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KALENDER

I februar skete der et nyt skridt fremad
for det nye tempel, der opføres i Mayapur
i disse år, det såkaldte Temple of Vedic
Planetarium (TOVP). Det bliver ikke blot
ISKCON’s største tempel, men også en
af de største religiøse bygninger noget
sted i verden. To chakraer, Herren Visnus
hjulvåben, der traditionelt knejser på toppen af alle Visnu-templer, blev fastgjort
på kuplerne over Deiteterne af henholdsvis Sri-Sri Radha-Madhava og Herren
Nrsimhadeva. Det var en stor begivenhed
med deltagelse af tusindvis af hengivne
fra hele verden. På bladets forside er der
derfor et billede af den ene og største af
de to chakraer, ligesom begivenheden
omtales på side 10.
På side 15 er der et interview med
Vaidyanatha Dasa, der er tysk hengiven
og discipel af Srila Prabhupada og var
med til at starte Hare Krishna-bevægelsen i Danmark tilbage i 1970’erne. Det
fortæller han om i interviewet, en over ti
år gammel sag, der tidligere har været
bragt i Nyt fra Hare Krishna (7.2007).
Vi fandt, at det fortjener at blive trykt
engang til for de af vores nuværende
læsere, der ikke var med for ti år siden.
Forhåbentlig kan gamle kendinge tåle at
læse det igen.
Ellers god fornøjelse med at læse resten af bladet. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Ankomsttale
af Srila Prabhupada

Det følgende er en tale, Srila Prabhupada holdt ved sin ankomst til Mexico City den 11.
februar 1975.
Mine kære hengivne, mine damer og herrer. Jeg er meget glad for at møde jer igen.
Er der gået fire år siden sidst? Tre år. Jeg
forsøgte at komme tidligere – jeg kan godt
lide dette sted – men på grund af forskellige engagementer og også grundet min
alderdom kunne jeg ikke komme før. Men
denne gang er jeg ved vores Hrdayananda
Maharajas arrangement blevet tvunget til
at komme (latter). Mange tak til jer alle for
jeres flotte modtagelse. Jeg er meget glad
for at se jer, og hvordan I er interesseret i
Krishnabevidstheds-bevægelsen.
Krishnabevidstheds-bevægelsen er meget,
meget vigtig for menneskesamfundet. Det er
ikke lige netop en religiøs bevægelse, sådan
som det forstås i Vesten. Religion beskrives i
den engelske ordbog som en slags ”tro”. Tro
kan man acceptere eller lade være med, men
ifølge sanskritordbogen er religion det, som
man ikke kan opgive. Sagt med andre ord kan
man ikke skilles fra sin religion.
Derfor må vi forstå helt klart, at vi erfarer to
ting: Den ene ting er materie, og den anden
er ånd. Ligesom dér er der en sten, og dér
er der en lille myre. Stenen kan være meget
stor, men den kan ikke flytte sig. Men selv om
den er meget lille, har den lille myre liv. Så der
er to ting. Det kan vi nemt forstå. Den ene er
død materie, og den anden er livskraft. Vi er i
virkeligheden livskraft, men vi er dækket af materie, og ifølge de forskellige slags tildækninger
repræsenterer vi forskellige slags levebetingelser. Situationen med denne livskraft, der er
indespærret i død materie, giver ophav til en
kamp for tilværelsen. Livskraften forsøger at
komme ud af det materielle fangenskab, hvilket kaldes kampen for tilværelsen. Livskraften

er af natur glædesfyldt. Den højeste livskraft
er Gud, Krishna, og vi er en uadskillelig del af
livskraften. Der står i Bhagavad-gita, at der er
to slags energi: Den ene er materiel energi, og
den anden er åndelig energi. Den materielle
energi er jord, vand, luft, ild, himmel, sind,
intelligens osv., og den åndelige energi er
livskraften, der forsøger at herske over den
materielle energi. Krishna siger [Bg. 7.5]:
apareyam itas tv anyam
prakrtim viddhi me param
jiva-bhutam maha-baho
yayedam dharyate jagat

”Denne materielle energi er en lavere energi,
og den højere energi er det levende væsen.”
Denne Krishnabevidstheds-bevægelse forsøger at hjælpe det levende væsen til at komme
ud af indespærringen i den materielle energi.
Hvordan man bliver fri, forklares i den vediske
litteratur. Det forklarer vi i forskellige bøger. Vi
udgiver bøger og magasiner, for vi forsøger
at give viden om, hvordan det højerestående
levende væsen kan komme ud af sit materielle
fangenskab.
Jeg er glad for at se jer, så mange af
Krishnas uadskillelige dele. I er kommet for
at forstå Krishna-bevidsthed. Hold fast ved
principperne, så vil jeres liv blive vellykkede.
Princippet er at rense sig selv. Når man bliver
syg, må man rense sig selv gennem regulative
principper, kost og medicin. På samme måde
har vi denne materielle sygdom og er dækket af den materielle krop, hvis symptom på
lidelse er fødsel, død, alderdom og sygdom.
Den, der er seriøs med hensyn til at komme
ud af dette materielle fangenskab og blive fri
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for fødsel, død, alderdom og sygdom, må
engagere sig i Krishna-bevidsthed. Det er
meget enkelt og let. Hvis man ikke har viden
og ikke er uddannet, kan man blot synge
Hare Krishna-mantraet, og hvis man er uddannet og en logiker eller filosof, kan man
læse vores bøger, som der allerede er 50 af.
Der vil komme i alt omkring 75 bøger på hver
400 sider for at overbevise filosoffen, videnskabsmanden og læreren om, hvad Krishnabevidsthed er. De udgives på engelsk såvel
som på andre europæiske sprog. Benyt jer
af dem. Hav undervisning i dette tempel i
mindst fem timer hver dag sammen med
Deitetstilbedelse. Gør ligesom i skolerne og
på universiteterne, der har faste timer med
45 minutters klasser efterfulgt af fem eller
ti minutters frikvarter og igen 45 minutters
klasse. Vi har emner nok at studere. Hvis vi
studerer alle disse bøger, vil det tage mindst
25 år at blive færdige med dem.
I er alle unge mennesker. Jeg beder jer om
at bruge jeres tid på at læse bøger, synge Hare
Krishna, tilbede Deiteterne, gå ud for at prædike og sælge bøger. Vær ikke dovne. Forbliv
altid engageret. Det er Krishna-bevidsthed.
Krishna udtaler i Bhagavad-gita [9.32]:
mam hi partha vyapasritya
ye ’pi syuh papa-yonayah
striyah vaisyas tatha sudras
te ’pi yanti param gatim

Der er ingen diskrimination, at ”Denne
mand skal have lov. Denne kvinde har ikke
lov.” Nej. Krishna siger ”Alle”. Striyah vaisyas
tatha sudras. Enhver, der engagerer sig i
Krishna-bevidsthed, bliver fri for det materielle
fangenskab og vender tilbage til Guddommen,
tilbage hjem. Så tag denne bevægelse seriøst
og overhold principperne, nemlig ingen kødspisning, ingen utilladt sex, ingen beruselse
og intet spil og reciter seksten runder af Hare
Krishna-mantraet. Det er alt.
Spørgsmål: Hvis alle er åndelige sjæle, er
sexliv da ikke også åndeligt?
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Prabhupada: Der er intet sexliv i den åndelige sjæl. Sexliv er i den materielle krop. Vi er
ikke denne krop, men fordi vi er i denne krop,
tror vi, at kroppens nydelse er sjælens nydelse.
Ligesom når en mand har en god bil, tror han,
hvis bilen skades, at han er kommet til skade.
Men i virkeligheden er han ikke skadet. Bilen
er skadet. Sådan er vores falske identificering
med kroppen. Derfor tror vi, at sex er en nydelse. Men så længe vi er i denne krop, er sex
ikke forbudt, men det er reguleret. Igennem et
regulativt princip kan vi gradvist opgive sex.
Derfor er der fire livsordener. Begyndelsen er
brahmacari. Der bliver man godt og grundigt
undervist i, hvordan man holder sig fri af det
materielle fangenskab. Hvis man så ikke er
i stand til med det samme at engagere sig
i åndelig aktivitet, får man lov til at gifte sig.
Det gifte liv er et reguleret sexliv. Derefter skal
man efter det halvtredsindstyvende år opgive
dette og blive vanaprastha. På dette stadie er
hustruen der, men der er intet sexliv. Når man
på denne måde videre bliver meget stærkt
kvalificeret til ikke at ønske sex, bliver man
en sannyasi. Det er det fuldkomne stadie af
åndeligt fremskridt i livet.
Spørgsmål: Hvem er vi? Hvorfor er vi her,
og hvor går vi hen?
Prabhupada: I er alle levende væsener. I
ønskede at komme her. Ligesom jeg ønskede
at komme til jeres by, ønskede I på samme
måde at komme til den materielle verden og
nyde materie. Fordi I ønskede at nyde denne
materielle verden, er I kommet her. Krishna
har givet jer lov til at komme her, og I forsøger
at nyde denne materielle verden. Det kaldes
kampen for tilværelsen. Men I vil aldrig være
lykkelige med denne materielle verden. Det
er blot en kamp for tilværelsen. Derfor bør I
vende tilbage hjem, tilbage til Guddommen.
Da vil I være lykkelige.
Spørgsmål: Hvordan får man bugt med de
materielle ønsker, der er en hindring i vores
hengivne tjeneste?
Prabhupada: Ved at engagere sig i åndelig
aktivitet. Intet andet.

RAMA NAVAMI
Herren Ramas fremkomstdag
af Giriraja Swami

I anledning af Rama Navami, Herren Ramacandras fremkomstdag, der falder søndag den 25.
marts i år, skriver Giriraja Swami:
Sri Hanuman, Herren Ramas store abehengivne, beder: ”Siden Herren Sri Ramacandra er
Guddommens Højeste Personlighed, Vasudeva,
er Han ikke knyttet til noget i denne materielle
verden. Han er den mest elskede Oversjæl for
alle selvrealiserede sjæle, og Han er deres mest
fortrolige ven. Han er fuld af alle overdådigheder …
Man kan ikke etablere et venskab med den
Højeste Herre, Ramacandra, på grundlag af materielle kvaliteter som fødsel i en aristokratisk familie,
personlig skønhed, veltalenhed, skarp intelligens
eller overlegen race eller nationalitet. Ingen af disse
kvalifikationer er i virkeligheden en forudsætning for
venskab med Herren Sri Ramacandra. Hvordan
skulle det ellers være muligt, at vi uciviliserede
skovfolk, der ikke er født i ædle familier, er fysisk
smukke eller kan tale som dannede mennesker, at
Herren Ramacandra har accepteret os som venner?
Uanset om man er en halvgud eller dæmon,
menneske eller noget andet end menneske, bør
man derfor tilbede Herren Ramacandra, Guddommens Højeste Personlighed, der åbenbarer
sig på Jorden som et menneske. Der er ikke brug
for voldsom askese eller bodsøvelse for at tilbede
Herren, for Han accepterer selv blot en lille smule
tjeneste fra Sin hengivne. Det gør Ham tilfreds, og
så snart Han er tilfreds, er den hengivne perfekt. Ja,
Herren Sri Ramacandra bragte alle de hengivne
i Ayodhya hjem, tilbage til Guddommen [Vaikuntha].” (Srimad-Bhagavatam 5.19.6–8)
I sin kommentar forklarer Srila Prabhupada:
“Herren Ramacandra er så venlig og barmhjertig
imod Sine hengivne, at Han meget let tilfredsstilles
af en smule tjeneste, der gøres af hvem som helst,
uanset om man er menneske eller ej. Det er den
særlige fordel ved at tilbede Herren Ramacandra,
og der er den samme fordel ved at tilbede Herren

Sri Caitanya Mahaprabhu. Herren Krishna og
Herren Ramacandra viste som ksatriyaer Deres
barmhjertighed ved at dræbe asuraerne, men
Herren Sri Caitanya Mahaprabhu gav kærlighed
til Gud uden problem selv til asuraerne. Alle Guddommens Højeste Personligheds inkarnationer,
men specielt Herren Ramacandra, Herren Krishna
og senere Herren Sri Caitanya Mahaprabhu befriede mange af de levende væsener, der var til stede
foran dem, ja, næsten alle.”
Og hvad med dem, der ikke var til stde foran
Dem? Svaret gives i Sri Caitanya-caritamrta (Antya
2.13–14):
“For at befri folk på steder i universet, hvor de
ikke kunne møde Ham, trådte Sri Caitanya Mahaprabhu personligt ind i kroppene på rene hengivne.
Således bemyndigede Han levende væsener
(Sine rene hengivne) ved at manifestere i dem så
meget af Sin egen hengivenhed, at folk i alle andre
lande blev hengivne ved at se dem.”
Srila Prabhupada uddyber dette i sin kommentar: ”Som der står i Caitanya-caritamrta (Antya
7.11):
kali-kalera dharma—krsna-nama-sankirtana
krsna-sakti vina nahe tara pravartana
Medmindre man er bemyndiget af Guddommens Højeste Personlighed, Sri Caitanya Mahaprabhu, kan man ikke sprede de hellige navne i
Hare Krishna-mahamantraet over hele verden.
Personer, der gør dette, er bemyndigede. Derfor
kaldes de somme tider avesa-avataraer eller bemyndigede inkarnationer, for de er udstyret med
Sri Caitanya Mahaprabhus kraft.”
Det er kun ved den årsagsløse nåde fra Herren Ramacandra, Herren Krishna og specielt Sri
Caitanya Mahaprabhu og Hans bemyndigede
repræsentant Srila Prabhupada, at skabninger
som os kunne blive udfriet og engageret i hengiven
tjeneste og opleve at være med til at udbrede deres
guddommelige, ophøjede nåde. Hare Krishna,
Hare Rama.
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BHAKTISIDDHANTA
SARASVATI SVARER, 5
Dette er femte og sidste del af et uddrag fra den bengalske bog Srila Prabhupader Upadesamrta, der indeholder Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis svar på en række almindelige spørgsmål.
Der afsluttes med nogle uddrag fra foredrag og essays af Srila Bhaktisiddhanta.
SPØRGSMÅL: Hvem er guru?
Srila Bhaktisiddhanta: Den, der kan beskytte mig imod den materielles verdens død,
er guru. Den, der kan beskytte mig imod frygt
for døden, er guru. Den, som man kan søge
tilflugt hos, og som gør det unødvendigt at
søge tilflugt hos nogen anden, er guru. Den,
som man kan lytte til, og som gør det unødvendigt at lytte til nogen anden, er guru. Det
reservoir af nåde, som den Højeste Herre,
personificeringen af den højeste godhed, har
gjort ansvarlig for mit ve og vel, er min guru.
Den, som gennem sin nåde kan befri mig fra
mit herskersyge ego, er guru. Den, som bringer os den åbenbarede sandhed, og som ved
at bade os med denne sandhed kan gøre os
mere ydmyge end et græsstrå og mere tolerante end et træ, er guru. Den, som fylder os
med respekt for andre og fjerner ethvert ønske
om få respekt fra andre, som gennem sin kraft
kan manifestere transcendental kirtana i vores
munde, og som selv er en manifestation af
Herrens kraft, er guru. Kun Sri Gurus lotusfødder kan udfri os fra illusionens lænker.
Den, der giver mig den transcendentale
viden, som siger, at alle mennesker i verden
er respekt– og tilbedelsesværdige for mig, at
hele verden er beregnet til at tjene guru med,
at alle er min guru, at jeg er en af Krishnas
tjenere, og at tjeneste til Krishna er min eneste
pligt, er Sri Guru.

Uddrag fra foredrag og essays
Min Gurudeva er til stede i mange forskellige personligheder. Hvis han ikke er til stede
i mange forskellige personligheder, hvem
skulle så beskytte mig? De, som min gurudeva
anser for at være tæt på sig, er mine frelsere.
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Men jeg håber, at jeg aldrig kommer til at se
ansigterne på de ondskabsfulde dyr, som har
kritiseret min gurudevas lotusfødder, eller de,
som på nogen måde har støttet denne kritik.
Ved at gøre Gud til fader tager vi tjeneste
fra Ham for senere at udtrykke vores taknemmelighed. Men der gøres ingen hengiven
tjeneste blot ved at udtrykke taknemmelighed,
og det er heller ikke et symptom på kærlighed.
Forestillingen om en tjenende fader, som man
udtrykker sin taknemmelighed overfor, er en
delvis erkendelse. Det er ikke det samme som
et rent ønske om at glæde Herren. Det er ikke
hengiven tjeneste.
Indlejret i ideen om at kræve tjeneste og
udtrykke taknemmelighed er der et element
af en beregnende mentalitet, af at give og
få. Det årsagsløse og uafbrudte ønske om at
tjene Herren kan ikke udvikle sig heraf. Dette
underudviklede teistiske begreb kan bringes
til fuldkommenhed, når Gud gives rollen som
søn. I faderbegrebet [hvor Herren er fader, og
sjælen er sønnen] er sønnens position som
Herrens evige tjener ikke åbenlys, men ideen
om Herren som søn og sjælen som fader inkluderer fuldstændigt sjælens identitet som Herrens evige tjener. Atma vai jayate putrah – det
er atmaen (faderen eller moderen), som giver
barnet fødsel. Sønnen kan ikke tjene sin fader
fra begyndelsen af, men faderen kan tjene sin
søn fra begyndelsen af. [Sagt med andre ord
tager sønnen mere tjeneste fra faderen end
omvendt, og derfor er ideen om Gud som søn
et bedre begreb end ideen om Gud som fader.]
  
Verdslig forsagelse, opofrelse og askese er
ikke symptomer på det, som er helligt. Myren

kunne sige: “Elefanten spiser en masse, men
jeg spiser ikke ret meget,” hvorved myren pludselig er en større helgen end elefanten! Men
elefanten bærer Krishna til Syamanta Pancaka
[i Kuruksetra, hvor Radharani ser Krishna
igen], og myren kan tænkes at bide Krishna.
Til trods for, at den spiser
en masse, tjener elefanten
Krishna ved at bære Ham,
og til trods for sit minimale
fødeindtag bider myren
måske Krishna.
Den person, som er underlagt naturens tre kvaliteter, er helt sikkert fuld af fejl,
men den person, som kan
sætte sig ud over naturens
tre kvaliteter og stige op til
den evige sandhed, er en
tiltrækkende og nydelsesgivende sjæl. Ved at anse
den nydelsesgivende sjæl
(en af Herrens befriede
sjæle) for at have samme livskvalitet som en
ikke-nydelsesgivende sjæl (en betinget sjæl),
opgiver man ideen om en nydelsesgivende
sjæl, og man tilskriver den samme livskvalitet
som inaktive objekter som sten. Argumentet
om eller bestræbelsen på at opgive transcendentale kvaliteter for at slippe af med materielle fejl er dumhed og selvbedrag. Lad os for
eksempel sige, at jeg har en byld et sted på
min krop. Jeg går til lægen og spørger ham,
hvordan jeg kan udfries fra denne smerte. Han
siger til mig: “Dolk dig selv ihjel. Så vil du opnå
evig udfrielse fra din smerte.” Det, jeg trænger
til, er helbredelse for min byld. Jeg trænger
ikke til at begå selvmord. Mayavadierne begår
selvmord for at slippe af med bylden. Vi er
nødt til at løse problemet med denne verden
af dualiteter, men det fejlagtige argument om,
at for at opnå dette er det også nødvendigt at
udslette sjælens evige individualitet, er blot
dumhed. Herrens hengivne vil aldrig gå med
til noget sådant. Man kan aldrig forsvare et

princip om, at man skal udslette i sin bevidsthed en egenskab, som er iboende i sjælen.
Det er eksistensen af det, som ikke er sjælens
virkelige identitet, som bør udslettes. Den del
af bevidstheden, som søger den evige sandhed, forbyder og foragter altid selvudslettelse.
Ingen intelligente personer
vil ønske sig den fiktive
fred, som kommer fra selvudslettelse. Sjælens evige
ønske er at kultivere kærlighed til Herren.
  
Den fulde erkendelse af
ananda (lyksalighed eller
glæde) er vores højeste
mål. Vi har ikke kun brug
for lindring fra smerte.
Vores rigdom bør findes i
en positiv befrielse. Vi er
nødt til at sikre os, at vi
ikke leder efter den forkerte ting. Man er nødt til
at være meget omhyggelig
med hensyn til dette. Vi er nødt til at udføre
det grundlæggende forarbejde før døden. Vi
er kun villige til at modtage venners hjælp,
viden og intelligens eller hjælp fra videnskab
eller nogen anden kilde, hvis det hjælper os
til at tjene Herrens hengivne. Men vi vil ikke
kultivere nogen som helst hang til at bære
vores byrder og affald herfra til det næste liv.
Den eneste sikre sti er at være beskyttet af
Herren. Hvis vi kan lidt matematik, kan vi hurtigt regne ud, hvor meget det kræver at opfylde
vores midlertidige behov i et hundrede år, så
hvor meget kræver det ikke at opfylde behovene i vores evige liv? Bestræbelsen er nødt til
at starte i dette liv, for livet i den menneskelige
livsform muliggør bestræbelsen efter det evige
mål. Hvis mennesker forstår denne simple
matematik, vil de ikke efterstræbe nogen som
helst aktivitet i dette liv ud over kultiveringen af
Krishna-bevidsthed. Samtlige skridt, samtlige
åndedræt, samtlige handlinger bør være rettet
imod at etablere vores forhold til Krishna.
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STENSMELTNINGSTEKNOLOGI
I FORTIDENS INDIEN?
af Lalitanatha Dasa

Hampi er en ruinby i den indiske delstat
Karnataka og hjemsted for flere imponerende templer og mange uforklarlige ting.
Hampi står på UNESCO’s liste over World
Heritage Sites.
Et af Hampis templer er Vittala-templet,
der er kendt for sine musiksøjler. De 56
søjler står i, hvad der kaldes Ranga Mantapa (’musikhallen’). Ud over at bære taget
skaber søjlerne forskellige slags musik og
lyde, når man slår blidt på dem med stokke
eller andre slaginstrumenter. Der er syv hovedsøjler, der hver er formet som et bestemt
musikinstrument. En af søjlerne er udhugget
som en mand, der spiller på en tromme. Hvis
man slår på søjlen, hører man den samme
lyd som lyden af en tromme. Andre søjler
afgiver lyde som tempelklokker osv.
Hver hovedsøjle omgives af syv mindre
søjler, der også afgiver forskellige lyde, når
man slår på dem.
En hel række søjler afgiver hele musikskalaen, der svarer til do, re, mi, fa, sol, la og
bi, når man slår på dem.
Videnskabsmænd har svært ved at forklare, hvordan de er blevet til, og hvordan det
overhovedet kan lade sig gøre at få søjler til
at afgive forskellige toner på den måde. Søjlerne er alle lige høje og lige tykke og lavet
af den samme granit. De ser med andre ord
identiske ud. Er de hule indeni? Det troede
englænderne i sin tid og demonterede derfor
en af søjlerne for at studere den nærmere.
Til deres overraskelse var søjlen massiv hele
vejen igennem.
Den eneste tilbageblevne mulighed er, at
stenenes massetæthed er forskellig. Kunne
folk i fortidens Indien ændre på stens massetæthed? Kunne de smelte stenene, sådan
som de lokale beboere hævder det? Kunne
de tilsætte forskellige materialer til dem,
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ligesom man laver legeringer ved at blande
forskellige metaller? Hvis de kunne det,
havde de kendskab til en teknologi, som vi
ikke kender til i vores dage.
Det skal bemærkes, at disse musiksøjler er
mindst 700 år gamle, men kan være meget,
meget ældre. Måske er de i virkeligheden
flere tusinde år gamle.

Stenkæderne i Kancipuram
Et andet interessant fænomen, der også
tyder på kendskab til en for os ukendt stenteknologi, er stenkæder i nogle af Indiens
templer, sådan som de bl.a. kan ses i templet
i Kancipuram, der ligger i Tamil Nadu, Indiens sydligste delstat. Normalt er kæder lavet
af metal, der smedes til kæder, men disse
kæder er lavet af sten. Hvordan kunne folk
lave sådanne kæder med primitiv teknologi?
Selv nu om dage ville sådanne kæder være
vanskelige at lave, selv med moderne maskinteknologi.
At udhugge kæderne er dog ikke det største problem. En meget dygtig stenhugger
kunne sikkert udhugge en sådan stenkæde
af én sten, hvor hvert led er bevægeligt,
med tilstækkelig tid og omhu. Det mest
uforklarlige er snarere, at imens selve kæderne er lavet af sandsten, er øjnene, som
kæderne hænger i fra taget, udhugget i de
granitblokke, der udgør taget. Hvordan bar
man sig med andre ord af med at forbinde
to forskellige stensorter i én kæde? Dette er
umuligt at gøre, medmindre man f.eks. er i
stand til at smelte den ene sten og få den
til at størkne igen i den rigtige form. Eller er
den en anden forklaring?
For mere om musiksøjlerne og stenkæderne,
se http://www.phenomenalplace.com/2017/09/
musical-pillars-at-hampi-india-how-do.html.

Øverst:Tempelgården
prydes af en storslået
skulptur af en herskabsvogn
forspændt med elefanter,
alt sammen udhugget af én
sten.
Midt venstre: Det berømte
Visnu-tempel for Herren
Varadaraja i Kanchipuram.
Nederst til venstre: Musikalske tempelsøjler i Vittalatemplet.
Midt højre og
nederst til højre:
Eksempler på
stenkæder i
Kanchipuram.
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CHAKRA-INSTALLERING
I MAYAPUR
Den 7. februar 2018 samledes ISKCON’s GBC-råd,
sannyasier, ISKCON-ledere
og hengivne fra hele verden
for at bevidne den historiske
installering af to chakraer
på det store tempel, der opføres i disse år i Mayapur.
De to chakraer blev anbragt
med kraner på kuplerne over
Sri-Sri Radha-Madhava og
Herren Nrsimhadeva øverst
på The Temple of the Vedic
Planetarium (TOVP), 113 meter oppe.
“Selv om chakraerne er lavet af rustfrit stål,
ligner de virkeligt guld,” fortalte Sadbhuja
Prabhu, den ledende ingeniør for projektet.
”Den store chakra består af 120 dele, der er
smedet sammen, slebet og til sidst dækket fire
gange med flydende guld.”
Chakraen på hovedkuplen er over seks meter i diameter og vejer 1,6 ton, efter sigende
verdens største chakra, endnu større end
chakraen på Jagannatha-templet i Puri.

Topakademikere værdsætter ISKCON
En kort film om en nylig konference fra
universitetet i Harvard, hvor forskellige professorer diskuterer ISKCON, blev vist under den
årlige Gaura Purnima-festival i Mayapur for
900 hengivne fra hele verden.
Filmen, der kan ses online (se nederst), er
instrueret af Krishna-lila Dasi og produceret
af ISKCON Communications. Den dækker
en tre-dages konference, “The Worldwide
Krishna Movement: Half a Century of Growth,
Impact and Challenge,” der blev afholdt på
Harvard i april 2016 for at fejre ISKCON’s 50års jubilæum.
“Filmen viser, hvor vigtigt det er for ISKCON
over hele verden at have dygtige hengivne,
der bygger forhold til intellektuelle i deres
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respektive lande,” bemærkede Anuttama
Prabhu fra ISKCON Communications. ”Den
viser også, hvordan ISKCON spiller en rolle
i at fremme dialogen blandt akademikere og
religiøse ledere og hjælper på verdensplan til
at virke for ”virkelig harmoni og fred”, sådan
som Srila Prabhupada udtrykte det i sine syv
formål for ISKCON.”
Den 15 minutter lange film viser 35 akademikeres møde på Harvard. Mange af dem bliver
interviewet i filmen. De omfatter professorer,
der har studeret Hare Krishna-bevægelsen
i mange år, såsom Thomas J. Hopkins,
Larry Shinn og Kenneth Cracknell. Konferencen havde også deltagelse af nogle af
ISKCON’s egne intellektuelle som Radhika
Ramana Dasa, Ravindra Svarupa Dasa og
Urmila Dasi.
Konferencen fandt sted i et auditorium på
Harvard Divinity School, hvor Srila Prabhupada selv talte i 1968. Den muslimske professor Sanaullah Kirman var til stede dengang og
mindes på filmen med varme sit møde med
Prabhupada og det indtryk, det gjorde på ham.
Dr. Thomas J. Hopkins taler også beundrende i filmen om Prabhupada, og hvordan han
med held bar ”en hel kulturel tradition over en
enorm kulturel adskillelse” helt på egen hånd.
“Da de hengivne så filmen, blev de inspirere-

de over at se, hvor meget Krishna-traditionen,
Srila Prabhupada og ISKCON værdsættes af
akademikere, og hvor meget disse intellektuelle mener, at
ISKCON har at
give til verden,”
afrundede Anuttama Dasa, der
håber, at filmen
vil hjælpe hengivne til at forstå,
hvor vigtigt det er
at bygge forhold
til den akademiske verden både
lokalt og internationalt.

Filmen kan ses her: https://www.iskconnews.org/top-academic-scholars-appreciateiskcon-in-new-short-film,6469.

BESØG AF SANKARSANA OG VISNUPRIYA
København får igen i år besøg af Prabhupada-disciplen Sankarsana Prabhu og
hans kone Visnupriya Devi Dasi. Parret har
i mange været faste gæster i Danmark og
holdt foredrag og givet deres selskab til alle,
der er interesserede. Man kan møde dem i
templet fra den 15. til den 19. marts. Alle er
især inviteret til at møde op til søndagsfesten den 18. marts kl. 15, hvor Sankarsana
Prabhu vil initiere den ene af templets brahmacarier, Bhakta Mads. Det er første gang
i tre år, at der afholdes initieringsceremoni i
templet i København.

SEMINARUGE MED TULSI OG PANDAVA DASA
I sidste uge i marts 2018 vil der være
besøg af to erfarne bulgarske hengivne,
Tulsi og Pandava Dasa, der i forbindelse med templets månedlige seminaruge
vil give undervisning i bhakti-sastri hver
aften kl. 17-19 og om morgenen og
midt på dagen give musikundervisning.

Bhakti-sastri er det første af fire mere
omfattende kurser i Krishna-bevidst filosofi, som Srila Prabhupada ønskede,
at alle hans tilhængere skulle tage. Alle
er velkomne til at deltage, ligesom det
er gratis at deltage. Kontakt templet for
nærmere detaljer.
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YDMYGHED OG GODE FØLELSER
Ydmyghed og et sundt selvværd er
forenelige i åndelig udvikling

af Arcana Siddhi Devi Dasi (Oversat af Kamsahanta Dasa)

Det følgende er en artikel fra Back to Godhead april/maj 2007. Arcana Siddhi diskuterer
en psykologisk problemstilling om, hvordan man kan bevare sit selvværd og samtidig udvikle
vaisnavaens ydmyghed.
Arcana Siddhi blev initieret af Srila Prabhupada i 1976.
Som familieterapeut vejleder jeg folk inden
for såvel som uden for Krishna-bevægelsen.
For nylig modtog jeg en e-mail fra en ung kvindelig hengiven, som var ulykkelig i sit forhold
til sin mishandlende mand, men oplevede et
konfliktforhold med hensyn til, om hun skulle
forlade ham. ”Måske er det godt, at jeg har
det dårligt med mig selv,” skrev hun, ”for det
vil hjælpe mig til at udvikle mere ydmyghed.”
Det var ikke første gang, jeg havde hørt
denne form for logik. Bhagavad-gita lærer os,
at ydmyghed er essentiel for at gøre åndeligt
fremskridt. Uheldigvis tror hengivne nogle
gange, at en negativ selvopfattelse er en
forudsætning for at udvikle ydmyghed.
Jeg ser ofte, at hengivne har det svært med
begrebet selvværd. Efter at have læst bønnerne fra de store hengivne i vores sampradaya
tror de ofte, at deres egne følelser bør være på
niveau med de selvudslettende udtalelser, som
disse store sjæle giver udtryk for. De forbinder
ofte lavt selvværd med åndelig udvikling og
vedholder en livslang attitude af at have det
dårligt med sig selv. Derved bringer de folk, som
behandler dem i overensstemmelse med de
følelser, de har omkring sig selv, ind i deres liv.
Forvirringen opstår gennem forsøget på at
ligestille følelser, som kommer fra vores rene
ego, med følelser, som kommer fra vores materielle eller falske ego. De store sjæle udtrykker følelser, som udspringer fra et fuldstændigt
åndeligt ego, der er ubesmittet af materielle
kvaliteter. Når de med Herren Caitanyas ord
føler sig ”lavere end et græsstrå på jorden,”
er der tale om en henrykt stemning. De ser
Herrens storhed, og de ser alle andre som
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værende mere kvalificerede end sig selv. De er
gennemsyrede af kærlighed og værdsættelse
af alt i Krishnas skabelse.
Bhaktivinoda Thakura, en vaisnava-lærer
af højeste rang, skrev mange smukke sange,
hvori han udtrykte sin tiltrækning og kærlighed
til Herren. Nogle sange handlede om at opnå
hans hjertes dybeste ønsker, nemlig betingelsesløs kærlighed til Herren, og i nogle sange
rakkede han ned på sig selv og beklagede
sin mangel på hengivenhed. Som en ren sjæl
udtrykte han sin tilknytning og kærlighed til
Herren og på samme tid sine følelser af at
være ukvalificeret og modløs med hensyn til at
opnå Krishnas kærlighed. Disse følelser er alle
ægte og udspringer fra ydmyghed, tilknytning
og kærlighed til Herren.

Accept af vores fejl
På de tidlige stadier af vores åndelige rejse
kan vi opleve noget, der ligner disse følelser,
eftersom Krishna gøder vores spirende hengivne liv. Jeg erindrer en vigtig oplevelse, jeg
havde, før jeg blev hengiven. Jeg havde svært
ved at acceptere kritik og var sikker på, at mine
meninger var rigtige. Den mentalitet skabte
masser af problemer, både på mit arbejde
såvel som personligt. I flere måneder havde
jeg betvivlet min mentors råd om, hvordan
jeg skulle udføre mit arbejde som leder af mit
universitets sovesal. Min stædighed besværliggjorde mit arbejde, og jeg led under det. Så
skete der det, at jeg endelig en dag havde en
kraftfuld erkendelse af, at jeg tog fejl. Ikke blot
tog jeg fejl i dette bestemte tilfælde, men jeg
var forkert på den i mange andre ting også.

Jeg kan ikke beskrive, hvor befriende det
føltes at acceptere min fejlbarlige natur. Jeg bar
ikke længere på byrden af altid at skulle have
ret. Jeg følte mig meget lille, men på samme
tid åbnede nye muligheder sig op for mig. For
første gang i mit voksne liv kunne jeg lytte til
mine autoriteter med ægte underdanighed.
Dette mentale skift forberedte mig på at være
i stand til at søge beskyttelse hos min åndelige
mester og de hengivne. I tilfælde, hvor Krishna
hjælper os med at blive fri for falsk stolthed,
kan vi smage ydmyghedens sødme. Nogle
gange kan det at føle sig lavere end et græsstrå derimod føre til selvlede og modløshed,
når vi stadig er besmittede af den materielle
naturs kvaliteter og identificerer os med vores
materielle krop og sind. Disse følelser hæmmer
herefter udførelsen af vores hengivne praksis.
Vi er nødt til at dømme, om vores psyke er
favorabel for Herrens tjeneste, eller om den er
en hindring. Paradoksalt nok er de fleste nødt til
at udvikle et sundt materielt ego, før de kan transcendere det og realisere deres åndelige ego.
Engang hørte jeg i en forelæsning om motivation taleren sige, at folk med et sundt selvværd tænker mindre på sig selv, ikke mindre
om sig selv. Når vi har det godt med os selv,
kan vi bruge mere tid og energi på andre snarere end på at være optaget af at nedvurdere
os selv. Et højt selvværd giver os også mere
frihed til at handle i overensstemmelse med
vores værdier og overbevisninger. Når vi har
det dårligt med os selv, gør vi iblandt ting for at
tilfredsstille eller formilde andre. I en bestræbelse på at opnå accept fra dem kan vi let blive
påvirkede til at gøre ting, som er i modstrid med
vores overbevisninger.

At føle sig værdig og kompetent
Nathaniel Branden, en kendt psykolog, definerer selvværd som: ”En tilbøjelighed til at
opleve sig selv som kompetent med hensyn til
at klare enkle udfordringer i tilværelsen samt
at være værdig til at opleve lykke.” Hvordan
relaterer disse aspekter af selvværd, selvtillid
og selvrespekt til Krishna-bevidsthed? Krishna

ønsker, at alle de sjæle, der er fanget i den materielle verden, må blive fredfyldte og lykkelige.
Den menneskelige livsform giver os mulighed
for at engagere vores talenter og evner i Herrens tjeneste. Når vi udfører hengiven tjeneste,
føler vi os glædesfyldte. En ven gav engang
min mand og jeg et indrammet ordsprog, som
sagde: ”Hvad du er, er Guds gave til dig. Hvad
du bliver, er din gave til Gud.”
Hengivne forveksler ydmyghed med lavt
selvværd og forveksler iblandt begrebet højt
selvværd med stolthed og selvoptagethed.
Men det er rent faktisk det modsatte. Mennesker, som udviser et højt selvværd, eksemplificerer også en mere ydmyg holdning
til andre. De viser en villighed til at indrømme
og ændre egne fejl, hvorimod personer med
lavt selvværd ofte er mere defensive og føler,
at de har brug for at vise, at de har ret.
I en berømt historie fra Mahabharata
mødtes Krishna engang med Yudhisthira
Maharaja og Duryodhana. Krishna ønskede
at forherlige Sin hengivne Yudhisthira og bad
ham derfor finde en person, som var ringere
end ham selv, mens Han bad den syndige
Duryodhana finde en person, som var bedre
end ham selv. Yudhisthira havde alle gode
kvaliteter. Han var fredfyldt og tilfreds i sig
selv. Ingen tvivl om, at han havde et sundt
selvværd. På trods af dette kunne han ikke
finde nogen, som han anså for at være ringere end sig selv. Dette er et eksempel på
en avanceret vaisnava, som i sit inderste
væsen udviser ægte ydmyghed.
På den anden side kunne den uretfærdige
Duryodhana ikke finde nogen, som han anså
for at være større end sig selv, på trods af, at
han søgte i sit rige hele dagen. Duryodhana
var besmittet af forfængelighed og stolthed.
Han misundte og nedrakkede store sjæle.
Han var konstant bekymret over sin position
og forsøgte altid at udrydde sine modstandere.
Hans mening om selvfølelse afhang af ydre
faktorer som position og magt, og derfor havde
han ikke nogen indre fred. Han led under sit
eget begær og grådighed.
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Stolthed og højt selvværd
At tro sig selv værende noget stort er stolthed og ikke udtryk for et højt selvværd. En
person med højt selvværd udviser ydmyghed.
Selvværdets perfektion ses i personer, som er
fuldstændigt fri for falsk ego, og hvis ydmyghed
er et produkt af deres åndelige erkendelser.
I vores betingede tilstand identificerer vi os
sandsynligvis mere med Duryodhanas mentalitet
end med Maharaja Yudhisthiras. Men som vi gør
fremskridt på den åndelige vej, vil vi se os selv på
en anden måde. Des mere vi erkender, at vi ikke
er uafhængige i vores handlinger, men snarere
er instrumenter, desto sundere bliver vores selvværd. I materielt liv bliver vi påvirket af godhed,
lidenskab og uvidenhed. Disse kvaliteter påvirker
hinanden gensidigt og kappes indbyrdes om at
påvirke vores sindstilstand, inklusive hvordan vi
har det med os selv.
Personer, som er fordybet i uvidenhedens
kvalitet, er glade og har det godt med sig selv,
når deres sanser er stimulerede. Personer,
som er fordybet i lidenskabens kvalitet, er glade
og har det godt med sig selv, når andre værdsætter og anerkender deres bedrifter. I disse lavere
kvaliteter svinger vores selvfølelse konstant.
Personer i godhedens kvalitet er glade og
har det godt med sig selv, når de handler i
viden og følger de etiske værdier og regler,
de har sat for sig selv. De er mindre påvirkede
af ydre stimuli, så deres selvværd afhænger
mere af deres indre liv. Derved har de mere
kontrol over, hvordan de føler sig tilpas.
Når folk opnår ren godhed, erkender de
sig selv som værende instrumenter i Herrens
hænder. De identificerer sig ikke længere som
dem, der udfører deres egne handlinger.

Prabhupadas eksempel
Vores åndelige mester, Srila Prabhupada,
udviste et højt selvværd. Selv om han var en
lille mand i fysisk forstand, virkede han for os
meget høj. Han holdt altid sit hoved højt hævet
og bevægede sig med formål og selvtillid. Han
talte på en ligefrem måde med overbevisning
og mod. Hans handlinger var ligefremme og
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vovede, og dog havde han en ydmyg holdning
vel vidende, at hans succes fuldstændigt var
op til Herren. Hans ydmyghed er eksemplificeret i de bønner, han bad om bord på skibet,
da han først kom til USA fra Indien:
”O Herre, jeg er blot som en marionetdukke
i dine hænder. Så hvis du har bragt mig her for
at danse, så lad mig danse, lad mig danse, O
Herre, lad mig danse, som Du vil.
Jeg har ingen hengivenhed, ej heller nogen
viden, men jeg har stærk tro på Krishnas
hellige navn. Jeg er blevet betegnet som
Bhaktivedanta, og nu kan Du, hvis du ønsker
det, opfylde den virkelige betydning af Bhaktivedanta.”
Med stor ydmyghed afsluttede Prabhupada sit
brev med: ”Underskrevet, den mest uheldige og
ubetydelige tigger, A.C. Bhaktivedanta Swami.”
På en måde viser denne bøn, at Prabhupada
følte sig meget lav, men på en anden måde
viser han sig også sikker på, at han kan gøre
hvad som helst gennem Herrens nåde. Bønnen giver os også nøglen til at udvikle kvaliteter af ren hengivenhed: tro på Krishnas hellige
navn. Jo stærkere tro vi har på det hellige
navnes evne til at forvandle vores materielle
bevidsthed, desto mere vil vi følge processen
med recitation af det hellige navn. Vi vil recitere med så megen fokus og opmærksomhed,
som vi kan, og vil nøje undgå forseelser, som
hindrer vores åndelige fremskridt.
Vi er mindre tilbøjelige til at udnytte andre,
når vi ser os selv som deres tjener, når vi erkender vores og deres sande åndelige natur
som dele af Gud. Vi er pragtfulde gnister af
åndelig energi med alle gode kvaliteter, men
alligevel føler vi os bittesmå i tilstedeværelse af
den største, vores Herre. Med denne virkelige
viden kan den rene sjæl have højt selvværd
og ydmyghed samtidigt.
Da jeg delte nogle af disse vigtige punkter med
den unge kvinde, som havde e-mailet mig sine
spørgsmål, skrev hun tilbage: ”Det er en stor lettelse at forstå disse punkter fra dette perspektiv.
Nu forstår jeg, at jeg ikke behøver at leve i skam
og misbrug for at være åndelig.”

SÅDAN KOM
HARE KRISHNA TIL DANMARK
af Vaidyanatha Dasa

Hvor mange kender historien om det første Hare Krishna-tempel i Danmark? Det lå på
Christiania og blev startet i 1974 af to hengivne fra Tyskland, Vaidyanatha og Narendra Dasa.
Her fortæller Vaidyanatha i et interview fra 2007 om et første forsøg på at etablere Krishnabevidsthed her i landet.
Jeg kom til Hare Krishna-bevægelsen i Hamborg i 1972. Min kødelige bror, som mange
nok kender, for det er nemlig Sacinandana
Swami, var allerede flyttet ind i templet før
mig, og det hjalp sikkert også mig til at blive
hengiven. Jeg mødte Srila Prabhupada første
gang i Paris i 1972. Min tempelpræsident,
Cakravarti Prabhu, havde allerede anbefalet
Srila Prabhupada, at jeg skulle initieres, selv
om jeg kun havde været med i bevægelsen i
tre dage. Srila Prabhupada var altså parat til at
indvie mig sammen med andre hengivne, men
jeg syntes, at det var for tidligt, så desværre
sagde jeg nej. Derefter måtte jeg vente otte
måneder, før jeg blev indviet. I den tid gjorde
jeg tjeneste i templet i Hamborg.
Omkring 1974 flyttede Tysklands Hare
Krishna til et slot ved navn Schloss Rettershof. Hamsaduta Dasa var Tysklands
GBC-repræsentant på den tid, og på den
tid lancerede han salg af grammofonplader
på bekostning af bogdistribution. Pladerne
havde Hare Krishna-mantraet på sig. Der var
forskellige indsamlingsmetoder, og de hengivne begyndte at sælge mange plader ved
hjælp af disse metoder. Indtil da havde jeg
arbejdet med at oversætte Srila Prabhupadas
bøger, og jeg havde også været på bogdistribution. Jeg tvivlede på denne distribution af
grammofonplader. Jeg syntes, at det var for
kommercielt, at de hengivne brugte for mange
salgstricks, og at det ikke passede sammen
med min forståelse af moral. Jeg mente, at
man skulle være ærlig og ikke bruge så mange
kneb. Krishna-bevidsthed skulle ikke være en
forretning. Jeg var ret idealistisk. Hamsaduta

blev klar over det og erklærede: ”Det er nok
bedst, at du tager et andet sted hen, Vaidyanatha. Dette synes ikke at være stedet for dig.
Måske skulle du starte et center i Danmark.”
Så han sendte mig og en engelsk hengiven,
min Gudsbroder Narendra Prabhu, der var
ældre end mig, til Danmark. Jeg havde været
med i Hare Krishna i to år, og han havde været
med i fire, så han var en del ældre end mig.
Begge blev vi sendt til Danmark med en varebil fuld af Srila Prabhupadas bøger på tysk,
engelsk og svensk. De sidste var oversat af
Smita Krishna Dasa [nu Smita Krishna Swami],
en svensk hengiven, der boede i templet i
Hamborg.
Problemerne med at prædike i Danmark
startede allerede ved grænsen, hvor vi blev
standset i tolden. Tolderne inspicerede bilen
og fandt alle disse bøger, som de ville have os
til at betale en stor importtold på. Det havde
vi ikke penge til, så vi tog tilbage til Hamborg,
hvor vi fyldte to store kufferter med Prabhupadas bøger og tog toget ind i Danmark.
Bøgerne, vi havde med, var Beyond Time and
Space, en af Prabhupadas små bøger.
Det første, vi skulle gøre, efter at vi var kommet til København, var at finde et sted at bo.
Vi tog ud på Christiania og spurgte nogle folk,
om de havde et sted, hvor vi kunne være. Vi
fortalte dem, at vi var Hare Krishna’er. Deres
reaktion var: ”Fantastisk, Hare Krishna’erne
kommer nu også til Christiania.” Allerede i
1970’erne var det et levende sted med hippier
fra hele verden. Der var kunstnere, esoteriske
folk, spiritualister, hele udvalget af hippier,
som var vores almindeligste målgruppe og det
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publikum, som de
fleste hengivne
var kommet fra.
Vi blev vist
et hus, hvor vi
kunne bo gratis
sommeren over.
Det var åbent til
nogle af siderne,
men vi boede der
alligevel.
Min tjeneste
var bogdistribution. Jeg gik dagligt ud på Strøget
med bøgerne fra
kufferterne. Jeg
gik op og ned ad
Strøget, solgte
bøgerne og indsamlede penge. Narendra mødtes med folk,
talte med repræsentanter fra det indiske
samfund og forsøgte også at finde et bedre
sted til os. Dette gjorde vi ugen igennem, og
om søndagen havde vi en stor søndagsfest.
På Christiania var det ikke vanskeligt at
samle mange mennesker, selv om vi kun var
os to hengivne. Narendra havde været fløjtespiller og professionel musiker og var en god
kirtana-leder, imens jeg spillede karatalaer og
også sang med. Jeg satte plakater op over
hele Christiania for at gøre opmærksom på,
at vi holdt en søndagsfest på det bestemte
sted. Søndagsfesten var overfyldt og meget
livlig. Vi var begge to meget seriøse og strikse
brahmacarier, imens hippierne var alt andet
end strikse, specielt kvinderne. Når kirtanaen
blev ekstatisk, smed nogle af kvinderne tøjet
og dansede med nøgen overkrop. Det var lidt
for meget for mig, for jeg kom fra Tyskland,
hvor den slags ikke foregik. En gang tog jeg
et tæppe og kastede det over en af disse
topløse kvinder.
Sådan fortsatte søndagsfesterne. Vi holdt
også harinama på Christiania sammen med
nogle af vennerne, vi havde mødt der. I løbet
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af året blev vi gode venner med mange på
Christiania. Vi mødte også nogle af lederne af
stedet, og vi fik et andet sted at bo. Vi endte
med at stifte bekendtskab med en pige, som vi
overtalte til at flytte ud af sin lejlighed og give
den til os. Hun flyttede til England på vores
forslag, og vi flyttede ind i hendes lejlighed i
Rørhusgade [Aarhusgade?], hvor vores gamle
venner fra Christiania fortsatte med at komme.
De blev ved med at være trofaste, også da vi
lidt senere fandt et endnu bedre sted, som
jeg ikke lige kan huske hvor var. Jamadagni
sluttede sig til os, og en eller anden kvinde begyndte at oversætte Bhagavad-gita til dansk.
Som sagt var grunden til, at jeg overhovedet kom til Danmark, at jeg ikke brød mig om
salget af grammofonplader. Men Danmark var
også Hamsadutas GBC-zone, så han sendte
nogle andre hengivne såsom Alalanatha Dasa,
der lærte os at sælge bøger i forretninger
sammen med grammofonplader. Vi solgte,
hvad vi kaldte ’Yoga-biblioteket’, tre bøger på
engelsk i en pakke, nemlig Sri Isopanisad,
Beyond Time and Space og Upadesamrta.
Dem solgte vi sammen med grammofonpladerne, og gradvist blev det mere og mere

grammofonpladerne, der blev solgt. Vi sagde
til folk: ”Vi giver ud den her plade. Kender du
til Danny Kaye, kender du til George Harrison,
de er for sultne børn i Indien, de er for fri køkken i Indien.” Det sagde vi til folk. Under alle
omstændigheder hjalp det os til at få et godt
sted på Købmagergade. På den tid kom Bhakti
Bhusana Swami også herop og var tempelpræsident en overgang. Vi fik faktisk etableret det
hele ret godt.
Men vi havde nogle problemer med loven, for
vi havde ikke tilladelse til at sælge grammofonplader på gaden eller andre steder. Vi tænkte
ikke så meget over det, men hæftede os ved,
at det alt sammen spredte Hare Krishna-mantraet. Vi solgte somme tider grammofonplader
dør til dør, og bagefter kunne vi fra lejlighederne
høre folk spille Srila Prabhupadas bhajana. Vi
syntes selv, vi gjorde noget stort ved at sprede
åndelige lydvibrationer. Men som sagt var der
nogle problemer med salgstilladelserne, og vi
endte med at blive smidt ud af Danmark.
Der skete følgende. Efter at have været i
København i lang tid kom jeg ud at rejse og
sælge bøger i hele Danmark sammen med
Krishna-ksetra Prabhu, der var blevet sendt
op til os for at hjælpe os. Vi to rejste rundt til
alle store og små byer i hele Danmark. Det
var dejligt. Vi havde et godt morgenprogram
i vores folkevognsrugbrød. Vi var kun os
to, og sammen reciterede vi 16 runder, gav
Bhagavatam-klasse til hinanden på skift og
sang samsara-bønnerne. Vi sov i bilen, badede
i søerne, solgte bøger over hele Danmark og
mødte interesserede mennesker.
Men denne dejlige, ligevægtige, Krishnabevidste måde at sprede det hellige navn på
endte med at blive erstattet af det mere kommercielle salg af grammofonplader suppleret
med bøger. Til sidst blev hele holdet, fem i alt,
taget af politiet i Vordingborg. Først fangede de
en af os. Den dag solgte jeg selv grammofonplader om aftenen fra dør til dør. På et tidspunkt
måtte jeg træde af på naturens vegne, og
imens jeg stod inde i noget buskads i en have,
kom der en patruljerende politibil kørende

lige så stille forbi. Jeg tænkte, om jeg skulle
gemme mig eller ikke, men jeg endte med
uskyldigt at gå ud på fortovet. Politifolkene fik
øje på mig og udbrød med det samme: ”Der
er en mere af dem.”
De anholdt mig og tog mig med hen på politistationen, hvor Krishna-ksetra, Jay Gaura,
Taponidhi og Gopesa allerede var forsamlet.
Vi blev arresteret og anbragt i hver sin celle.
Vi fik nogle bøger fra bilen til at læse i, og vi
bad også om at få noget prasadam fra bilen.
Så foreslog vi: ”Vi vil i virkeligheden hellere
være sammen i én celle. Det er også nemmere
og billigere for jer.” Det gik politiet med til, så i
den næste uge sad vi fem brahmacarier klemt
sammen i en celle i Vordingborg. Der var kun
ét toilet uden bad. For at tage bad skulle vi
have tilladelse til at blive ført et andet sted hen.
Tiden i cellen var ekstatisk. Vi sad os fem og
havde hele dagen et langt åndeligt program.
Skiftevis reciterede vi runder, havde kirtana
og gav klasse, runder, kirtana og klasse hele
dagen. Vi havde tre klasser om dagen, og vi
reciterede imellem 25 og 64 runder dagligt.
Hele tiden var vi tæt sammen i denne lille celle.
En time om dagen kom vi ud for at røre os. Det
var meget intenst. Vagterne undrede sig over,
hvorfor vi sang. De var officielle, men korrekte
over for os, og vi var hele tiden glade.
Der gik vistnok en uge, og så kom vi for retten. Vi forstod ikke meget dansk, men vi havde
en tolk og også en advokat, der forsvarede os.
Vi endte med at blive vist ud af landet og måtte
ikke komme ind i Danmark de næste tre år.
Vi kørte tilbage til Schloss Rettershof,
hvorfra vi rejste rundt og solgte bøger og
grammofonplader sammen i tre måneder i
Tyskland. Derefter spurgte Vegavan og Ajita,
om jeg havde lyst til at komme til Sverige og
hjælpe til der. Det gjorde jeg. Efter tre år kom
jeg tilbage til Danmark sammen med Smita
Krishna og andre svenske hengivne. Bevægelsen startede igen, Devamrta Swami kom
og satte fart i det hele, vi fik et hus, og Hare
Krishna-bevægelsen har eksisteret uafbrudt
siden da.
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MÆLK
OG KØER
af Madan Gopal Dasa

Der er megen diskussion og kontrovers
om mælk og køer både inden for og uden
for ISKCON. Krishnas arrangement er, at
koen giver nok mælk til både kalven og mennesket. Måden, folk behandler både køerne
og mange gange også mælken på, er selvfølgelig forkert fra vores synsvinkel, men det
betyder slet ikke, at vi skal holde op med at
drikke deres mælk og blive veganere, eller
at vi skal være over hensynsfulde i forhold
til veganerne. De hjælper faktisk ikke køerne
ved at afholde sig fra mælk. Hvis ikke man
selv beskytter køer eller køber mælk fra beskyttede køer i stedet for, gør man lige det
modsatte af at hjælpe køerne. Vi må huske,
at når vi ofrer mælk til Krishna, får vi ingen
karmiske reaktioner derpå, og køerne gør
også åndeligt fremskridt. At give mælk er deres tjeneste til Krishna og Krishnas hengivne,
uanset hvordan de ellers bliver behandlet.
Det er faktisk ikke nødvendigt at diskutere
dette emne ret meget, for det allerstærkeste argument er Srila Prabhupadas eget
eksempel. Han drak mælk fra butikkerne.
Dette argument er nok i sig selv, men Srila
Prabhupada har selvfølgelig sagt forskellige
ting, som vi kan citere, om mælk og køer.
Da Prabhupada kom til Vesten i 1965 og
boede i Butler, blev han den 22. september
interviewet af Penny Ritts fra Butler Eagle
Newspaper i Pennsylvanien, hvor han
sagde: “Mælk, mirakelføden for spædbørn
og gamle mænd,” og han nævnte faktisk
vigtigheden af at drikke mælk hele to gange
i denne første artikel om hans mission i Vesten. Interessant.
“Komælk er specielt vigtig for at udvikle de
finere væv i menneskehjernen, så man kan
forstå de indviklede detaljer i transcendental
viden.” (SB. 3.5.7, kommentar)
“Brahminsk kultur kan kun gøre fremskridt,
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når mennesket er uddannet til at udvikle
godhedens kvalitet, og for at kunne gøre
dette er der et grundlæggende behov for
mad, der er tilberedt med mælk.” (SB. 1.16.4,
kommentar)
Med andre ord er det obligatorisk med en
mælkebaseret kost, hvis vi skal komme til
godhedens kvalitet. Nogle vil måske sige,
at de ikke tåler mælk, men det er ikke naturligt og helt sikkert et resultat af mælkens
behandling, eller at vi for eksempel drikker
den kold. Varm mælk med sukker i er det
bedste. Der er sikkert også andre grunde til
mælkeintolerance, men det er ikke naturligt. Mindre intelligente mennesker forstår
ikke vigtigheden af mælkeprodukter og
foretrækker at spise kød i stedet, men det
er selvfølgelig en dæmonisk mentalitet.
Det er klart fra de ovenstående og mange
andre citater fra Prabhupadas bøger, at
vi har brug for mælk for at gøre åndelige
fremskridt og vedligeholde en sund og
stærk krop.
Her er et andet citat fra en artikel af Syamasundara Dasa, som er forstander på
gården New Gokul på Bhaktivedanta Manor
i England og tidligere minister for kobeskyttelse i ISKCON.
”Tænk engang, hvis man vrager et stykke
kunst eller noget andet fra en person, der
er blevet mishandlet eller skadet på en eller
måde, blot fordi vedkommende er blevet mishandlet eller skadet. Det ville være dobbelt
forkert. På samme måde er det også dobbelt forkert at vrage mælken fra en ko, der
er blevet mishandlet. Det er koens naturlige
rolle at give mælk, og det er helt i orden at
drikke den mælk.”
Jeg var personligt med til ELM-mødet
i Radhadesh i 2013, hvor vi diskuterede
det samme emne, og den samstemmige

konklusion var, at vi ikke skal holde op
med at drikke mælk, men prøve at udvikle
kobeskyttelse i ISKCON enten ved selv at
gøre det eller i det mindste støtte allerede
eksisterende projekter. Konklusionen var
også, at indtil vi kommer dertil, skal vi prøve
at finde mælk af en bedre kvalitet. Man kan
f.eks. købe direkte fra landmanden lige efter
malkningen.
Krishna er Guddommens Højeste Personlighed, kohyrdedrengen, som personligt
vogter køerne i Vrindavana. Vi kan lære fra
Ham, hvordan vi lever et rigtigt menneskeliv

og tager sig af og malker køerne med håndkraft. Krishna er også kendt for at spise rent
smør, som han stjæler fra en krukke, som
hænger oppe under loftet i moder Yasodas
hus. Krishna elsker køerne og mælken, som
kommer fra dem, og det er den bedste og
helt livsnødvendige føde for mennesket.
Personligt har jeg planer om i fremtiden
at anskaffe mine egne dyr og starte en lille
kostald i Frankrig og pløje med okserne, og
jeg håber og beder til Krishna, at det kan
manifestere sig snart.
Hare Krishna.
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
"Vil nogen have rørost?"
af Visakha Devi Dasi

Jeg har hørt, at da folk for mange år siden
boede på landet, plejede mor, far og børnene at
sætte sig ned sammen til et solidt morgenmåltid
og nyde hinandens selskab, før far gik ud for at
høste i markerne, og børnene gik i skole. Ved frokosttid fandt børnene den madpakke, mor havde
lavet, frem, imens far spiste sin madpakke ude
på kartoffelmarken. Til aftensmaden var familien
igen samlet omkring mere af mors madlavning,
før børnene gik i seng, og far slappede af i en
blød lænestol med en bog.
Familiemåltidet, der dengang var lige så integreret en del af dagen som solopgangen, har
næsten ikke overlevet i vores moderne byliv. Siden far nu tager hjemmefra tidligt for at nå til kontoret, er et fælles morgenmåltid en umulighed.
Når det kommer til aftensmaden, er ungerne alligevel ikke sultne. De har gumlet hele dagen på
pizzaer, sodavand og mad fra automaterne. Det
er også godt det samme: Mor er på aftenskole
for at efteruddanne sig til sit arbejde, og de få
aftenener, når alle er sammen, er stakkels mor
forvirret. Det, far kan lide, vil børnene ikke røre,
og omvendt. Hvad er løsningen? Familien styrter
ned til den nærmeste fastfoodrestaurant, så alle
selv kan vælge det, de vil have.
Men der er en måde at genoplive familiens
måltidstradition på, uden at man behøver at flytte
på landet for at gøre det. Hvis vi gør Krishna til
familiens midtpunkt, vil vores måltider naturligt
blive til en glad samling. Srila Prabhupada forklarer, at gennem den Krishna-bevidste proces
kan vi gøre vores hjem lykkelige og harmoniske.
Han bemærker, at vi behøver kun at synge Guds
navne – Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare – spise resterne af
mad, der er blevet ofret til Ham, have diskussion over bøger som Bhagavad-gita og SrimadBhagavatam og engagere os i at tilbede Ham.
Srila Prabhupada nævner, at disse fire ting vil
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gøre os lykkelige, og vi bør oplære vores familiemedlemmer på den måde.
For at skabe virkelig harmoni i familien – eller
for den sags skyld i fællesskabet, landet eller
tilmed hele verden – er der brug for et fælles
mål. Ifølge de vediske skrifter er dette fælles
mål at forstå Gud og lære, hvordan vi elsker
Ham. Det er selve menneskelivets mål.
Men at nå det mål er ikke så let. Vi kan ikke
forstå Gud (Krishna) med vores materielle
sanser, for Hans navn, form, kvaliteter og aktiviteter er transcendentale. Situationen er dog
ikke håbløs, for når Krishna er tilfreds med os
for vores hengivne tjeneste til Ham, afslører
Han Sig for os. For at give et groft eksempel
vil det være praktisk taget umuligt for os, hvis
vi ønsker at møde USA’s præsident. Men
hvis præsidenten hører om vores enestående
fædrelandskærlighed og ønsker at se os, er
det ikke spor svært. På samme måde er det
håbløst for os at forlange at se Gud. Men vi
kan handle på en sådan måde, at Gud gerne
vil mødes med os. Derfor er processen til forståelse af Gud, og hvordan man elsker Ham,
hengiven tjeneste, der begynder med tungen.
Det kan måske synes mærkeligt, at vi kan
begynde at opnå livets højeste mål ved at
bruge vores tunge på den rigtige måde. Srila
Prabhupada forklarer, at af alle sanserne er
tungen den vigtigste. Hvis tungen er ubehersket og længes efter usund mad, indvikler den
os yderligere i materielt liv. Men når tungen
beherskes ved kun at smage Krishna-prasada
(mad, der er blevet ofret til Krishna), vil alle
de andre sanser også blive behersket. Men
at smage er selvfølgelig kun den ene af tungens funktioner. Den anden funktion er at tale,
hvilket når sin fuldkommenhed, når vi synger
Hare Krishna.
Hvordan fører dette til familiens samling?
Tja, når vores sanser er under kontrol, kan vi

tænke klart. Med et klart sind kan vi forstå, at
livets mål er kærlighed til Gud, og processen
til at opnå det mål er Krishna-bevidsthed. Når
de andre i vores familie har samme overbevisning, bliver livet i hjemmet harmonisk.
Vi kan begynde at nærme os menneskelivets mål blot ved at spise Krishna-prasada, og
hvis vi kan dele prasada med vores familie, er
det så meget desto bedre. Når du og din familie
sætter jer ned sammen for at nyde Krishnaprasada, er det ikke bare et modelune eller
en følelse. I følger en evig, transcendental
tradition, der er videnskabelig, praktisk og en
bevist succes.
Men hvad med problemet med spisekortet?
Far og børnene ser bare ikke ud til at kunne
lide de samme ting. Jamen, prøv at lave noget
lækkert, som ingen har smagt før, for eksempel en ret som den, der kommer med denne
artikel. Derefter kan du efter at have ofret den
til Herren kalde på alle i huset: ”Er der nogen,
der vil have rørost-prasada?”
Ved at føre familien sammen omkring
Krishna-prasada, gør du det bedste, som du
kan gøre for dem, for Krishnas prasada gør
dem, der spiser den, til Krishnas hengivne,
og Krishnas hengivne er ideelle familiemedlemmer.
Hvis du gerne vil bringe din familie sammen,
bringer du den sammen omkring Krishna og
prasada. Intet smager bedre, og der er intet
højere.

Rørost med fløde og brasede
tomatstykker
(panir-malai dalna)
tilberedelsestid: 30 minutter
4-6 portioner
Ingredienser til osten:
4 liter frisk sødmælk
1,25–1,8 dl citronsaft (giver omkring ½ kg ost)
Øvrige ingredienser:
3 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
knap 2 tsk. spidskommenfrø

2 små faste tomater, hver skåret i otte stykker
1 tsk. salt
¼ tsk. sort peber, groftmalet
½ tsk. gurkemeje
1,25 dl fed fløde (38%)
2 spsk. hakkede koriander- eller persilleblade

Tilberedning af osten:
1. Bring mælken i kog under konstant omrøring
i en 4-6 liters gryde. Når mælken koger, tages
den af varmen, og citronsaften tilsættes med
det samme. I løbet af 15–45 sekunder skulle
osten gerne danne store klumper og en gulgrøn, klar valle. Hvis det går for langsomt,
sættes gryden over varmen, indtil mælken
igen koger og skiller. Tag med det samme
gryden af varmen. Hæld 7,5 dl meget varmt
vand i, og lad osten trække i ti minutter.
2. Beklæd et dørslag med osteklæde. Øs
den varme, hvide ost op i dørslaget. Saml
hjørnerne på osteklædet og skyl osten med
varmt vand i 5-10 sekunder.
3. Vrid osteklædet rundt om den varme ost,
anbring den derefter i dørslaget og læg en
tung vægt eller en stor skål med vand på
osten for at presse vallen ud. Dræn osten i
7-10 minutter. Pak osten ud og bræk den op
i ujævne, 3 cm store klumper.
Den videre tilberedning:
1. Opvarm ghee’en eller den vegetabilske olie
i en 4-5 liters gryde over middelvarme, indtil
en dråbe, der stænkes i, sprutter med det
samme. Kom med det samme spidskommenfrøene i og steg dem til en lys mandelbrun farve.
2. Rør tomatstykkerne i og sautér dem, indtil
skrællen bliver blød og glinser med ghee’en,
imens tomaterne fortsat er hele.
3. Rør forsigtigt osten i, drys gurkemeje og salt
i og kog i ét minut.
4. Tag gryden af varmen, hæld fløden i og drys
sort peber over. Rør forsigtigt rundt og pynt
derefter med de hakkede koriander- eller
persilleblade. Ofres rygende varm til Herren
Krishna.
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BREVKASSE: Hvordan kan en
SOSU-assistent hjælpe en Hare Krishna
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.
SPØRGSMÅL: Hej Hare Krishna. Jeg er
ved at lave en opgave, hvor jeg skal svare
på, hvordan jeg kan anvende min viden om
Hare Krishna som SOSU-assistent? Så
hvis jeg skulle komme og pleje en fra jeres
tro, hvordan gør jeg det så mest hensigtsmæssigt for ikke at “støde” nogen? Er der
specielle krav/hensyn, jeg skal vide, inden
jeg træder ind af døren:))) Syntes kun, jeg
kan finde noget om maden (ingen kød, fisk
og æg), men gerne mælk fra køer.

SPØRGSMÅL: Jeg har et par spørgsmål,
som jeg håber, I kan besvare:
1. Har jeres medlemmer almindelige jobs
ude i samfundet?
2. Hvad nu, hvis man har en kæreste,
man bor sammen med, men begge har en
alder, hvor man ikke kan få børn mere?
Hvordan nyder medlemmerne inden for
jeres trosretning hinanden rent seksuelt?
Det har jo intet forplantningsformål i denne
alder?

SVAR: Det vigtigste vil være at sørge for
en ordentlig kost, som du selv nævner det.
Hvis du plejer en fra Hare Krishna, der ikke
selv kan lave mad, vil det bedste være at
arrangere, at vedkommende kan få mad fra
en anden Hare Krishna-hengiven, der ved,
hvordan man laver mad rigtigt. Ellers skal
du i hvert fald sørge for en ordentlig vegetarisk kost. Medlemmer af Hare Krishna
er også meget glade for renlighed, så hvis
du gør en ekstra indsats for at holde rent
og sørge for, at de kan få bad mindst én
gang dagligt, vil det være en stor hjælp.
Derudover vil du nok opleve, at en Hare
Krishna-hengiven ikke har de store krav,
men er meget tilfreds og hviler i sig selv.
Men du vil selvfølgelig kunne gøre folk fra
Hare Krishna glade, hvis du ved noget om
Krishna og kan tale med dem om Ham, eller du kan være interesseret i deres livssyn
og religion og give dem en chance for at
tale og fortælle om det.

SVAR: 1. Medlemmer af Hare Krishna
ER almindelige mennesker, så de har også
almindelige jobs som alle andre, hvad man
så ellers mener med ’almindelige jobs’.
Ude i samfundet er der mennesker i alle
mulige situationer, og det er der også inden for Hare Krishna. Nogle tror, at Hare
Krishna kun består af nogle unge fyre i
orange dragter, men selv om det måske
er dem, man lægger mest mærke til, er
mindst 99 procent af alle dem, der tilslutter
sig Hare Krishna, familiemennesker med
almindeligt arbejde, hus, børn osv.
2. Sex er ifølge Vedaernes filosofi kun til
for at få børn. Så når man ikke er i stand til
at få børn, har man intet seksuelt forhold.
Som eksempel vil et ældre ægtepar i så
fald stadig være sammen som nære venner
og støtte og hjælpe hinanden, hvor de kan,
men der vil ikke være noget seksuelt imellem dem. De, der er avancerede i åndeligt
liv, ved, at de ikke er denne krop og således hverken er mænd eller kvinder. Derfor
forsøger de ikke at finde nydelse igennem
kroppen igennem f.eks. seksualitet, der er
en ren kropslig drift.
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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.
Torsdag den 1.3: Gaura Purnima – Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst. Festprogram fra klokken 15.

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

Fredag 9.3: Srivasa Panditas fremkomst. Aftenprogram
fra klokken 17.

www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside

Søndag 25.3: Rama Navami: Herren Sri Ramacandras
fremkomst. Festprogram fra klokken 15.

www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller
nysgerrige om Hare Krishna

Radio Krishna Kbh.

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

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider
Mandag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Tirsdag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Onsdag 07.00 - 08.00
Torsdag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Fredag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00

Govinda - Take away

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

Facebook

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

www.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.
Mars. 2018:
01. Mars: Gaura Purnima, Herren Caitanyas åpenbarelsesdag. Program i tempelet kl. 15.00: Kirtan, abhiseka,
foredrag, prasadam.
25. Mars: Rama Navami. Appearance of Lord Sri Ramacandra. Kirtan, foredrag og prasad kl. 17 i tempelet.
Ekadasi: 13 og 27. Mars.

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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PÅ BESØG HOS DRONNINGEN

Den 15. februar 2018 mødte Srutidharma Dasa, tempelpræsident for Bhaktivedanta
Manor i England, op på Buckingham Palace sammen med 1.000 andre notabiliteter fra
hele England til en aften sammen med Dronning Elisabeth. Han blev efterfølgende indbudt
til et privat møde med Dronningen og andre medlemmer af den kongelige familie. Han
talte med Hendes Majestæt om hendes besøg på Krishna Avanti-skolen i 2015, hvilket
hun udmærket huskede. Hun bekræftede også, at billedtæppet med Herren Caitanya,
som hun havde fået som gave, hang på en af væggene i paladset.
Srutidharma talte derefter med Prins Charles om alle aktiviteterne på Bhaktivedanta
Manor, specielt det økologiske landbrug og anvendelsen af oksekraft. Hertuginden af Cornwall, Camilla Parker Bowles, var specielt imponeret over ISKCON’s humanitære arbejde.
Der var yderligere møder med premierminister Theresa May og udenrigsminister Boris
Johnson. Boris mindedes sin tid som studerende, da han jævnligt besøgte ISKCON’s
tempel i London. Han plejede at komme til den vegetariske frokost og lærte samtidigt
om Hare Krishna-mantraet. Boris bad om at få prasadam sendt til ham i parlamentet og
foreslog også, at MP Sailesh Vara skulle hjælpe ham med at organisere et særligt besøg
til Bhaktivedanta Manor.

