at det er resultatet
af hans synd, at han er underlagt resultatet af
sin handling. Vi bør snarere vide, at han har
renset en underklassefamilie. Hvis et godt
menneske har fremgang i den åndelige side af
sit liv og intet andet, bør vi se vedkommende
som en stor sjæl.
SPØRGSMÅL: Bør de steder, hvor der
foregår hari-kirtana [sang af det Hellige Navn],
betragtes som dhama [hellige steder]?
Srila Bhaktisiddhanta: Jeg kan ikke se de
steder, hvor hengivne opholder sig eller samles og altid synger og diskuterer det hellige
navn og Herrens aktiviteter, som andet end
Sri Dhama. Disse steder er delvise manifestationer af de evige hellige dhamaer. Sri Visnu
befinder Sig i hjertet på alle levende væsener,
i hvert atom. Således er alle steder Sri Dhama.
Den dag, Sri Gurudevas nåde er manifesteret
i ens hjerte, opnår man denne indsigt.
SPØGSMÅL: Hvad er forskellen mellem
svaghed og bedrag eller hykleri?
Srila Bhaktisiddhanta: Svaghed er én ting
og bedrag en anden ting. De er ikke det samme. Kun en person, der ikke er bedragerisk, vil
opleve gode ting. Bedrageren vinder ingenting.
Et andet navn for det at være redelig er vaisnavata, ’en vaisnavas kvalitet’. En redelig og
ærlig person kan være svag, men han er ikke
bedragerisk. En bedragerisk person siger én
ting, men tænker en anden. En svag person
skammer sig, sørger over og er altid ked af
sine utilstrækkeligheder, mens en bedragerisk
person er stolt af sine handlinger.
“Jeg vil føre acaryaen [den åndelige mester]
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bag lyset. Jeg vil snyde lægen. Jeg vil gemme
mine giftige tendenser i de mørke afkroge af
hykleri. Jeg vil ikke fortælle nogen om dem.
Derimod vil jeg skabe mig et rygte og blive populær blandt andre mennesker ved at foregive
at være en hengiven.” En sådan mentalitet
er ikke tegn på svaghed, men på et frygteligt
bedrag. Sådanne folk vinder ingenting. Man vil
på den anden side gradvist opnå Guds nåde
ved ydmygt og oprigtigt at lytte til sadhuens
rene ord. Hvis vi klæder os i hengivent tøj og
har travlt med ikke-hengivne aktiviteter, hvis
vi er absorberet i materiel nydelse og gør det
til en prioritet, eller hvis vi tager tridandaen
[sannyasiens stav] og vil kidnappe Sita, ligesom Ravana ville det, dolker vi os selv ihjel.
Så gør vi noget forfærdeligt under påskud af
hari-bhajana. Selv hvis vi i millioner af fødsler
har en svaghed eller dårlige vaner, er det ikke
skadeligt. Men hvis vi går ned ad bedragets vej
– hvis vi udgiver os for at være hengivne, men
engagerer os i syndige nydelser – forbliver alle
problemer hos os. Det er bedre at tage fødsel
blandt millioner af andre arter som fugl, dyr
eller insekt. Det er aldrig godt at gå ned ad
bedrageriets vej.
SPØRGSMÅL: Er det korrekt at anse en
ikke-hengiven for at være en hengiven?
Srila Bhaktisiddhanta: Nej. Sri Gurudeva
er namacarya. Han er srinama-kirtana-kari
[den, der synger det hellige navn]. Den, der
laver forseelser mod det hellige navn, bør ikke
betragtes som guru. En ægte guru befordrer
ikke nogens sansenydelse, ej heller siger
han noget for at behage nogen. De, der går
nydelsens vej, kan ikke lide at høre de ord, der
kommer fra dem, der vandrer mod det højeste
mål. Sådanne mennesker søger noget, der
kan behage dem. Dette er grunden til, at de må
undvære det, som virkeligt er gavnligt for dem.
At anse en ikke-hengiven for at være en
hengiven og falsk hengivenhed for at være
hengivenhed er blot selvbedrag. Når en person
ikke er så heldig at have en hengiven, som han
kan tjene eller ære, har han ønsket om at anse

en ikke-hengiven for at være en hengiven. Men
kan en krage blive til en påfugl ved at sætte
påfuglefjer på sin krop? Kan en forklædt sjakal
blive en løve, dyrenes konge? Hvor længe
kan dette bedrag opretholdes? Sandheden
kommer altid frem. De, der tjener Krishna, er
ikke svage. De er de eneste, der er stærke og
beslutsomme. Det er kun gennem ens gode
held, at man kan forstå, at det højeste i livet er
hengiven tjeneste til Krishna, og at den største
person er den, der tjener Krishna. Når man er
knyttet til det ydre, beundrer man en persons
smålige stolthed over penge eller ubetydelige
stolthed over uddannelse eller meningsløse
stolthed over skønhed, og derved er man i stor
fare, for man er blevet ligeglad med Krishnas
tjenere og tjeneste til Krishna.
SPØRGSMÅL: Er synd og forseelse det
samme?
Srila Bhaktisiddhanta: Nej. Det er en synd,
når man er ulydig over for samfundets regler,
men man begår en forseelse, når man udviser manglende respekt over for Visnus og en
vaisnavas lotusfødder. Forseelse er en million
gange farligere end synd. Synd kan modvirkes
gennem bodsøvelse. Det kan forseelser derimod ikke. Det er kun ved at tage de algavnlige
navne på Gaura og Nityananda, de faldnes venner, til sig, at man kan få en forseelse til at gå væk.
SPØRGSMÅL: Er det hengivenhed, hvis
man bliver vred på en person, der er ondsindet
over for en hengiven?
Srila Bhaktisiddhanta: Vi skal udelukkende
blive vrede på den person, der er ondsindet
over for hengivne. Det er en del af vores hengivne praksis. Det er usømmeligt at handle på
anden måde. Men hvem er ondsindede over
for hengivne? Vi er nødt til at blive afklarede
omkring dette. De, der ikke tjener Herren,
som er hele verdens ven, som er den mest
lyksalige, og som er i hjertet på alle, kan ikke
gøre noget godt for sig selv. I stedet udsætter
de sig for farer og ugunstige hændelser ved
at være ondsindede over for Krishna og Hans

hengivne. Det er disse personer, der er ondsindede. Dem kan vi ikke vise barmhjertighed.
Vi er nødt til at vise vores ligegyldighed og
vrede over for dem, der på beruset vis tilbeder
akrsna (ikke-Gud).
Men først og fremmest bør man undersøge,
om man selv er de hengivnes fjende. Det
er afgørende at spørge sig selv: ”Tjener jeg
Krishna, eller har jeg gang i noget andet under
påskud af hengiven tjeneste? Hvor megen
kærlighed har jeg til Krishna? Er jeg ude på
at snyde Krishna, og vil jeg nyde det, der er
tiltænkt Hans nydelse?”
Jeg kan konstatere, at jeg med min nydelseshungrende krop er en stor fjende af Krishna
og Hans hengivne. I stedet for altid at huske på
Krishnas lotusfødder og Hans nydelse søger
jeg min egen tilfredsstillelse gennem sladder
og smålig kritik. Jeg ser overhovedet ikke på
mig selv. Jeg ser ikke mine egne fejl. Derfor
skal jeg først og fremmest rette min vrede mod
mig selv – jeg, der er så stor en fjende af de
hengivne. Jeg bør vise min vrede mod mig selv
ved at prygle mit sind med et par sko. Jeg er
nødt til at rense mig selv. Jeg er på alle måder
nødt til at prøve at tjene Hari, guru og vaisnava.
Først da vil det komme mig til gode. Jeg bør
konstant huske, at alle andre tjener Krishna.
Det er bare mig, der ikke tjener Herren, og
jeg kan dø hvert øjeblik, det skal være. Jeg
bør først og fremmest udtrykke vrede over for
mine dårlige tendenser, som er ugunstige for
hengiven tjeneste, som for eksempel ønsket
om materiel vinding, prestige og positioner
og min tendens til bedrageri. Jeg er nødt til at
opnå kontrol på denne måde. Jeg er nødt til
først at se, hvad der er i min egen interesse.
Ellers vil jeg møde store farer på min vej.
Dernæst er jeg nødt til at udtrykke vrede mod
mine kropsrelaterede venner og familie, som
er imod Krishna, som ønsker at se mig som
en nyder, og som på denne måde trækker min
opmærksomhed mod maya. Først da vil jeg
være i sikkerhed, og det bedste af det bedste
vil gå mig i møde, ikke på nogen anden måde.
(Fortsættes)
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JERNSØJLEN
I DELHI
af Lalitanatha Dasa

Inden for den islamiske moské Qutb Minars område nær New
Delhi står en jernsøjle,
der ikke har rustet,
selv om den har stået
der i måske tusindvis
af år. Der er forskellige
meninger om, hvor
den kommer fra, hvem
der har lavet den, og
hvornår den er fra.
Søjlen vejer 6,5 ton
og er 7,2 meter høj.
Nogle hævder, at den
er 1600 år gammel,
andre mener 2.000 år
eller mere. Efter sigende er det den største
smedejernsgenstand
fra Oldtiden noget sted i verden.
En af de mærkelige ting ved søjlen er som
sagt, at den ikke er rusten. En så gammel
genstand af jern skulle være rustet og blæst
væk som støv for længe siden. Hvordan kan
sådan en søjle være lavet for flere tusinde år
siden, hvor historikerne hævder, at der ikke
var nogen avanceret civilisation?
Videnskabsfolk, der har undersøgt jernsøjlen, har konstateret, at den reagerer på en
paradoksal måde med atmosfæren. Normalt
reagerer jern med ilt og danner jernoxid, som
vi også kalder rust. Men denne jernsøjle gør
noget andet. Når den kommer i kontakt med
fugt eller regn, danner den et usædvanligt stof,
der kaldes ’misawite’, en forbindelse af jern, ilt
og brint, hvilket ikke er set andre steder. Dette
stof beskytter jernsøjlen mod rustdannelse.
Hvad får jernsøjlen til at danne misawite
i stedet for rust? Forklaringen ser ud til at
være, at jernsøjlen består i virkeligheden af
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98% jern, 1% fosfor, og den resterende 1%
består af en gammel blanding, der kaldes
vajra-sanghata. Formlen for denne blanding
gives i den gamle indiske tekst Brhat-samhita.
Vajra-sanghata fås ved at blande fire dele bly,
en del klokkemetal (4 dele kobber til 1 del tin)
og en del messing (en legering af kobber og
zink). Denne legering skaber det beskyttende
lag, der har bevaret jernsøjlen i tusinder af år.
Et andet interessant spørgsmål er, hvem der
har lavet den. Der er en gammel inskription i
sanskrit på søjlen. Inskriptionen refererer til en
konge ved navn Chandra og nævner, at hans
kongedømme dækker, hvad der er hele Indien
i dag og mere til. Den nævner specifikt, at hans
kongedømme inkluderede Indiens sydlige hav,
dvs. det Indiske Ocean.
Historikerne mener, at denne konge må
have været Chandragupta Maurya, der ifølge
dem levede omkring 300 f.Kr. Problemet er, at
Chandraguptas herredømme aldrig nåede til

det Indiske Ocean. Sydindien
var aldrig en del af hans kongedømme. Men historikerne
kender ikke til nogen anden
Chandra, der herskede over
en større del af det indiske
subkontinent, så derfor må
det ifølge dem have været
Chandragupta Maurya.
Der er dog en anden Chandra, men historikerne tager
ham ikke i betragtning, for de
anser ham for mytologisk. Det
er ingen anden end Rama
Chandra, sådan som Han
beskrives i Ramayana, ifølge
hvilken Rama krydsede det
Indiske Ocean for at besejre
Ravana på Lanka.
At inskriptionens Chandra
muligvis kan referere til Rama,
støttes også af en anden af
inskriptionens oplysninger, der
lyder som følger:
”Han har, som om Han var
udmattet, forladt denne verden
og taget i sin virkelige form til
den anden verden – et sted
vundet i kraft af hans gerninger
– (men selv om) han er taget
bort, forbliver han på Jorden
gennem sin berømmelse.”
Ingen steder står der skrevet,
at Chandragupta Maurya forlod
verden i sin form. Men ifølge Padma Purana
forlod Rama verden i Sin form, som Han er, og
tog til en anden verden (Visnuloka).
Nu kan historikerne selvfølgelig ikke tage
Rama Chandra i betragtning som en mulig
inspiration til jernsøjlen. For dem er Han mytologisk, selv om Han omtales i Itihasaerne,
der ordret betyder ’historie’. Men selv om
historikerne anser Itihasaerne og andre indiske tekster for intet andet end gamle sagn og
myter, står jernsøjlen i Delhi der fortsat for alle
at se. Vidner den ikke om en civilisation, der

var meget mere avanceret, end den moderne
verden er parat til at indrømme?
1.For en nærmere videnskabelig diskussion
af søjlens kemiske sammensætning og
egenskaber, se https://www.cambridge.org/
core/journals/mrs-bulletin/article/ancientrust-proof-iron-pillar-possibly-protected-bylayer-of-misawite-feooh/071BC041257A8A
B5BEC37BED9462CE24.
2. Se mere om denne diskussion på https://
www.youtube.com/watch?v=4p6tRFt2RLU.
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GAURA
PURNIMA
Den 1. marts er det Gaura Purnima, Sri
Caitanya Mahaprabhus fremkomstdag, årets dag for alle
Gaudiya-vaisnavaer. Sri Caitanya
Mahaprabhu, der er Sri Krishna,
Guddommens Højeste Personlighed Selv, nedsteg til denne jord
og fødtes som søn af Moder Saci
for 532 år siden i Sridhama Mayapur i Vestbengalen og spredte
sammen med et utal af fortrolige
hengivne, der nedsteg sammen
med Ham fra Goloka Vrindavana,
en aldrig før i denne verden set
kærlighed til Krishna.
Prabhodananda Sarasvati
skrev om Sri Caitanya Mahaprabhu:
”Hvem er denne guddommelige person,
der lader det regne fra Sine øjenkroge, som
funkler af nåde, med millioner af nektarhave
af inderligt lyksalig, strålende og liflig ren
kærlighed til Krishna? Hvem er denne person,
hvis lyse form er så strålende som et gyldent
ungt banantræ? Hvem er denne person, der
pludseligt har gjort mit hjerte så glødende
hengivent til Sine fødder?”
”Med en hudfarve så lys som smeltet guld
og med en skikkelse, der er fyldt med den
storartede og lyksalige nektar af ren transcendental kærlighed, har Guddommens Højeste
Personlighed barmhjertigt åbenbaret Sig i
byen Navadvipa. I Navadvipa afholder hvert
hjem store festivaler til ære for Bhakti-devi,
hengivenhedens gudinde. Navadvipa er mere
betagende end Vaikuntha. Mit hjerte finder sin
lykke i Navadvipas transcendentale bolig.”
”Jeg mediterer på Guddommens Højeste
Personlighed, der er kendt under navnet
Caitanya. Han bærer en blomsterkrans af
damanaka-blomster i fuldt flor og glæder alle.
Han nyder lege i en ensomt beliggende have
og synger uafladeligt Krishnas hellige navne.
Han er barmhjertighedens bopæl, og Hans
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lyse hudfarve er så strålende som guld.”
”Selv de største syndere,
selv de laveste blandt mennesker, selv mennesker med den
usleste karakter, selv de, der
er fulde af syndige handlinger,
selv hundeæderne, selv de,
hvis hjerter er fyldt med syndige
ønsker, selv de, der er født eller bor i syndige lande, og selv
de, der er fordærvede igennem
dårligt selskab, er alle blevet
reddet af Gauras nåde. Lad mig
søge tilflugt ved Herren Gaura.”
”Nu da Gaura er nedsteget
til denne verden, oversvømmer
bølgerne af Krishnas hellige navne denne planet, og syndige betingede sjæles hjerter, der
var hårde som tordenkiler, er blevet bløde som
smør. Lad mig søge tilflugt ved denne Gaura.”
”Nu da Herren Caitanya, hvis hjerte er fyldt
med nåde, er nedsteget til denne verden, er
levende væsener, der aldrig tidligere har praktiseret yoga, mediteret, reciteret mantraer, udført
askese, fulgt forskellige vediske indskrænkninger, studeret Vedaerne, udført åndelige aktiviteter eller afholdt sig fra synder, blevet i stand til
med lethed at plyndre den kostbareste juvel af
alle livets mål.” (Citeret fra Caitanya-candramrta
af Srila Prabhodananda Sarasvati)
Gaura Purnima bliver fejret over hele verden, ikke mindst i Sridhama Mayapur, der får
besøg af millioner af vaisnavaer på denne tid
af året. ISKCON’s store årlige festival er en
af de ting, der foregår i Sridhama Mayapur.
I København er der Gaura Purnima-festival i
templet torsdag den 1. marts. Programmet for
dagen starter tidligt om morgenen med normalt
tempelprogram. Kl. 15:00 starter festprogrammet med bl.a. abhiseka (badning af Sri-Sri
Gaura-Nitai), foredrag, kirtana, bhajana mm.
Der bliver serveret prasadam omkring kl. 20:00
efter Gaura-arati og Månens fremkomst.

NAVADVIPAS PARIKRAMA
FYLDER 100 ÅR
af Mayapur Communications

Siden Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada organiserede den første
parikrama rundt i Sri Navadvipa Mandala
i 1918, har gaudiya-vaisnavaerne gået på
denne traditionelle vandring hvert år. 2018 er
dermed 100-året for Navadvipas parikrama.
I 1972 gik Srila Prabhupada og nogle af hans
disciple på parikrama i Sri Navadvipa Dhama,
og siden dengang har ISKCON Mayapur arrangeret den hvert år. Parikramaen er støt
vokset fra 70 hengivne til 10.000 og endnu
flere og fortsætter med at vokse, ikke blot i
størrelse, men også i aktiviteter og steder,
der besøges.
I 1996, 100-året for Srila Prabhupada, blev
parikramaen for første gang delt op i to grupper, der bestod af de udenlandske hengivne
i den ene og de bengalske og hinditalende
i den anden. Nu er parikramaen delt i seks
grupper, der hver har sin koordinator og
sin stab, der arrangerer deltagernes faciliteter, forelæsninger, kirtanaer, prasadam,
Deitets-tilbedelse og komplette morgen- og
aftenprogrammer.
De daglige vandringer starter kl. fem efter mangala-arati. Under ledelse af kirtana
besøger de hengivne snesevis af de steder,
hvor Herren Caitanya havde Sine lilaer med
Sine hengivne. ISKCON’s første parikrama
fandt sted i 1974, hvor de hengivne tidligt om
morgenen blev kørt i busser til de forskellige
steder og kørt tilbage til Mayapur hver aften.
Fra 1990 begyndte man at vandre en hel uge
og overnatte i telte på forskellige lejrpladser,
hvor der også blev serveret prasadam og
arrangeret programmer. Det har siden været
formatet for parikramaen.
Nu involverer Navadvipa Mandala Parikrama hvert år omkring 500 frivillige i de
mange tjenester, der kræves for at facilitere
over 10.000 hengivne, såsom at lave, trans-

portere og servere prasadam, sørge for sikkerhed, medicinsk hjælp, planlægning osv.
Den samlede indsats fra disse hengivne gør
parikramaen mulig.
Sri Navadvipa-dhama er et sted, hvor alt
er lykkebringende. Selv at sove i dhamaen
anses for at være det samme som at gøre
dandavat. I dhamaen er hvert skridt en dans,
hvert ord en sang, og overalt, hvor man kigger,
er der ønskeopfyldende kalpavriksa-træer og
cintamani-ønskesten. Herren åbenbarede Sig
på dette sted og havde Sine talløse fantastiske
lege her. Støvet fra Herren Gauracandras
ekstatiske dans har endnu ikke lagt sig,
og de, der absorberer sig i Herrens navne,
kvaliteter og lege, vil opleve transcendental
lyksalighed. Ved at deltage i Sri Navadvipa
Mandala Parikrama er de hengivne i stand til
at ære og besøge Herrens steder og således
blive absorberet i meditation og tilbedelse af
Herrens hellige dhama. Alle, der har deltaget
i parikramaen, har oplevet denne lykke på den
ene eller anden måde.
Bhakti Caitanya Swami bemærkede
engang: ”Vi tilbeder Herren Caitanya med
sankirtana, Herren Jagannatha gennem
Ratha Yatra og Sri Navadvipa Dhama gennem parikrama.”
Og Lokanatha Swami udtalte: “Parikrama er
en genoplivelse af Sri Caitanya Mahaprabhus
lege.”
Navadvipa Mandala Parikrama starter i år
den 18. februar og fortsætter indtil den 25.
februar. Herefter er der stor Gaura Purnimafestival i Mayapur med deltagelse af titusinder
af hengivne fra hele verden plus et par millioner lokale hengivne.
Kilde: https://www.iskconnews.org/navadvipa-mandala-parikrama-reviving-mahaprabhus-pastimes,6432.
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ISKCON I PUERTO RICO
EFTER ORKANEN
af Madhava Smullen

Flere måneder efter at
orkanen Maria hærgede
Puerto Rico den 20. september 2017, er landets
infrastruktur langt fra genoprettet. Kun tyve procent
af lyskrydsene virker. 40
procent af puertoricanerne, specielt på landet, er
uden elektricitet, og mange
har ikke rindende vand.
Dette inkluderer landets
eneste Hare Krishna-tempel, hvis tag, veranda og
vindfang blev revet af under stormen. Hengivne kæmper stadig for at få ryddet op og
genopført templet.
Derfor brugte 19 unge ISKCON-hengivne
i alderen 17 til 29 år fra den 16. til den 31.
december deres juleferie på at hjælpe med
at rydde op og udbedre ISKCON Puerto Rico
oven på orkanen.
De unge, der kom fra hele USA og Canada,
betalte også selv for deres flybilletter og gav
yderligere hver 300 dollars til lokal transport
og byggematerialer. Ekspeditionen var organiseret af Manorama Dasa og Jaya Sri Radhe
Dasi fra ISKCON Youth Ministry, imens Jaya
Sita Dasi sørgede for den lokale logistik.
“Imens vi kørte fra lufthavnen i San Juan
til det kuperede landområde, hvor templet
ligger, så vi, at de fleste lyskryds ikke virkede,
og elektriske ledninger var blæst ned overalt,”
fortæller Manorama. “Folks bliktage var helt
krøllede sammen af orkanens kraftige vinde,
og der lå murbrokker på begge sider af vejen.
Det lignede en krigszone.”
Da de unge fra ISKCON kom til templet, så
de, hvor medtaget og grimt der var med bunker
af brokker overalt. Med hjælp fra lokale unge
ISKCON-puertoricanere ryddede de brækkede
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grene og træstammer væk, fjernede murbrokkerne fra det ødelagte tag og vindfang og skilte
brugbart tømmer og metalplader fra alt andet.
De fjernede også grene, affald og ukrudt fra
tulasis terrassehave.
Gruppen tilbragte derefter tre dage i den
nærliggende Plenitud økogård i Las Marias.
Landbruget, der drives af hengivne, var også
blevet beskadiget under orkanen. De unge
hjalp med at genplante grønsager og rydde
overgroede områder. Om aftenen havde de
kirtana med gårdens beboere og gæster.
Tilbage i Puerto Rico-templet holdt de
unge en søndagsfest og juleaftens-kirtana.
Derefter brugte de hele første juledag på at
rydde stierne for nedfaldne træer og grene
og gjorde asramaens medtagne ydre klar til
at blive malet. De ryddede også op og gjorde
rent i templets oversvømmede BBT-boglager
og byggede boghylder af genbrugt træ fra det
ødelagte tag.
Under resten af deres ophold gav de asrama-bygningerne et nyt lag maling, blev færdige
med at rydde og forskønne tulasi-haven og
brændte alt affaldet i et kæmpe lejrbål.
Henimod slutningen af turen hjalp de unge
også til med og deltog i en Rathayatra-festival

i San Juan. Dagen inkluderede et optog og
en festival ved havnefronten med kirtana og
bogdistribution. Selv om der var færre turister
end normalt på grund af orkanen, var responsen venlig, og folk vinkede og smilede, mens
politimændene tog for sig af prasadamen,
de sukkerristede mandler, som de hengivne
delte ud.
”Fordi der lige nu ingen penge er i Puerto
Rico, tror jeg, at vi var de eneste, der afholdt
et arrangement,” fortæller Manorama. “Og det
virkede, som om folk var taknemmelige, fordi vi
holdt en gratis festival i centrum af San Juan.”
På deres rejse vandrede de unge også i de
regnskovsklædte bjerge nær Utuado, besøgte
en tropisk strand og svømmede i den magiske
Bioluminescent Bay, hvor mikroskospiske organismer får ens krop til at gløde ved kontakt.
Det mest magiske var dog at se, hvor beslutsomme og ukuelige de hengivne i Puerto
Rico er.
”Der er hovedsageligt kun tre familier, der
driver templet, og måske tyve andre, der
kommer om søndagen,” beretter Manorama.
“I orkanen mistede de det meste af taget på
deres tempel, og regnen væltede ind overalt
– på alteret og på Deiteterne af Gaura-Nitai,

Krishna-Balarama og Radha-Syamasundara.
Selv om de har flikket det hele sammen, så
godt de kunne, kommer regnen stadig ind og
bliver fanget i spande. Men de giver ikke op.
De vil ikke opgive dette tempel.”
De hengivne i ISKCON Puerto Rico under
ledelse af tempelpræsident Arisudana Dasa
og hans hustru Krishnanandini Dasi var taknemmelige for de unges besøg. Arisudana
samlede gruppen og forklarede på gebrokkent
engelsk, hvor bevæget han var over, at de
havde besluttet sig for at bruge deres juleferie i
et orkanramt katastrofeområde, tage frysende
kolde bade, sove på måtter på betongulvet,
spise meget enkel prasadam, gøre fysisk
krævende tjeneste hele dagen og selv betale
for deres egne rejseudgifter.
For de unge, blandt hvilke nogle kom fra rige
familier, havde oplevelsen en forvandlende
virkning.
“Jeg synes, at det at hjælpe andre i nød
har åbnet mine øje for, hvordan mine problemer derhjemme er så trivielle,” bemærkede
24-årige Mikhail Beg fra Towaco, New Jersey.
“Hvor floskelagtigt det end lyder, var det utroligt
berigende blot at gøre noget for andre uden at
forvente at få noget til gengæld. At bo under
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nøjsomme forhold var også
en øjenåbner og næsten som
et kulturchok. Jeg vil virkelig
ønske, at flere folk tog på sådanne ture, for det hjalp mig til
at tænke uden for min egen lille
boble og gav mig et perspektiv,
som jeg aldrig ville have kunnet få på nogen anden måde.”
Akshay Gupta, 21 år, fra
Asheville, South Carolina,
tilføjede: “Denne tur fik mig til
at forstå, hvor kunstigt vores
liv i USA er. Vi er omgivet af
så megen overflødig materialisme og forbrugerisme,
og det tilfredsstiller bare ikke
én på et dybere niveau. Selv
om Puerto Rico var asketisk, var det utroligt
tilfredsstillende. At engagere sig i hengiven
tjeneste med andre medhengivne og bistå med
nødhjælpsbestræbelserne var så enkelt, men
alligevel så udbytterigt. Jeg vil opfordre andre
til at tage på lignende ture, for de lader én se,

hvor mange ting vi tager for givet i USA, og
hvordan en enkel livsstil i Krishna-bevidsthed
er alt, vi virkelig behøver for at være lykkelige.”
Imens de unge hjalp en masse med at rydde
op og pynte op, skal ISKCON Puerto Rico
stadig have genopført sit tempel. Indtil videre
har de hengivne gennem to Gofundme-kampagner kun indsamlet omkring halvdelen af de
150.000 dollars, som det kræver at genopføre
templet i beton for at gøre det helt orkansikkert, hvilket er en absolut nødvendighed, før
den næste orkansæson kommer.
Puerto Ricos hengivne håber også på flere
besøg og engagement fra USA og det internationale samfund, da de som et afsides sted
ofte bliver overset. Manorama opfordrer alle til
at tage dem på ordet. ISKCON’s besiddelse i
Puerto Rico har et stort potentiel som et sted
for åndelige retræter og andre programmer
med et tyve værelses gæstehus, terrassehaver, pragtfulde Deiteter og betagende udsigter
over regnskoven.
Hvis man vil bidrage til templet i Puerto Rico,
er der et link her: https://www.gofundme.com/
help-to-iskcon-puerto-rico-temple.
Kilde: ISKCON News - https://www.iskconnews.org/iskcon-youth-spend-their-holidayshelping-puerto-rico-temple,6430.
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BHAKTI-VRIKSHA
SEMINAR
Som nævnt i sidste nummer afholder templet
i København den 17. og 18. februar et seminar
i bhakti-vriksha med Prema Padmini Mataji, en
af ISKCON’s kendteste ledere af bhakti-vriksa
(BV). I BV-programmer organiserer hengivne
fra alle samfundslag sig i studiegrupper og
skaber stærke netværk, der hjælper alle
fremad i åndeligt liv og Krishna-bevidsthed.
Prema-padmini har sammen med sin mand,
Vijay-Venugopala Dasa, startet BV-programmer i hele verden med involvering af tusindsvis
af hengivne.
Prema Padmini blev initieret i 1989 af HH
Jayapataka Swami. Siden da har hun sammen med sin mand, Vijay Venugopal Dasa, i
mange år prædiket i Mellemøsten i et land, der
bærer kodenavnet Mathuradesh. Siden 1996
har de udviklet vaisnava-samfundet dér på
basis af bhaktivriksha-programmet med over
6.000 praktiserende hengivne på et hvilket
som helst givet tidspunkt plus tusindvis, der
ikke er i landet længere, men er aktive andre
steder i verden.
Siden 2007, hvor hendes mand lod sig
frivilligt pensionere, har de boet i Bangalore,
Indien, og rejser
også rundt til andre steder i verden for at hjælpe
med at etablere
sådanne vaisnava-samfund. Disse
steder inkluderer
Rusland, England,
Brasilien, Tyskland, andre lande
i Mellemøsten,
Bangladesh, mange indiske byer,
Malaysia, Australien osv.
Parret giver træ-

ning i ledelse og ægteskabsrådgivning og er
medlemmer af Devotee Care Committee, et
organ, der arbejder direkte under ISKCON’s
GBC. De står også for Bhakti Vriksha Research and Development Committee, der
er knyttet til Congregational Development
Ministry.
De er forfattere til følgende bøger: Bhakti
Vriksha Modules, The Bhakti Vriksha Leader,
The Sector Leader og Free to Preach, der
fortæller, hvordan de etablerede et vaisnavasamfund i Mathuradesh. The Third Partner
er deres bog om at have et godt ægteskab
i Krishna-bevidsthed. A Vaishnava in Every
Neighborhood fortæller om ånden og visionen
i BV-programmet. Blandt andre bøger er der
Counselling in Bhakti Vriksha og Handbook
for Bhakti Vriksha members.
Lørdag den 17. februar bliver der seminarer
og workshops fra 10-13 og 14-17. Søndag
er der program fra 10-13 plus søndagsfest
fra klokken 15. Der bliver også mulighed for
personlige samtaler med Prema-padmini, hvis
man ønsker det. Ud over Prema-padmini bliver
der mulighed for at møde dygtige og rutinerede
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HAVEBRUG FRA HOBBY TIL EFFEKTIV PRODUKTION
af Madan Gopal Dasa

De fleste af os er bymennesker, og hvis vi er
interesseret i selvforsyning og enkelt liv, skal
vi derfor først lære, hvordan man dyrker og
lever af jorden. Det er en gradvis overgang, og
det tager tid. Alting tager tid, og man må være
tålmodig. Hvis vi er én af dem, som går med
idéer om at dyrke jorden, flytte ud på landet
osv., må vi på et eller andet tidspunkt komme
videre fra bare at tale om det til rent faktisk at
gøre noget praktisk. Vi har sandsynligvis også
mange romantiske og ofte upraktiske forestillinger om, hvad havebrug vil sige. Når jeg
siger havebrug, mener jeg primært dyrkning af
grønsager og måske frugter, fordi landbrug er
dyrkning af korn og dyrehold med malkekøer
og okser og er et andet kapitel. Indtil videre har
jeg selv mest erfaring med havebrug og kan
kun skrive om det, jeg selv gør og har gode
(eller dårlige) erfaringer med.
Vi skal lære havebrug fra folk, der allerede
kan det. På den måde lærer vi hurtigere og
sparer en masse unødvendigt besvær. Vi
behøver ikke at opfinde hjulet på ny, men vi
må også gøre vores personlige erfaringer. De
bedste at lære fra er dem, som er vokset op
med det, og derfor har det i blodet. De ved,
hvad de laver.
I begyndelsen af vores dyrkningskarriere får
vi måske ikke så stor en høst og famler lidt i
blinde. Det er der råd for: Spørg dem, som
har erfaring! Jeg selv havde et fire måneders
ophold hos Kutastha, en hengiven, som ejer
og driver sin egen lille økologiske gård, som
han lever af, i Frankrig. Han tager imod elever,
primært med fransk statsborgerskab, fra forskellige alternative landbrugsskoler, og så får
de deres praktik hos ham. De bor og arbejder
på gården, og det var det samme, jeg også fik
lov til, da jeg spurgte pænt. Jeg havde allerede
været i gang længe med at dyrke grønsager,
men efter dette ophold følte jeg virkelig, at jeg
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kom videre til et højere niveau.
Hvis haven ikke bare skal være en hyggelig
lille hobby, men vi forstår, at det er livsnødvendigt, må vi også lære, hvordan man dyrker
store mængder på en effektiv måde, og at det
er nødvendigt at planlægge, så man kan have
grønsager hele året rundt. Jeg dyrker til eget
brug, og jeg sælger kun overskuddet. Det tager
tid at blive selvforsynende med grønsager,
men her er nogle praktiske råd, som jeg selv
har haft god succes med i min egen have.

Såning og spiring
Man skal ikke være nærig med frøene, og
det er bedre at så for mange planter end for
få. Nogle frø kan sås direkte, og andre forspires, før de plantes om eller plantes direkte i
jorden. Jeg begyndte for to år siden at bruge
såbræt, som kan bestilles fra bl.a. frøfirmaer,
og man kan få dem billigere, hvis man kender
en professionel gartner.
Et såbræt består af f.eks. 100 huller, hvor
man kommer såjord i. Man kan lave mange
planter hurtigt på denne måde i stedet for at
så i små individuelle potter. Det skal være en
speciel jord til såning for at få de bedste resultater. Jorden skal presses i, men ikke for hårdt.
Frøene sås, men dækkes kun let til, og bagefter vandes det hele med enten en sprayflaske
eller en vandslange med et brusehoved, hvor
man kan justere strålen til “støvregn”. Jorden
må ikke gennemvædes, men kun gøres lidt
våd på overfladen, ellers er der risiko for, at
frøene rådner. Efter vandingen sættes brættet
ned i en frugtkasse (eller anden kasse), og der
lægges én eller to sider med avispapir ovenpå
og nedenunder. Dette gøres for at holde på
fugtigheden i jorden. Kassen anbringes indendørs ved stuetemperatur. Det er vigtigt, at
man holder øje med frøene, for så snart de
spirer, skal de med det samme have en grun-

dig vanding (men
ikke med for hård
en stråle). En lille
vandkande med
vandehoved er
fint. De skal også
med det samme
ud af stuen, ellers
bliver planterne
lange og ranglede, da de naturligt
søger imod sollyset. De skal ud
et sted, hvor der
er lys fra oven,
ellers udvikler de
sig ikke naturligt. Det kommer også an på,
hvad slags planter man har med at gøre, og
selvfølgelig hvordan vejret er.
Hvis man sår efter perioden “sans gel”, som
de siger i Frankrig, dvs. når risikoen for nattefrost er forsvundet eller minimal, kan man
selvfølgelig sætte sine planter direkte ud i
sollyset. Man kan også sætte dem ind i et drivhus, og evt. dække dem til med et stykke stof
om natten, hvis der er meldt nattefrost. Hvis
der er godt vejr, kan man nøjes med at sætte
planterne ind i drivhuset om natten. Husk at
vande og ikke lade dem tørre ud.

Drivhus og drivbænk
I Frankrig, hvor jeg bor, kan tomatplanter sås
indendøre allerede i januar-februar, og når de
spirer, sætter jeg dem ud i mit drivhus. Den
gamle kopasser i Ny Mayapur har et strålende
system, som fungerer udmærket, når det
handler om at få tidlige tomatplanter. Inde i sit
store tunneldrivhus har han placeret et mindre
drivhus med et par borde indeni, og der stiller
han sine første tomatspirer. Bordene holder
planterne oppe fra jorden, så bl.a snegle ikke
spiser dem, og det er varmere oppe i højden. I
januar-februar er der stadigvæk risiko for hård
frost i min region, men som gartner lærer man
hurtigt altid at holde øje med vejrudsigten. Hvis
der er meldt hård frost, 4-5 minusgrader eller

mere, dækkes planterne til med noget stof
uden at skade dem. Mine tomatplanter klarede
sig fint sidste år under “dynen” ved minus syv
grader om natten.
Drivhuset forlænger sæsonen i begge
ender, og i mildere europæiske klimaer kan
man have grønsager som bl.a salat, spinat
og radiser hele året rundt derinde. Når det
bliver varmt om sommeren, er det fint at
kunne åbne begge ender helt op, ellers
bliver der for varmt derinde, og planterne
dør. Tunneldrivhuset er praktisk og billigt,
da man kan fjerne dørene i begge ender, og
drivhusplastik er relativt billigt og går ikke så
let i stykker som f.eks glas.
De små planter er vores fremtid og vores
mad, og vi er helt afhængige af dem, selv om vi
tror, det er supermarkedet, vi får vores mad fra.
Jo mere vi forstår vigtigheden af at blive mere
selvforsynende, desto mere alvorligt tager vi
det også, og vi kan blive dygtigere. Havebrug
er en fornøjelse, hvis man gør det rigtigt, og
følelsen af frihed og fornemmelsen af mestring
er simpelthen euforisk. Prabhupada sagde, at
de grønsager, vi selv dyrker, er mindst ti gange
så gode som dem, vi køber i forretningerne,
og Krishna skal jo have det allerbedste. Der
findes ikke noget som friske grønsager, som
høstes fra egen have og bruges med det
samme. Hare Krishna.
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
Rispandekager med kartoffelfyld
af Visakha Devi Dasi

Her fortsættes fra sidste nummer med en opskrift på sydindiske rispandekager.

Pandekager af ris og urad-dal med
krydret kartoffelfyld
(masala dosha)
Iblødssætningstid: 30 timer
Tilberedningstid: 45 minutter
Giver 10-12 fyldte pandekager
Ingredienser til kartoffelfyld:
2 mellemstore nye kartofler (ca. 350 g),
kogte, pillede og skåret i terninger på 2,5 cm
1½ spsk. ghee eller vegetabilsk olie
½-1 spsk. skrabet frisk ingefærrod, finthakket
½-1 spsk. grøn chili, hakket meget fint
½ tsk. sorte sennepsfrø
6-8 friske eller tørrede karryblade, hvis
tilgængelige
1 tsk. korianderpulver
½ tsk. spidskommenpulver
1½ tsk. chat masala, hvis tilgængelig
1/3 tsk. gurkemeje
1/3-½ tsk. salt
1,25 dl vand
½ spsk. citronsaft
2 spsk. hakkede friske koriander- eller persilleblade
Ingredienser til dosa-pandekager:
1,25 dl flækket urad-dal uden skaldele
3,75 dl rå langkornede hvide ris
1½ tsk. salt
ca. 1,25 dl ghee eller vegetabilsk olie til
stegning
Tilberedning af kartoffelfyldet:
1. Varm ghee’en eller olien op i en 25 cm’s
stegepande over middelvarme, indtil
en dråbe vand, der stænkes i, danser
med det samme. Kom den hakkede
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2.

3.

chili og ingefær i og steg, indtil disse
brunes. Tilsæt sennepsfrøene og steg,
indtil de popper. Tilsæt med det samme
karrybladene og derefter kartoffelterningerne. Rør godt rundt.
Drys pulverkrydderier og salt i. Sauter
i ét minut. Hæld vand i, skru ned for
varmen og kog, indtil grønsagerne er
tørre (5-10 minutter).
Tag panden af ilden og bland citronsaft
og de friske eller tørrede korianderblade i.

Tilberedning af dosa-pandekagerne:
1. Gå urad-dal’en igennem og fjern alle
fremmedlegemer. Vask dal’en i flere
hold vand ved at gnide bønnerne
imellem håndfladerne, indtil vandet er
praktisk taget rent. Hæld dal’en op i
en sigte til afdrypning. Hvis der bruges
basmati-ris, gentages den samme proces med at sortere, vaske og afdryppe.
2. Anbring ris og dal i hver sin skål, hæld
6,25 dl koldt vand i hver skål og stil ris og
dal i blød i mindst seks timer og gerne
natten over. Hæld derefter vandet fra.
3. Kom risen i en elektrisk blender eller
foodprocessor, tilsæt 1,6 dl vand og
blend ved høj hastighed, indtil risen er
malet til en lind dej. Hæld den purerede
ris op i en 1½ liters gryde og skrab blenderens sider med en gummiskraber for
at få det hele med.
4. Kom den afdryppede dal i blenderen
eller processoren, tilsæt 1,25 dl vand og
blend ved høj hastighed, indtil dal’en er
en lind, luftig dej. Tilsæt den purerede
dal til risdejen, tilsæt salt, bland godt,
dæk gryden til og lad dejen stå ved

5.

6.

7.

stuetemperatur (ca. 23°C) i 24 timer.
Hvis dejen endnu ikke er hævet, så lad
den stå i en time eller to mere.
Tilsæt 0,8 dl vand og rør let rundt. Dejen
skal være som en tyk, tung pandekagedej med en lind konsistens.
Opvarm en 25-30 cm’s jernplade eller
stegepande over middelvarme. Smør
overfladen let med ghee eller olie. Test
temperaturen ved at stænke vand på
overfladen. Hvis den er for høj, forsvinder
vandet med det samme. Hvis den ikke er
varm nok, koger vandet. Når overfladen
har den rette temperatur, danser og sprutter vandet og forsvinder derefter.
Brug en stor serveringsske og anbring
3 skefulde dej på panden og spred den
med det samme ud til en tynd rund eller
oval form med en diameter på 20 cm.
Start fra midten og gå udad i en spiral
med den rigtige bevægelse for at få en
ensartet, meget tynd pandekage. Lad
dosaen stege i ca. 30 sekunder og hæld
derefter 1 tsk. smeltet ghee eller olie
langs kanterne og på toppen af dosaen.

8.

9.

Skrab efter 1½-2 minutters stegning
langs kanterne med en tynd spatel for at
løfte pandekagen og se, om bunden er
tilstrækkeligt brun. På samme tid skulle
der opstå små huller på overfladen, og
pletter af brunt vil kunne ses igennem
pandekagen. Når bunden er brun, er
pandekagen klar til at blive vendt. Stik
spatelen ind fra siderne for at løsne
dosaen fra panden. Hvis pandekagen
hænger fast, er temperaturen enten
for høj eller for lav, dejkonsistensen er
forkert, eller panden er ikke tilstrækkeligt ”hærdet”. Steg den anden side i to
minutter, indtil den er lysebrun.
Tag dosaen af panden, anbring to spiseskefulde af kartoffelfyldet på dosaens ene halve side, fold den sammen
og dæk den med den anden halvdel.
Hvis du ikke er klar til at ofre dosaerne
rygende varme, kan du stille dem i en
forvarmet ovn ved 120°C. Når de er klar
til at blive ofret til Krishna, smøres de
over med kokoschutneyen (se opskriften fra sidste nummer).
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BREVKASSE
Hvad mener I om kastesystemet?
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 Lalitanatha Dasa på et spørgsmål fra Kristoffer og Rasmus, to skoleelever fra Havdrup Skole.
SPØRGSMÅL: Vi er to drenge i 9. klasse, der
har et projekt om hinduisme og specielt kastesystemet, som hinduer lever efter. Vi tænkte på, om
I måske kunne svare på nogle af vores spørgsmål.
Er kastesystemet i Danmark forskelligt fra systemet i Indien? Kan man overhovedet følge systemet
i Danmark? Hvad er jeres mening om dette emne?
Tror I, at kastesystemet gør menneskerettigheder
umulige for nogle mennesker?
SVAR: Det er vigtigt at forstå, at der er et oprindeligt kastesystem, der beskrives i de vediske
gamle tekster såsom Bhagavad-gita, og et andet,
der praktiseres i nutidens Indien. Bhagavad-gita
nævner således intet om, at kaste skal fastsættes
på grundlag af en persons fødsel. Ideen om kaste
via fødsel, sådan som det nu er en udbredt praksis
i Indien, er en nyere ide, der har vundet udbredelse
inden for de sidste par tusinde år (husk, at vi har
at gøre med verdens ældste kultur, der har været
praktiseret længere tilbage i tiden, end historikerne
kan spore det, måske i titusindevis af år).
I Hare Krishna accepterer vi naturligvis ikke det
moderne kastesystem med kaste via fødsel. På
den anden side vil vi gerne følge det oprindelige
kastesystem, der er det bedste samfundssystem
for alle mennesker. Her er ideen at inddele mennesker efter deres naturer og tilbøjelighed til arbejde.
Mennesker er ikke ens. Nogle er meget boglige og
intellektuelle (brahmanaer), nogle er dygtige til at lede,
beskytte og inspirere andre (ksatriyaer), nogle er gode
til at producere og tjene penge (vaisyaer), og nogle
er praktiske og gode med hænderne, men fungerer
samtidigt bedst som tjenere for andre (sudraer).
Det oprindelige kastesystems ide er således at
lade alle specialisere sig og blive eksperter til noget, de virkelig er gode til og kan lide at gøre. I det
system er der ingen, der er bedre eller ringere end
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andre, ligesom vi ikke taler om bedre eller ringere,
når det kommer til de forskellige dele af vores krop
såsom vores hoved, arme, mave og ben. De er
bare forskellige og udfører forskellige funktioner
i kroppen, men de er alle vigtige, og vi ville ikke
undvære nogen af dem. På samme måde udfører
forskellige slags mennesker forskellige slags arbejde,
der alle er vigtige for et velfungerende samfund.
Kastesystemets oprindelige tanke er derfor blot at
give alle mulighed for at specialisere sig og bidrage til
samfundet med det, de er gode til og kan lide at gøre.
Dette oprindelige kastesystem kan følges hvor
som helst i verden af dem, der kender og forstår
systemet. Man skal først finde ud af, hvad ens egen
natur er, hvilket ikke er så svært, hvis man er parat
til at være ærlig over for sig selv og ikke f.eks. af
prestigegrunde forsøger at være noget, man ikke
er. Men der har vi somme tider et problem, specielt
her i Vesten, hvor vi er meget prestigeorienterede
og går meget op i, hvad andre mener og tænker
om os. Men en person, der er trænet i den vediske
(= hinduistiske) livsforståelse, bekymrer sig ikke om
en flygtig prestige i en verden, hvor vi alle kun er
på et midlertidigt ophold.
I et virkeligt vedisk samfund forstår alle, at det
virkelige formål med menneskelivet er at komme
ud af kredsløbet af fødsel og død og vende tilbage
til Gud – Krishna – i næste liv. Derfor engagerer
mennesker i et vedisk samfund sig i at praktisere
forskellige former for åndeligt og religiøst liv, hvilket
alle har mulighed for og ret til, uanset hvilken
midlertidig position de måtte have i f.eks. en kaste
eller anden social klassificering. Det er den virkelige
menneskerettighed, og denne rettighed nægtes
ingen i et vedisk samfund. Tværtimod opmuntres
alle til at engagere sig i åndeligt liv, og alle hjælper
hinanden fremad i åndelig erkendelse.

Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net
Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30.
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 18.
Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.
Søndag den 4.2: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati
Thakuras fremkomst. Festprogram fra klokken 15.
Torsdag den 1.3: Gaura Purnima – Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst. Festprogram fra klokken 15.

Radio Krishna Kbh.

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

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

Govinda - Take away

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

Facebook

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

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

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

ISKCON Norge

Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo
www.harekrishna.no - info@harekrishna.no
Hver søndag kl. 15.00: Søndagsfest. Kirtana, foredrag
og prasada.
Onsdagsseminar om Krishnabevissthet. Nye temaer
hver onsdag kl. 18 – 20. Kirtan, japa-meditasjon, foredrag/diskusjon og prasada.
Feb. 2018:
04. Februar: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuras
åpenbarelsesdag. Program i tempelet kl. 15.00: Kirtan,
foredrag, prasadam.
Ekadasi: 11 og 26. Februar.
01. Mars: Gaura Purnima, Herren Caitanyas åpenbarelsesdag. Program i tempelet kl. 15.00: Kirtan, abhiseka,
foredrag, prasadam.

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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ISKCON DESIRE TREE

I 2002 på Herren Nityanandas fremkomstdag startede Vaisnavaseva Dasa fra Mumbay hjemmesiden www.iskcondesiretree.com, der begyndte med at have foredrag til
download med forskellige af ISKCON’s hengivne. I dag er det ISKCON’s største og mest
besøgte hjemmeside med ikke blot tæt ved 200.000 forelæsninger og andre lydfiler, men
også 24 timers TV, e-bøger, radio, netværk for hengivne, tusindvis af fotos, powerpointpræsentationer, vaisnava-kalendere, artikler, madopskrifter, rejseguider, apps til smartphones, ayurvedisk lægekonsultation, adresser på ISKCON’s centre verden over, kurser
i hengiven tjeneste, bøger og tegninger for børn, tegneserier og meget andet. Det hele er
gratis og tilgængeligt med et enkelt klik på www.iskcondesiretree.com eller youtube.com/
harekrsnatv, hvis man vil se 24-timers Hare Krishna-TV.

