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KALENDER

Janmastami 2018
Sri Krishna Janmastami, Herren Sri Krishnas
fremkomst, falder i år den
3. september. Dagen efter
er det Srila Prabhupada
vyasa-puja eller fremkomstdag. Begge omtales
på side 13 og fremefter.
Der er også store mærkedage inden da (se kalenderen). Bemærk specielt Herren Balaramas
fremkomst søndag den 26. august.

Vaysesika fortæller om sit liv
På side 7 fortæller Vaisesika
Prabhu, hvordan han først kom
i kontakt med Srila Prabhupada
og Hare Krishna i 1971. Det er et
uddrag fra hans bog Our Family
Business. Hans beretning fortsætter over de næste par numre.

Foto taget af Bhismadedeva Dasa

Mystiske metalklamper
I serien om Vedisk Oldtid (se side 12) kigges
der denne gang på nogle
metalklamper, som man
finder over hele verden
på mange af Jordens massive stenkonstruktioner fra Oldtiden. De er svære at forklare som
resultat af primitive stenalder- eller bronzealdercivilisationer, men tyder snarere på en teknologisk avanceret verdensomspændende kultur.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Hjertet på Krishnas hengivne, 2
af Srila Prabhupada

Her afsluttes en klasse med Srila Prabhupada fra New York City den 21. juli 1971. Første
del bragtes i sidste nummer.
Med en tilsvarende vaisnava-medfølelse
siger Pariksit Maharaja til Sukadeva Gosvami:
”Du har beskrevet forskellige slags helvedesagtige livstilstande. Fortæl mig nu, hvordan de,
der lider, kan blive befriet. Vil du ikke forklare
dette for mig?”
adhuneha maha-bhaga
yathaiva narakan narah
nanogra-yatanan neyat
tan me vyakhyatum arhasi

Narah betyder mennesker – de, der er
faldne. Narakan narah nanogra-yatanan neyat
tan me: “Hvordan kan de blive befriet fra voldsomme lidelser og frygtelige smerter?” Sådan
er en vaisnavas hjerte. Maharaja Pariksit siger:
”På en eller anden måde er de faldet ned i
dette helvedesagtige liv. Men det betyder ikke,
at de for altid skal forblive i den tilstand. Der må
være nogle måder, hvorpå de kan blive befriet,
så vil du ikke venligst forklare det?”

Forskellige slags synd
Sukadeva Gosvami svarede:
na ced ihaivapacitim yathamhasah
krtasya kuryan mana-ukta-panibhih
dhruvam sa vai pretya narakan upaiti
ye kirtita me bhavatas tigma-yatanah

“Ja, jeg har allerede forklaret de forskellige
slags helvedesagtige tilstande og et hårdt,
smertefyldt liv, og man er nødt til at gøre noget
ved det.”
Hvordan gør man det? Syndige aktiviteter
begås på forskellige måder. Vi kan lægge
en plan – ”Jeg vil slå den mand ihjel.” Det er

syndigt. Når sindet tænker, føler og vil, er der
handling.
Den anden dag læste jeg i en bog, at hvis
en eller andens hund gør ad mig, når jeg går
forbi på vejen, er det ifølge loven en krænkelse
for hundeejerens vedkommende. Ingen skulle
behøve at blive skræmt af hunde, der gør, så
man bør tage sig af sin hund. Jeg læste dette.
Det er en lov i jeres land. Hunden gør blot, men
det er syndigt. Hunden er ikke ansvarlig, for
den er et dyr, men fordi dyrets ejer har gjort
hunden til sin bedste ven, er han ansvarlig
ifølge loven. Hvis en hund udefra trænger ind
i ens hus, kan den ikke nødvendigvis slås ihjel,
men hundens ejer kan retsforfølges.
Ligesom hundens gøen er ulovlig, er det
også syndigt, når man siger noget krænkende
til andre.
Derfor begås syndige aktiviteter på så
mange måder. Uanset om vi tænker på syndige aktiviteter eller taler noget syndigt, eller
vi faktisk begår en syndig handling, anses de
alle for syndige aktiviteter. Dhruvam sa vai
pretya narakan upaiti. Man kan ikke undgå at
lide straf for sådanne syndige aktiviteter.
Folk tror ikke på et næste liv, for de ønsker
at undgå dette besvær. Men vi kan ikke undgå
det. Vi må handle ifølge loven, ellers vil vi blive
straffet. På samme måde kan jeg ikke undgå
Guds lov. Det er ikke muligt. Jeg kan snyde
andre, begå tyveri og gemme mig selv, hvorved jeg kan redde mig selv fra at blive straffet
af statens lov, men jeg kan ikke redde mig selv
fra den højere lov, naturens lov. Det er meget
vanskeligt. Der er så mange vidner. Dagslyset
er et vidne, månelyset er et vidne, og Krishna
er det højeste vidne. Man kan ikke sige: ”Jeg
begår denne synd, men ingen kan se mig.”
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Krishna er det højeste vidne, der sidder inde
i ens hjerte. Han noterer, hvad man tænker,
og hvad man gør. Han giver også mulighed
for det. Hvis man gerne vil gøre noget for
at tilfredsstille sine sanser, giver Krishna
mulighed for at begå den handling. Der står i
Bhagavad-gita, sarvasya caham hrdi sannivistah: “Jeg sidder i hjertet på enhver.” Mattah
smrtir jnanam-apohanam ca: “Fra Mig kommer
hukommelse, viden og glemsel.”
På denne måde giver Krishna os en chance.
Hvis vi vil have Krishna, giver Han os en
chance for at have Ham, og hvis vi ikke vil
have Krishna, giver Han os en chance for
at glemme Ham. Hvis man ønsker at nyde
livet og glemme Krishna – glemme Gud – vil
Krishna give én al mulighed for det, så man
kan glemme, og hvis man ønsker at nyde livet
med Krishna-bevidsthed, vil Krishna give én
muligheden for at gøre fremskridt i Krishnabevidsthed. Det er op til os selv.
Hvis vi tror, at vi kan være lykkelige uden
Krishna-bevidsthed, vil Krishna ikke modsætte
sig det. Yathecchasi tatha kuru. Efter at have
rådgivet Arjuna sagde Krishna bare: ”Nu har
jeg forklaret alting for dig. Uanset hvad du
ønsker, kan du gøre det.” Arjuna svarede med
det samme, karisye vacanam tava: “Nu vil jeg
udføre Din ordre.” Det er Krishna-bevidsthed.

dan, at hvis jeg siger, der ingen Gud er, vil der
ikke være nogen Gud, eller jeg vil ikke være
ansvarlig for det, jeg gør.” Det er den ateistiske
teori. Ateister ønsker ikke Gud, fordi de altid
er syndige. Hvis de troede, at Gud var der,
ville de være tvunget til at skælve ved tanken
om straf. Derfor benægter de Guds eksistens.
Det er deres proces. De tror, at hvis de ikke
accepterer Gud, er der ingen straf, og de kan
gøre, hvad de har lyst til.
Når kaniner angribes af større dyr, lukker de
deres øjne og tænker: ”Jeg vil ikke blive slået
ihjel.” Men de bliver slået ihjel alligevel. På
samme måde kan vi benægte Guds eksistens
og Guds lov, men Gud og Hans lov er der
stadigvæk. I højesteretten kan man sige: ”Jeg
er ligeglad med regeringens lov,” men man vil
blive tvunget til at acceptere regeringens lov.
Hvis man afviser statens lov, vil man blive
sat i fængsel og tvunget til at lide. På samme
måde kan man tåbeligt tale nedsættende om
Guds eksistens – ”Der er ingen Gud,” eller
”Jeg er Gud” – men ikke desto mindre er man
ansvarlig for alle sine handlinger, uanset om
de er gode eller dårlige.
Der er to slags aktiviteter – gode og dårlige.
Hvis man handler ordentligt og begår fromme
handlinger, får man en god skæbne, og hvis
man handler syndigt, kommer man til at lide.
Derfor siger Sukadeva Gosvami:

Krishna vil hjælpe
Gud griber ikke ind i vores lille uafhængighed. Hvis vi ønsker at handle ifølge Guds
ordre, vil Gud hjælpe os. Selv hvis vi somme
tider falder ned, men hvis vi bliver oprigtige –
”Fra nu af skal jeg forblive Krishna-bevidst og
udføre Dine ordrer” – vil Krishna hjælpe os. I
alle henseender vil Han, selv hvis man falder
ned, undskylde én og give én mere intelligens.
Denne intelligens vil sige: ”Lad være med at
gøre dette. Fortsæt nu med din pligt.” Men hvis
man ønsker at glemme Krishna og gerne vil
være lykkelig uden Krishna, vil Han give én så
mange muligheder for det, at man vil glemme
Krishna liv efter liv.
Pariksit Maharaja siger her: “Det er ikke så4

tasmat puraivasv iha papa-niskrtau
yateta mrtyor avipadyatatmana
dosasya drstva guru-laghavam yatha
bhisak cikitseta rujam nidanavit

Der er forskellige slags soning. Hvis man
begår en synd og modvirker den med noget
andet, er det soning. Der er eksempler på
dette i den kristne Bibel. Sukadeva Gosvami
bemærker. “Man skal vide, at man er ansvarlig,
og ifølge alvoren af ens syndige liv bør man acceptere en form for soning, som det beskrives
i sastraerne, skrifterne.”
Ligesom en syg person må gå til en læge og
betale lægeregninger som en form for soning,

er der ifølge den vediske levemåde en
klasse af brahmanaer, som man bør
henvende sig til med henblik på den
foreskrevne soning ifølge de synder,
man begår. Sukadeva Gosvami fortæller, at man må udføre den foreskrevne
soning ifølge alvoren af ens syndige liv.
Han fortsætter med eksemplet: dosasya
drstva guru-laghavam yatha bhisak
cikitseta rujam nidanavit. Når man
konsulterer en læge, ordinerer han en
billig medicin eller dyr medicin alt efter
sygdommens alvor. Hvis man blot har en
hovedpine, kan han anvise en aspirin,
men hvis lider af noget meget alvorligt,
ordinerer han med det samme en kirurgisk operation, der koster tusinder af
kroner. På samme måde er syndigt liv
en syg tilstand, så man må følge den
ordinerede kur for at blive rask.
Accept af kæden af fødsel og død
er en syg tilstand for sjælen. Sjælen
har ingen fødsel og død og ingen sygdom, fordi den er ånd. Krishna siger i
Bhagavad-gita: na jayate, sjælen har
ingen fødsel, og mriyate, den har ingen
død. Nityah sasvato ’yam …na hanyate
hanyamane sarire. Sjælen er evig og
bestandig. Den går ikke tabt med opløsningen af denne krop. Na hanyate hanyamane
sarire. Na hanyate betyder, at den ikke dræbes
eller ødelægges, selv efter tilintetgørelsen af
denne krop.

Mangelfuld uddannelse
Fejlen ved den moderne civilisation er, at der
er intet uddannelsessystem til at lære folk, hvad
der sker efter døden. Således har vi den mest
mangelfulde uddannelse, for uden denne viden
om, hvad der sker efter døden, dør man som et
dyr. Dyret ved ikke, at det vil få en anden krop.
Det har ingen sådan viden.
Menneskelivet er ikke beregnet til at blive
et dyr. Man bør ikke blot være interesseret i
at spise, sove, have sex og forsvare sig. Man
kan have et meget fint arrangement til at spise,

mange gode bygninger til at sove i, et rigtigt
godt arrangement til sexliv eller et rigtigt godt
forsvar til at beskytte sig, men det betyder ikke,
at man er et menneske. Det slags civilisation
er et dyreliv. Dyr er også interesseret i at spise,
sove og have et sexliv, og ifølge deres egne
metoder forsvarer de sig også. Hvor er da
forskellen på menneskelivet og dyrelivet, hvis
man bare engagerer sig i disse fire principper
af kropslig natur?
Forskellen er der først, når et menneske
er nysgerrigt: ”Hvorfor er jeg blevet anbragt i
denne lidelsesfyldte situation? Er der et middel
imod den? Er der et bestandigt, evigt liv? Jeg
ønsker ikke at dø. Jeg vil gerne leve lykkeligt
og fredfyldt. Er det muligt? Hvad er måden at
gøre det på? Hvor er den videnskab?” Når
disse spørgsmål er der, og man tager skridt
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til at få svar på disse spørgsmål, er
det menneskecivilisation. Ellers er
det en hundecivilisation eller dyrecivilisation.
Dyr er tilfredse, hvis de kan spise,
sove, have lidt sexliv og lidt forsvar.
I virkeligheden er der intet forsvar,
for ingen kan beskytte sig imod
den grusomme døds hænder. For
eksempel ønskede Hiranyakasipu
at leve evigt, og i det øjemed gennemgik han svære askeser. Såkaldte videnskabsmænd hævder
nu, at de vil stoppe døden med
videnskabelige metoder. Det er
også en skør udtalelse. Det er ikke
muligt. Man kan gøre store fremskridt i videnskabelig viden, men
der er ingen videnskabelig løsning
på disse fire problemer med fødsel,
død, alderdom og sygdom.
Den, der er intelligent, vil være
ivrig efter at løse disse fire hovedproblemer. Ingen ønsker at dø. Men
der er intet at gøre ved det. Jeg er
tvunget til at dø. Alle er ivrige efter at
standse befolkningstilvæksten ved
at anvende så mange præventive
metoder, men der fortsætter med at
være fødsel. Så fødsel kan man ikke
stoppe. De kan opfinde de nyeste
moderne mediciner med deres videnskabelige
metoder, men man kan ikke bringe sygdom til
ophør. Det er ikke muligt at gøre en ende på
al sygdom blot med en tablet.
I Bhagavad-gita [13.10] står der, janmamrtyu-jara-vyadhi-duhkha-dosanu-darsanam:
Man kan tro, at man har løst alle problemer i sit
liv, men hvor er løsningen på disse fire problemer med fødsel, død, alderdom og sygdom?
Løsningen er Krishna-bevidsthed.
Krishna siger også [Bg. 4.9], janma karma
ca me divyam evam yo vetti tattvatah/ tyaktva
deham punar janma naiti mam eti so ’rjuna.
Alle opgiver vi vores krop hvert øjeblik. Den
sidste fase i opgivelsen af denne krop kaldes
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døden. Men Krishna siger: ”Hvis man forstår
Min fremkomst og bortgang og Mine aktiviteter
– ikke overfladisk, men i sandhed – accepterer
man efter at have opgivet denne krop aldrig
igen en materiel krop.”
Hvad sker der med en sådan person? Mam
eti: Han vender tilbage til Krishna. Hvis man
skal komme til Krishna, vil man være nødt til
at forberede sin åndelige krop. Det er Krishnabevidsthed. Hvis man holder sig selv i Krishnabevidsthed, forbereder man gradvist sin næste
krop, en åndelig krop, der omgående vil føre
én til Krishnaloka, og man vil blive lykkelig.
Der vil man leve evigt og lykkeligt.
Mange tak.

MIT FØRSTE MØDE
MED HARE KRISHNA
af Vaisesika Dasa / oversat af Caroline Nordstrand

Det følgende er en oversættelse fra bogen Our Family Business af Vaisesika Prabhu, hvor
han fortæller om sit første møde med Hare Krishna, Prabhupada og de hengivne. Vaisesika
Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og bosat i Silicon Valley, Californien.
Jeg var 16-årig førsteårsstuderende på
gymnasiet dengang. Denne dag sad jeg i
skrædderstilling i fikseret meditation foran et
stearinlys og en lille gylden Buddha-statue på
mit værelse i forstaden Lafayette, Californien.
På denne fine forårsdag havde jeg låst mig
inde, og jeg havde fastet og bedt til Gud om
at vise mig min sande vej i livet.
Jeg holdt også et strengt tavshedsløfte
denne dag, da min gymnasiekammerat Richie
Corsa pludselig bankede på min værelsesdør.
Selv om han lød irriteret, svarede jeg ikke. Jeg
sluttede, at eftersom han og jeg ultimativt var
“ét” – en forestilling, jeg havde fået fra de bøger, jeg læste på det tidspunkt – ville han vide,
hvorfor jeg ikke reagerede på hans høje banken og gentagne forsøg på at blive lukket ind.
Endelig opgav han og råbte gennem nøglehullet: ”Willy, jeg ved, du er derinde. Jeg har
et magasin, som jeg købte til dig af en Hare
Krishna på Telegraph Avenue. Han tog mine
sidste halvtreds cent. Jeg er slet ikke til den
slags, men det ved jeg, du er, så værsgo’.”
Først da jeg var sikker på, at han var væk,
kom jeg ud af mit værelse for at se, hvad det
var for et magasin, han havde efterladt til
mig. Det stod op ad væggen ved siden af min
dør. Jeg blev øjeblikkeligt fanget af den skinnende forside-illustration af Herren Caitanya.
Med armene i vejret dansede Han igennem
et tropisk landskab efterfulgt af en gruppe af
andre dansere. Forsideteksten lød: “Tilbage til
Guddommen. Guddommen er lys. Uvidenhed
er mørke. Hvor der er Guddom, er der ingen
uvidenhed.” Richie havde helt ret. Jeg var
interesseret i det her. Jeg bar det ind på mit
værelse for at se nærmere på det.

Så snart jeg havde vendt den første side,
låste mit blik sig fast på et maleri af en gyldenbrun guru. Hans hoved var glatbarberet,
og han sad i skrædderstilling på et udsmykket
sæde. Han var iklædt flagrende safranfarvede
klæder, og stakke af frodige blomsterkranse
omsluttede hans hals og hang i lag helt ned
til hans knæ. Billedteksten lød: “Hans Guddommelige Nåde A. C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada.”
Jeg havde ledt efter en vejleder og studeret
ansigtsudtrykket hos mangen en åndelig mester. Nogle gange satte jeg et billede af dem
foran mig, når jeg mediterede i håb om, at jeg
måske ville føle mig forbundet med dem.
Nu følte jeg mig pludselig opstemt. Jeg
havde kun én tanke i hovedet: ”Dette er min
lærer.” Hvordan og hvorfor jeg følte dette så
fuldstændigt, var ikke klart for mig. Aldrig før
var jeg blevet grebet af så absolut en overbevisning. Jeg stirrede på portrættet i flere
minutter, og det gik op for mig, at det var højst
besynderligt, at dette magasin var dukket op
ved min dør. Jeg bladrede henrykt igennem
siderne.

Mine bønner bliver hørt
Det var tydeligt, at nogle havde hørt min
bøn, for på hver side i magasinet fik jeg svar
på mine inderste spørgsmål: ”Hvorfor skal jeg
dø?” ”Er Gud en person?” ”Hvad er den bedste
måde at kende Gud på?”
En af artiklerne – ”Huleboernes Frigørelse”
af Hayagriva Dasa – var baseret på en berømt
analogi fra Platons Staten. Artiklen påpegede,
at folk, som lever i materiel bevidsthed, er
uvidende om den åndelige verden. Forfat7

teren sammenlignede dem med huleboere,
som aldrig har trådt uden for deres hule og set
Solen. “Hvordan skulle de kunne forstå verden
af lys?” spurgte han. Det ville kræve, at nogle
uden for hulen kom til dem, forklarede og på
en eller anden måde demonstrerede Solens
styrke og pragt. For at gøre dette måtte læreren måske lukke en lysstråle ind og projicere
den op på væggen i hulen. Huleboernes uddannelse skulle gå langsomt, for måske ville de slet
ikke tro på noget så fantastisk som Solen.
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“Mit værelse er hulen!”
tænkte jeg, “Og det her
magasin er lyset. Nogle er
kommet for at redde mig og
vise mig vejen ud, tilbage til
lyskilden!”
Jeg slugte hver side og
studerede fotografierne af
de hengivne, der arbejdede
for Gud med forskellige
ting som at tilberede mad,
udgive bøger og tale til
grupper af mennesker. Deres halskæder, barberede
hoveder og tilaka fascinerede mig. De så lykkelige og
beslutsomme ud. De blev
mine helte.
Det var i 1973, og millioner af unge amerikanere
hungrede efter fred som
reaktion på Vietnam-krigen.
The Beatles’ sangtekster
opfordrede os til at udforske
vores sinds indre verden, og
status quo blev opretholdt
blandt mine jævnaldrende
ved at afvise status quo ude
i samfundet generelt.
I skolen talte nogle af
mine venner om at vie deres
liv til noget nobelt såsom at
melde sig ind i Fredskorpset
eller arbejde for beskyttelse
af miljøet. Andre fulgte deres forældres råd og arbejdede hårdt for at få
gode karakterer, så de kunne komme ind på
et anset universitet. Og så var der dem, der
ligesom jeg var forvirrede, når det kom til deres
plads i verden. I et så turbulent og usikkert
miljø som USA i begyndelsen af 70’erne satte
jeg ofte spørgsmålstegn ved værdien af mine
tørre gymnasiestudier. Da en af mine venner
forsvandt under en vandretur i bjergene for
aldrig at blive set igen, blev jeg endnu mere
desperat efter at finde meningen med livet.

De hengivne så ikke spor forvirrede ud.
Som jeg aflæste deres ansigter, fik jeg fornemmelsen af, at de var på vej til et vigtigt og
vidunderligt sted – og de så oven i købet ud til
at kende det. En artikel i magasinet bar overskriften: “Vi er på vej til Krishnas land – landet
hinsides fødsel og død.” Jeg var desperat efter
at komme med dem.
På dette tidspunkt skænkede jeg ikke den
enorme indsats, med hvilken Back to Godheadmagasinet havde fundet vej til min dør, en
tanke. Det havde åbenbaret sig på magisk vis,
og jeg havde klamret mig til det som til en livline
uden at skænke det en tanke, hvor den kom
fra, og hvem der havde kastet den. Der skulle
dog ikke gå lang tid, før jeg mødte de hengivne
og fandt ud af, hvem der stod bag det hele.

Mit nye hjem
Min mor satte mig af til mit første besøg i San
Francisco-templet på 455 Valencia Street, hvor
jeg mødte Janikanatha Dasa, en udadtil dyster,
men blødhjertet hengiven, som sad afslappet
med ryggen lænet op ad hovedtrappen til
templet og reciterede stille på sin japa-kæde.
Usikker på hvad der var normen, hilste jeg ham
med et “Hare Krishna” og spurgte ham, om jeg
kunne møde guruen, Srila Prabhupada. Naiv
som jeg var, gik jeg ud fra, at han ville være der.
Janakinatha forklarede kort, at ISKCON var et
internationalt samfund, og Srila Prabhupada
var nødt til at rejse verden rundt for at holde det
kørende og befandt sig i øjeblikket i Indien. Da
han så min skuffelse, tilføjede han dog hurtigt,
at Srila Prabhupadas selskab let kunne fås
ved at læse hans bøger. Janakinathas svar
tilfredsstillede mig, for i et eller andet omfang
havde jeg det allerede på fornemmelsen. Jeg
fulgte glædeligt efter ham ind i San Franciscotemplets velduftende atmosfære, som snart
skulle blive mit hjem.
Jeg opdagede, at min oplevelse af at være
kommet hjem ikke var unik. Som jeg udvekslede historier med de hengivne, der havde sluttet
sig til templet før mig, gik det op for mig, at de
hver især kunne fortælle om at have fået Srila

Prabhupadas bøger. Vi havde tilsyneladende
alle hørt det samme opråb.
En hengiven, som snart blev min gode ven
og mentor, Kesava Bharati Dasa (nu Kesava
Bharati Dasa Gosvami), havde søgt efter Gud
ved at studere og meditere, da hans udlejer
havde bragt et eksemplar af Sri Isopanisad
og et Back to Godhead-magasin til hans dør
og efterladt dem hos ham, fordi “hun ikke
havde nogen interesse deri, men tænkte, at
det havde han nok.”
Et par dage senere kom hans kone Lynne
(den nu afdøde Kaulini Devi Dasi) tilbage fra
ferie med et eksemplar af Bhagavad-Gita As It
Is, som hun havde fundet i en forretning med
gamle bøger i Mexico. Hverken udlejeren eller
hans kone kendte til bøgernes indhold, og de
havde heller ingen anelse om, at de havde
foræret ham bøger af den samme forfatter.
Kesava Bharati Dasa (dengang Kenneth
Beck) anede det heller ikke. Uvidende om
tilfældigheden havde han den følgende aften
lagt begge bøger ned i en taske og taget dem
med på tankstationen, hvor han passede nattevagten for at få det hele til at løbe rundt. I
sin pause lige før solopgang fandt han begge
bøger frem for at se nærmere på dem. Skeptisk bemærkede han straks, at de var af den
samme forfatter. Hans øjne fyldtes med tårer,
og han begyndte hurtigt at græde i overbevisning om, at Gud havde hørt hans bønner
og grebet ind for at vise ham vejen til at nå
Ham. Et par dage senere hoppede han ind
i sit Folkevognsrugbrød med sin barndomsven Clint og skyndte sig af sted for at finde
San Francisco-templet. Ganske ufatteligt var
Srila Prabhupada netop ankommet, og den
aften fandt Ken sig selv siddende foran Hans
Guddommelige Nåde til et aftenprogram.
Hans materielle liv var forbi.
Spørg en hvilken som helst forsamling af
hengivne, hvordan de kom til Krishna-bevidsthed, og man vil høre en vifte af lignende
mirakuløse fortællinger, der alle kan føres
tilbage til Srila Prabhupadas bøger. (Fortsættes i næste nummer)
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YAMARAJA DASA, BACK TO
GODHEADS STILLE HELT, GÅET BORT
af Madhava Smullen

Back to Godhead-magasinets designer,
layoutkunstneren og fotografen Yamaraja
Dasa, gik bort om morgenen fredag den
22. juni 2018 efter ti års kamp med knoglemarvskræft. Han blev 69 år gammel og
var den, der havde tjent længst tid på Back
to Godhead (BTG). Han arbejdede med
Srila Prabhupadas elskede magasin i 42 år.
Yamaraja tilbragte sine sidste dage med
at mødes med hengivne for at høre, hvordan de var kommet til Krishna-bevidsthed,
og tale om tjeneste til Herren. Han delte
også sine egne hjertelige erkendelser af,
hvordan Srila Prabhupada “gav os den
virkelige ting”.
Yamaraja forlod denne verden i den hellige brahma-muhurta tid, imens han lyttede
til Prabhupada recitere japa. Det var på den
lykkebringende Ganga Puja-dag, hvor Baladeva Vidyubhusana også gik bort, og Srimati
Ganga-mata Gosvamini blev født.
“Må vi alle blive velsignet med sådan en
heldig bortgang fra denne verden,” kommenterede hans ven Caturatma Dasa.
Yamaraja blev født som Robert Wintermute
i 1948 og voksede op uden for Portland, Oregon. Han gik på Portland State College og
derefter University of Oregon i Eugene, hvor
han tog en eksamen i kunst, før han sprang fra
og kastede sig ud i 60’ernes modkultur. Hans
interesse i Østens filosofi fik ham til at købe
et eksemplar af Srila Prabhupadas Bhagavadgita i en boghandel.
Efter at have besøgt Hare Krishna-templet
i Portland fast i nogle år flyttede han i 1971
til New Vrindavana, fordi han var tiltrukket af
ideen om at leve et naturligt liv på landet. Han
blev initieret som discipel af Srila Prabhupada
i 1972.
I 1973 rekrutterede østkystgrenen af The
Bhaktivedanta Book Trust (BBT) Yamaraja.
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Han flyttede til New York-templet, hvor han
blev uddannet i design og layout for BTG såvel
som Prabhupadas bøger.
I 1975 flyttede han med BBT til Los Angeles, hvor han arbejdede med BTG og BBT’s
bøger. Det samme år deltog han i det vellykkede maraton, der producerede sytten bind
af Caitanya-caritamrita på kun to måneder
for Prabhupada.
Derefter fortsatte Yamaraja med at lave
design og layout på Back to Godhead. I 42 år
gjorde han denne tjeneste dag ud og dag ind
gennem alle former for askese og personlige
ofre. Han giftede sig aldrig, men forblev brahmacari helt til slutningen og gav uselvisk hele
sit liv til Srila Prabhupadas mission.
“Han var stille, stabil og viet til sin tjeneste,
som han tog meget alvorligt,” fortæller Visakha
Dasi, der først mødte Yamaraja med sin
mand, Yadubara, i begyndelsen af 1970erne.
“I løbet af årene skiftede Back to Godhead
bopæl – Philadelphia, Los Angeles, San
Diego, Alachua – og Yamaraja flyttede med
hver gang og fortsatte med at være ansvarlig
for udseendet på magasinet, som Srila Prabhupada kaldte ”Hare Krishna-bevægelsens
rygrad”. Sideløbende med sin fuldtidstjeneste

fotograferede Yamaraja også
til magasinet. Igennem årene
er sikkert hundredvis af hans
fotografier blevet bragt på
siderne, specielt af glade hengivne i harinama-sankirtana
grupper.”
Ud over sit arbejde med
BTG brugte Yamaraja sin ekstra tid om aftenen eller i weekenderne på at lave layout på
bøger for hengivne. Han assisterede The Bhaktivedanta
Institute med at sprede Krishna-bevidsthed
gennem videnskab med sit arbejde på afdøde
Sadaputa Dasa (Richard L. Thompsons) bøger.
Indtil for nylig var han også en del af det hold,
der gør Sadaputas arbejde tilgængeligt for
offentligheden.
“Han puslede ofte med et bogprojekt om aftenen, imens han arbejdede på BTG om dagen,”
fortæller BTG’s redaktør, Nagaraja Dasa, der
gjorde tjeneste på nært hold med Yamaraja fra
1986 og fremefter. “Han var meget optaget af
godt design. Han brændte for, at det livsvigtige
Krishna-bevidste budskab skulle præsenteres
i veldesignede tryksager. Det irriterede ham
at se dårligt producerede bøger. Selv efter at
have arbejdet med ham igennem mange år var
jeg fortsat imponeret over, hvordan han altid
kunne lave artikler med tiltrækkende layout
med meget begrænsede ressourcer, hvor han
ofte genbrugte kendt BBT-kunst på nye måder.”
Mukhya Dasi, tempelpræsident i New Raman Reti, Alachua, Florida, arbejdede med
Yamaraja, når han lavede Alachuas årlige
Deitets-kalender. Hun roser også hans høje
standarder: “Yamaraja var en fuldbyrdet perfektionist,” bemærker hun. ”Han havde øje for
detaljer i alle sine tjenester. Han lagde stor
omhu i alt, som han gjorde. Åh Krishna, vi
kommer virkeligt til at savne ham.”
Sesa Dasa, der var BTG’s chefredaktør i
begyndelsen af 1980erne, fortæller: ”Selv om
vi er tilbøjelige til at tænke på Yamaraja som
en stille person, holdt han sig ikke tilbage fra

at udtrykke og energisk arbejde for sin mening
på personalemøderne. Han var helt klar i sin
kunstneriske opfattelse af magasinets design,
og i årtier kæmpede han for det. Han var så
dygtig til sin tjeneste, at når en hvilken som
helst hengiven eller BTG’s abonnenter verden
over tænker på BTG, er det, de ser for sig,
Yamaraja Prabhus skabelse. Yamaraja og
BTG’s design er én og samme ting. Jeg kan
stadig se ham for mig gå hen til Srila Prabhupadas vyasasana og ofre det nyeste magasin
frisk fra trykkeriet.”
Mange andre hengivne husker Yamarajas
tørre humor, hans utrolige lunch-chapatier og
halava til søndagsfesterne og specielt hans
stadighed i hans tjeneste og daglige liv.
“Stille, ydmyg og dedikeret – han ledte aldrig
en kirtana eller gav nogen klasse, men han var
altid til mangala-arati og reciterede sin japa i
templet,” mindes Adikarta Dasa. “Det, han var
mest optaget af, efter at han blev ude af stand
til at fortsætte med BTG, var at komme tilbage
og tjene Srila Prabhupadas mission.”
I alle henseender var Yamaraja Dasa
indbegrebet af en af ISKCON’s ubesungne
helte, der giver os alle et ideelt eksempel på
beslutsomhed, ydmyghed og tjenestevillighed
at leve op til.
”Jeg vil ikke spekulere over, hvor han er gået
hen,” bemærker Kesihanta Dasa, der besøgte
Yamaraja på hans sidste dage. ”Men på mere
end én måde var Yamaraja Prabhu allerede
tilbage til Guddommen (Back to Godhead).”
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MYSTISKE METALKLAMPER
FRA OLDTIDENS VERDEN
af Lalitanatha Dasa

Et indicium på en verdensomspændende
(vedisk) kultur i Oldtiden er tilstedeværelsen af
ting, der kræver en avanceret kultur og findes
over hele verden på en måde, der ikke kan
forklares af ideen om, at disse kulturer opstod
og eksisterede uafhængigt af hinanden.
Et eksempel er metalklamper, der forekommer i stenblokke i ofte enorme stenkonstruktioner. Selve stenblokkene vejer i nogle tilfælde
5-10-20 tons eller mere.

Teknikken med disse metalklamper er,
at to sten, der ligger imod hinanden på en
vandret overflade, ’boltes’ sammen med en
metalklampe. Denne klampe er dannet ved,
at flydende metal er hældt ned i en form, der
er udhugget i stenene. På begge sten var der
lavet ankerlignende udhugninger, der, når
de blev sat sammen, dannede formen, hvor
der blev hældt flydende metal i. Når metallet
størknede, dannedes der en klampe, der holdt
stenene sammen og gjorde bygningsværket
endnu mere stabilt, selv ved kraftige jordskælv.
Arkæologerne troede først, at disse metalklamper var blevet støbt separat og derefter
presset ned i udhugningerne. Men nærmere
undersøgelser med scanning har afsløret, at
de er lavet ved, at der er blevet hældt flydende
metal ned i formen. Det er forbavsende. Det
betyder, at man har rådet over transportable
metalsmeltere, der leder tanken hen på noget
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teknologisk ret avanceret. Det er svært at forestille sig, hvordan denne teknik kan stamme
fra en stenalder- eller bronzealderkultur.
Metallegeringerne udgør også et mysterium.
Analyser af klamper fra Bolivia afslører en usædvanlig legering med 2,05% arsenik, 95,15% kobber, 0,26% jern, 0,84% silicium og 1,70% nikkel.
Nikkel forekommer ikke naturligt i Bolivia, så det
må være transporteret fra et sted langvejs fra.
Ligeledes er det påfaldende, at denne legering
kræver en meget høj temperatur. Analyser af
klamper fra Puma Punku i Bolivia viste, at klamperne også indeholdt platin og aluminium. Platin
smelter ved 1753°C, en temperatur, som en
normal bronzealderkultur ikke kan skabe. Med
hensyn til aluminiumfremstilling skulle det først
være kendt fra 1800-tallet. Ikke desto mindre er
Puma Punku ifølge arkæologerne fra omkring år
500 og kan i virkeligheden sagtens være meget,
måske mange tusinde år ældre.
Stenblokke sat sammen med sådanne
(Fortsættes side 15)

SRI KRISHNA
JANMASTAMI 2018
jayati jana-nivaso devaki-janma-vado
yadu-vara-parisat svair dorbhir asyann adharmam
sthira-cara-vrjina-ghnah su-smita-sri-mukhena
vraja-pura-vanitanam vardhayan kama-devam

”Herren Sri Krishna er Ham, der er kendt
som jana-nivasa, det sande tilflugtssted for
alle levende væsener, og som også kaldes
Devakinandana og Yasodanandana, Devaki og
Yasodas søn. Han er Yadu-dynastiets leder, og
med Sine vældige arme dræber Han alt ugunstigt
såvel som alle ugudelige mennesker. Med Sin
tilstedeværelse tilintetgør Han alle ildevarslende
ting for alle bevægelige og ubevægelige levende
væsener. Hans lyksaligt smilende ansigt øger
altid de lystne ønsker hos Vrindavanas gopier.
Må Han være lutter ærefuld og lykkelig!”
(Srimad-Bhagavatam 10.90.48)
Mandag den 3. september 2018 er det Sri
Krishna Janmastami, Herren Sri Krishnas
fremkomstdag, der falder på den ottende dag
i den aftagende måne i måneden Hrsikesa.
På den dag fejres Sri Krishna, Guddommens
Højeste Personlighed, af Sine hengivne over
hele verden, fordi Han for over 5.000 år siden
(ca. 3.187 f.Kr.) fødtes som Sri Krishna i Yadudynastiet og opholdt Sig på Jorden i over 125
år. Det gjorde Han på trods af, at Han er den
ufødte årsag til alle årsager og eksisterer for
evigt i den åndelige verden, Goloka Vrindavana.
Han fødtes som søn af Devaki i Kamsas fængsel
ved midnat, hvorfor Hans fremkomstdag fejres
op igennem dagen med mange aktiviteter som
kirtana, bhajana, læsning, abhiseka, ofring af
bhoga og arati indtil midnat, hvor en stor arati
og kirtana efterfulgt af en stor prasadam-fest
markerer Sri Krishnas fremkomst.
Programmet den 3.9.2018 i templet i
København starter med standardprogram fra
tidligt om morgenen med mangala-arati kl. 4:30.

Morgenprogrammet er længere end sædvanligt
med mere kirtana og forelæsning om Sri Krishna.
Forelæsningen bliver givet af Yogendra Prabhu,
der er discipel af Srila Prabhupada, bor i Sverige
og har været Krishnas hengivne siden 1976.
Under dagen kan man deltage i den løbende
bhajana eller tilberede forskellige retter, der
skal ofres til Krishna. Fra kl. 16 er programmet
som følger:
16:00 – bhajana
17:00 – klasse med Yogendra Prabhu
17:45 – børneteater
18:10 – parikrama, procession i lokalområdet
i Vanløse rundt om templet
19:00 – Gaura-arati
19:45 – klasse med Yogendra Prabhu
21:00 – abhiseka
23:00 – overraskelse
24:00 – midnats-arati
00:30 – prasada
Der bliver serveret prasada fra først på aftenen
for dem, der ikke faster til midnat. Der vil også
være et børnerum med forskellige aktiviteter.

Srila Prabhupadas vyasa-puja
Dagen efter, tirsdag den 4. september, er det
Srila Prabhupadas 123. fremkomstdag. Efter
et normalt tempelskema starter hans Vyasapuja-festligheder kl. 15.00 med følgende:
15:00 – bhajana
15:30 – ofring af Vyasa-puja bogen 2018
15:45 – oplæsning af personlige ofringer
17:00 – film om Srila Prabhupada
18:00 – tale om Srila Prabhupada + bhogaofring
18:30 – arati for Prabhupada med
Gurvastaka-bønner,
18:50 – puspanjali
19:00 – Gaura-arati
19:30 – servering af prasada
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BETYDNINGEN AF SRILA
PRABHUPADAS VYASA-PUJA
af Hari-sauri Dasa

I anledning af Srila Prabhupadas vyasa-puja den 4.9.2018 bringes et uddrag af et essay af
Hari-sauri Prabhu, der var Srila Prabhupadas personlige tjener i halvandet år. Han fortæller
her, hvad vyasa-puja betyder for ham.
Før mødet med Prabhupada var der ingen
mening og ingen lykke. Vi kendte kun til modgang og nederlag. Livet svarede ikke til vores
aspirationer. Livet var ikke liv, men en levende
død. Livet havde ingen glans, ingen udstråling
og intet lys.
”Ordet varnam refererer til glansen fra ens
oprindelige identitet. Den oprindelige glans af
guld eller sølv er skinnende. På samme måde
er den oprindelige glans af det levende væsen,
der er en del af sac-cid-ananda-vigraha, glansen af ananda eller glæde. Ananda-mayo ’bhyasat. Hvert eneste levende væsen har retten
til at blive ananda-maya, fuld af glæde, for han
er en del af sac-cid-ananda-vigraha, Krishna.
Hvorfor skal det levende væsen udsættes for
lidelser på grund af besmittelsen fra naturens
materielle kvaliteter? Det levende væsen bør
lade sig rense og genvinde sin svarupa, sin
oprindelige identitet. Dette kan han kun gøre
igennem hengiven tjeneste. Derfor bør man
hæfte sig ved instruktionerne fra Guddommens Højeste Personlighed, der beskrives her
som guror guruh, alle andre åndelige mestres
åndelige mester.” (Fra Srimad-Bhagavatam
8.24.48, kommentar)
Med ord som disse reddede Srila Prabhupada os. Han beskrev sjælens skønhed
og gav os levende billeder af os selv i ord,
der var klare og farverige og åbnede op for
en åndelig sfære, som vi ikke havde kunnet
drømme om i utallige liv. Skønt vores naturlige
tilbøjelighed til kærlighed lå gemt dybt inde i
os, fik Srila Prabhupada den frem med sine
ord og genoplivede den ved at fortælle os om
vort forhold til den eneste person, med hvem
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vi nogensinde virkeligt kan nyde.
Dette er guruens opgave. Ord fra hans mund
falder som dråber af nektar ind i ører og hjerter
på de heldige. Ved at høre fra den sande guru
føler vi os helbredte og genvinder vores glans.
Millioner af år med gråd og død lindres med det
samme af de kraftfulde verbale instruktioner
fra Sri Gurudeva.
Hvad er værre end ikke at kende sig selv?
Den galskab er i sandhed frygtelig. Der er helt
sikkert ingen større lidelse end den, der kommer fra uvidenhed om selvet.
Omvendt kan der ikke være nogen større
gave end viden – virkelig viden, viden om
virkeligheden, viden, der ikke ødelægges af
tiden.
Med fødderne solidt plantet i virkeligheden
befrier guruen fra denne usårlige position sine
tilhørere fra verdslighed med sine ord alene.
Som Ali Baba åbnede døren til tyvenes klippehule med nogle særlige ord, udtalte Srila Prabhupada de nødvendige ord, der kunne åbne
vores hjerter, som han derefter gik dybt ind i.
Jeg købte engang en bog af en populær
såkaldt guru. Et af kapitlerne i bogen hed
’Findes Gud?’ Jeg gik direkte til det kapitel i håb om at få svar på mit sidste store
spørgsmål. Jeg blev skuffet: ”Hvis du tror, der
er en Gud, findes Gud. Hvis du ikke tror, der
er en Gud, er der ingen Gud.”
Denne ’guru’ var en bedrager – så meget
vidste jeg. ”Hvad rolle spiller det, hvad jeg
tænker?” tænkte jeg. ”Enten findes Gud, eller
også gør Han det ikke.” Bogen røg i skraldespanden.
En uge senere på torvet i byen mødte jeg

en discipel af Srila Prabhupada og spurgte:
”Har du noget, der fortæller mig, hvad Gud er,
eller om Han overhovedet findes?” Med det
samme åbnede denne repræsentant for den
virkelige guru, Srila Prabhupada, et Back to
Godhead og læste hans ord op for mig: ”Gud
er alvidende, Gud er allestedsnærværende,
Gud er almægtig, Gud er en person. Hans
navn er Krishna.”
Jeg tog magasinet og gik ned til floden for at
læse det. Jeg studerede disse ord. De var som
lys, der tændtes i mit hoved et efter et. ”Alvidende.” ”Allestedsnærværende.” ”Almægtig.”
De ord gik lige ind og gennemtrængte og
oplyste min sjæl.
”Gud er en person.” Et tusinde lys blev tændt!
Selvfølgelig må Han være en person! Det
havde jeg aldrig tænkt på.
”Hans navn er Krishna.” Fantastisk, Han har
en identitet.
Jeg vidste da, at der ikke var andre steder,
jeg kunne gå hen. Hvis dette er sandt, forstod
jeg, at hvor end jeg tager hen, er Han der
allerede. Hvad end jeg tænker på, ved Han det
allerede. Hvad end jeg forsøger at gøre, har
Han allerede gjort det. Han ved mere, end jeg
selv gør. Alt inklusive mig selv er Hans. Han
er ikke ”Gud”, denne mærkeligt uforståelige
etikette, som jeg ikke kunne få til at betyde
noget. Han er en person med et navn, jeg kan
kende og kalde.
Jeg var så lykkelig, at jeg havde det, som
om jeg kunne græde. Det var ikke tårer over
en million spildte og smertefulde liv, men tårer

af lettelse og lykke for første gang i mit liv.
Det var min første kontakt med en virkelig
guru, Srila Prabhupada. Nogle få ord, og jeg
var ude af uvidenhed, ude af lidelse, ude af
denne materielle verden. Jeg fik virkelig viden,
virkelig forståelse, virkelighed.
Srila Prabhupada gjorde mig fri, og jeg kan
ikke vende tilbage. Skønt skyggerne fra mine
mange tidligere liv stadig hænger ved mig,
kan jeg ikke vende tilbage. Det forsvinder ikke.
Han forsvinder ikke, men kalder altid på mig.
Dette er for mig betydningen af vyasa-puja.

(Fortsat fra side 12)
metalklamper har man fundet mange steder
i verden: i Sydamerika i stor stil såvel som i
Egypten, Grækenland, Sardinien, Tunesien,
Iran, Cambodia, Japan og Etiopien. Også i Indien forekommer de, f.eks. i tempelkomplekset
Bijamandal i Madhya Pradesh. Det tyder på, at
disse områder har været forbundet på en eller
anden måde, da det er usandsynligt, at en så
speciel teknik skulle være opstået uafhængigt
mange steder i verden.

Metalklamper udstillet på et museum i
Bolivia.
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KRISHNA STYRER
PLANLÆGNINGEN
af Madhana Gopal Dasa

Vi lægger planer for, hvad vi vil gøre med
vores liv, eller det burde vi i det mindste gøre.
Men det går ikke altid, som vi vil. Faktisk går
det næsten aldrig helt, som vi gerne vil, og
mange gange bliver vi frustreret, når vi møder
modgang. Hvis vi overgiver os til Krishnas arrangement, kan vi forstå og acceptere, at alt,
hvad der sker, står under Krishnas kontrol.
Krishna siger, at materialisternes planer altid
mislykkes før eller senere. Moghasa moghakarmano, mogha-jnana vicetasah, raksasim
asurim caiva, prakrtim mohinim sritah (Bg.
9.12). Hvis man imidlertidig prøver at følge
Krishnas plan, vil man uden tvivl altid møde
succes. Vi ved imidlertidig heller ikke, hvad der
er godt for os, og det er derfor, vi hele tiden
klager over, hvad der sker med os.
Krishna er vores bedste velønsker. Krishna
arrangerer alting perfekt, bedre end vi nogensinde ville kunne gøre det, og derfor kan
vi heller ikke forstå Hans plan fuldt ud. Vi er
ikke andet end små myrer i forhold til Krishna,
så hvad kan man forvente, vi kan forstå af,
hvad der foregår på et højere plan? Vi må
simpelthen stole på, at hvis vi overgiver os
helt til Krishna, vil Han gøre det allerbedste
for os. Vi bør ikke være som mange religiøse
mennesker, som overlader det hele til Gud og
forventer, at Han skal give os alt muligt, uden at
vi nødvendigvis selv er villige til at tjene Ham.
Krishna er ikke vores stik-i-rend-dreng. Ren
hengiven tjeneste til Krishna er umotiveret.
Det eneste formål er blot at tilfredsstille Ham
med vores aktiviteter. Den vigtigste aktivitet er
at recitere og synge Hare Krishna-mantraet.
Der er et gammelt ordsprog, som siger: ”Hvis
du kan vente, kan du blive konge.” Et af nøgleordene i Krishna-bevidsthed er tålmodighed.
I vore dage er vi meget utålmodige og giver
mange gange alt for let op, hvis det ikke går
efter vores næse. Alting går i hæsblæsende
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tempo, specielt i store byer, og vi er ikke vant
til langsomme processer. For eksempel har
Gaura Hari sået en avocadosten her hos os,
men det tager næsten to måneder, før den i
det hele taget spirer. Så skal den vokse 15 cm
i et glas vand, før man overhovedet kan plante
den i jorden. Tålmodighed.
Modgang er ikke altid et tegn på, at man
skal opgive det, man laver. Ja, faktisk må
vi forvente modgang, når vi prøver at tjene
Krishna, for det er en krigserklæring mod
maya, den illusoriske energi. Det eneste, der
er sikkert her i livet, er, at vi kommer til at møde
problemer. Med 100 procents garanti. Der er
flere forskellige måde at udkæmpe dette slag
på. Én måde er at være tålmodig og vente.
Pandavaerne var i eksil i skoven i 13 år, og
Herren Ramacandra i 14. De accepterede det
uden at klage, og det kan vi lære meget af.
En åndeligt avanceret person er i godhedens
kvalitet (mindst) og er derfor altid i godt humør.
Han beklager sig hverken over fortiden eller
fremtiden, men er altid tilfreds. Brahma-bhuta
prasannatma (Bg. 18.54). Det betyder dog
ikke, at han er lalleglad hele tiden. Det er bare
en hippieidé, hvis man tror, den åndelige verden er et evigt trip. Folk i uvidenhed er aldrig
tilfredse. Der er altid et eller andet galt, og de
hverken kan eller vil løse problemerne. Alle
de andre er dumme, og det er deres skyld, at
jeg lider, og derfor skal de også lide! ”Misery
loves company,” som man siger på engelsk.
Det er Krishna, som bestemmer, når tiden er
inde til, at noget skal ske. Faktisk er der ikke
engang et græsstrå, som bevæger sig uden
Hans vilje. Når tiden er inde til, at noget skal
ske, må vi også være klar til at gøre vores del
af arbejdet. Vi beder måske Krishna om at
blive engageret i Hans tjeneste, eller vi søger
et arbejde, men når vi så får det, er vi måske
(Fortsættes side 21)

TANKER
OM FRIHED
af Lalitanatha Dasa

Hvad er frihed? Nu om dage opfatter mange
mest frihed som noget ydre: øget bevægelsesfrihed, fri adgang til materielle goder, ytringsfrihed
og frihed til at gøre, hvad man har lyst til. Nogle
tænker politisk og anser frihed for at kunne leve
i fred uden at blive forstyrret af despotiske tyranner og diktatorer.
Ikke alle mennesker og kulturer har til alle
tider delt dette frihedsbegreb. For eksempel taler
Indiens klassiske vediske tekster om en indre,
eksistentiel frihed, der ikke blot er uafhængig af
ydre omstændigheder, men også ligefrem en
forudsætning for, at der overhovedet kan være
nogen form for frihed i den ydre verden.
En fri person er ifølge vedisk forståelse et menneske, der ikke er en slave af sine sanser. De fleste
af os er i større eller mindre grad sansenarkomaner, hvis sanser trækker os fra sted til sted for at
se, høre, føle, smage og lugte til alle mulige ting.
Fordi vi er slaver af vores sanser, gør vi mange
ting (drikker, ryger, trøstespiser, mister besindelsen,
forblindes osv.), som vi slet ikke ønsker at gøre,
eller som i bund og grund skader os. Narkomaner
inklusive sansenarkomaner kan aldrig være frie
mennesker. Hvis vi skal være frie, skal vi derfor
først og fremmest lære selvbeherskelse.
Her er det interessant at notere sig, at det
moderne forbrugersamfund forsøger at gøre os
mindre selvbeherskede ved at skabe begær efter
flere og flere 'behov', der kan omsættes i mere
produktion og forbrug. Imens dette måske er godt
for den økonomiske vækst, skaber det ifølge vedisk
forståelse mere og mere en ufri situation med mennesker, der i endnu højere grad er slaver af begær
og drifter. Er det ikke derfor værd at diskutere, om
man overhovedet kan anse et moderne forbrugersamfund for at være et frit samfund?
Går vi et skridt videre og filosoferer over
naturen af denne verden, vil vi ifølge Vedaerne
opdage, at selve vores eksistentielle situation er
ufri. Denne verden er en midlertidig verden, hvor

tiden og døden er de virkelige herskere. Midt i det
hele står vi som skabninger, hvis største ønske
er udødelighed. Kun et menneske, der ikke skal
dø, kan siges at være frit, men et sådant menneske findes ikke.
Vedaerne påstår dog ikke, at dermed er alt håb
ude. Tværtimod er vi i bund og grund frie væsener, for af natur er vi udødelige. Vi er alle evige
væsner fra en åndelig verden, hvor vi som frie
sjæle lever i frie forhold til Krishna (Gud). Fordi vi
har brugt (og misbrugt) vores frihed til at vende
ryggen til Krishna og vores naturligt frie forhold
til Ham, er vi endt i en illusorisk og ufri tilstand af
glemsel i en verden af midlertidige former, hvor
vi hverken er bevidste om Krishna eller vores
virkelige natur. Kan vi imidlertid blive bevidste
om og genopvække vores oprindelige natur, kan
vi igen blive frie væsener, selv i denne verden.
Det er vigtigt at bemærke, at når Vedaerne
hævder, at vi er evige væsner, er der ikke tale om
et dogme eller en trossætning, men om en rationel,
filosofisk erkendelse, der er mulig for alle. At vi ikke
er vores materielle kroppe, kan erkendes igennem
det faktum, at selvet er uforanderligt, imens den
fysiske krop ændrer sig hele tiden. Jeg er altid
den samme bevidste iagttager, selv om min krop
ændrer sig konstant. Fra barndom til ungdom til
alderdom udskiftes stoffet i kroppen løbende, så
min nuværende krop er en helt anden end den
krop, jeg havde som barn. At jeg alligevel fortsat
er den samme mig, viser, at jeg ikke har noget
med kroppen at gøre, men blot opholder mig i den.
Følgelig må jeg være udødelig.
Denne enkle erkendelse er det første skridt på
vej mod erkendelsen og realiseringen af virkelig
frihed. Tager man den logiske konsekvens af
denne erkendelse, kan man slå ind på en åndelig
vej og realisere sin evige, frie natur i relation til
Krishna. Et andet navn for denne åndelige vej er
’religion’, der ordret betyder, hvordan man ’igen
forbinder sig med Gud’.
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Frihed er dermed muligt for mennesket, hvis
det får chancen for at realisere sig selv åndeligt. For at have et frit samfund må man altså
først og fremmest have et systematisk religiøst
samfund, der ansporer og hjælper sine borgere
til åndelig erkendelse og virkeliggørelse. I den
forstand er det moderne materialistiske samfund
et ufrit samfund. I mange tilfælde trækker det
sine medlemmer dybere ned i glemsel af deres
virkelige frie natur, når det lærer dem, at de blot
er tilfældige kemiske organismer i en materiel
udviklingsproces, eller at deres livs eneste formål
er at være nydelseshungrende producenter og
forbrugere i et stort økonomisk maskineri.
Den nuværende verden er således på ingen
måde en nem verden at være fri i. Fristeder fra
materialismens slaveri er tit vanskelige at få
øje på. Selv mange af de velmente forsøg på
at skabe fristeder skaber ofte blot alternative
former for ufrihed, for kun få bemærker selve
roden til vores eksistentielle ufrihed. Hvad skal
man gøre? Et stort skridt i den rigtige retning er
erkendelsen af, at frihed er en indre tilstand, som
man har friheden til selv at fremelske.
Den østrigske psykiater Victor Frankl (19051997) er et interessant eksempel. Frankl var
oprindeligt uddannet som psykoanalytiker inden
for den freudianske skole, ifølge hvilken vi formes
af det, vi udsættes for som børn, uden senere at
kunne ændre meget ved det. Frankl erfarede og
demonstrerede imidlertid, at vi har en meget større
grad af frihed, som ingen ydre omstændigheder
eller fortidige begivenheder kan rokke ved.
Frankl var født jøde og tilbragte flere år i nazisternes dødslejre under Anden Verdenskrig.
Mirakuløst overlevede han Holocaust, men
gennemgik rædsler af et omfang, ingen kan
fatte. Hans forældre, brødre, hustru og hele
hans familie undtagen en søster døde eller
blev myrdet for øjnene af ham. Selv blev han
tortureret og ydmyget og vidste aldrig, om han
overlevede samme dag.
En dag sad han nøgen, udsultet og ensom i sin
celle, da han blev opmærksom på, hvad han senere
kaldte ’den sidste af de menneskelige friheder’. Han
opdagede en frihed, som hans nazibødler ikke kunne
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tage fra ham. De kunne diktere hans ydre omgivelser,
og de kunne skalte og valte med hans krop, som
de ville. Men Frankl bemærkede, at de ikke kunne
tage fra ham, at han var et selv-bevidst individ, der
observerede verden og selv kunne vælge, hvordan
han ville lade sig påvirke af og reagere på det, der
skete omkring ham.
Fra det øjeblik begyndte Frankl igennem meditationer og visualiseringer at udforske og opøve
denne sidste frihed. Gradvist blev den så stærk, at
han havde større frihed end sine nazistiske fangevogtere. De havde mere bevægelsesfrihed og flere
valgmuligheder i deres ydre miljø. Men han havde
en større ægte frihed, for i modsætning til dem
kunne han selv vælge, hvordan han ville reagere
på det, han blev udsat for. Efter krigen arbejdede
Frankl videre på sine erfaringer fra fangelejren og
blev en af efterkrigstidens store skikkelser inden for
psykologien, hvor han grundlagde, hvad der siden
er blevet kaldt ’håbets psykologi’.
Frankls eksempel leder naturligt tankerne
tilbage til Sokrates, der med sin frihed intakt blev
henrettet af ufrie mennesker, der ikke forstod,
hvem de havde med at gøre. Også Sokrates
vidste, at ingen kunne gøre ham noget, da han
var en evig, udødelig sjæl, og hans frihed tillod
ham at vælge at gøre det rigtige og ikke give efter
for lavere tilskyndelser til at vige fra sin sandfærdighed. Sokrates var ikke blot selv en fri mand,
der døde glad og uforstyrret, men igennem sit
eksempel har han inspireret utallige andre til at
stræbe efter samme frihed.
En erkendelse af vores evige, åndelige natur
og etableringen af et dybt og ubrydeligt forhold til
Krishna eller Gud er altså vejen til virkelig frihed.
Kombineret med indsigten i, at ingen kan tage
vores indre frihed fra os, hvis vi ikke selv giver dem
lov til det, er det muligt at kultivere frihed inde i sig
selv under selv de mest ufrie omstændigheder. Går
man den vej i stedet for at starte med at ville ændre sine ydre omgivelser, vil man ikke blot kunne
opbygge en urokkelig frihed inde i sig selv, men
også gradvist udvide denne frihed til andre for i sidste
ende at have stor indflydelse på den ydre verden, der
kun igennem tilstedeværelsen af sådanne ægte frie
mennesker kan blive en friere verden.

DET BEDSTE FRA ALLE VINKLER
Vegetarisme har mange fordele.
"Prasadam-isme" går et skridt videre.
af Visakha Devi Dasi / oversat af Caroline Nordstrand

Smag, helbred, økonomi, etik, spiritualitet.
Uanset fra hvilken vinkel, man anskuer Krishnas
køkken, er vi helt overbeviste om, at det er det
bedste i verden.
I Eating for the Eighties lægger forfatterne
Janie og Neil Hartbarger ud med at skrive: “Naturen giver os en komplet diæt. Naturen giver i
overflod, og så længe vi bruger den ordentligt –
uden at eksperimentere for meget med maden
og dræne den for næring i vores forsøg på at
forbedre den – vil der være nok til at holde os
mætte, sunde og raske. Som vi vil vise, er der
ingen grund til at inkludere kød. Det er variation,
der skaber balance … Komplekse kulhydrater
skal være grundpillen i vores kost.”
Dette kunne lige så godt have været en
opsummering af vores Krishna-bevidste kost.
Tidens præfabrikerede færdigretter hører ikke
hjemme i Krishnas køkken. Vi tilbyder Krishna
mad, der er lavet af fuldkorn, nødder, grøntsager,
frugter og mælkeprodukter. Grundpillen i vores
kost er ris, dal (bønner fra bælgfrugter) og chapatier (lavet på fuldkornsmel) – de komplekse
kulhydrater, som Hartbarger taler om.
I starten af 1983 læse jeg en rapport fra Det
Amerikanske Institut for Cancerforskning. Rapporten advarede, at kød (såvel som kaffe og
alkohol) kan være årsag til cancer. Instituttet
anbefaler frisk frugt og grøntsager for at reducere
risikoen. Som man måske ved, spiser vi ikke
kød i Krishna-bevidsthed. Vi drikker heller ikke
alkohol og kaffe.
Længe før disse cancerstudier blev udført,
gav Krishna os nogle enkle råd til beskyttelse
af vores helbred såvel som vores åndelige udvikling. Og tænk engang, der er i omegnen af
tres slags grøntsager, elleve slags bælgfrugter,
halvtreds typer frugter, fyrre forskellige krydderier
såvel som en vifte af nødder, korn og mælke-

produkter, som kan tilberedes på utallige måder
ved at variere kombinationen af ingredienser,
tilberedelsesmetoder, krydderier og så videre.
Fra et matematisk synspunkt bliver man helt paf
af antallet af mulige kombinationer.
Og nu til økonomien: Den anbefalede dosis protein for et gennemsnitsmenneske kan
dækkes af flækærter for, hvad der svarer til
fem kroner. Den samme mængde protein fra
kød ville koste tredive kroner. Men hvem har
brug for statistikker? Alle, som kender supermarkedspriser ved, at kød er en dyr kilde til
protein. Fra et verdensøkonomisk synspunkt
er det også dyrt. Frances Moore Lappe skriver:
“En hektar korn kan producere fem gange så
meget protein som en hektar dyrket med henblik på kødproduktion, bælgfrugter (bønner,
ærter, linser) kan producere ti gange mere, og
grøntsager femten gange mere.”
Hvad angår moral og etik: Glem bare de
millioner og atter millioner af uskyldige dyr, der
hvert år slagtes for at fylde vores maver. Det
er netop dét, vi har gjort. Glemt dem. Men den
lidelse, der venter os som resultat af vores syndige handlinger, vil ikke blive glemt, og nutidens
dyredræbere vil lide forfærdeligt i deres næste
liv. Det er naturens lov.
Og hvem er disse dyredræbere? “Når dyr dræbes på slagteriet,” forklarer Srila Prabhupada, “er
seks personer involveret og ansvarlige for drabet. Personen som legitimerer drabet, personen
som dræber, personen som hjælper, personen
som køber kødet, personen som tilbereder det,
og personen som spiser det, er alle involveret
i drabet.”
Nu tænker du måske, at du gerne vil være vegetar. Men hvorfor stoppe der? Vi har et forslag,
som er meget bedre. Krishnas køkken er meget
mere end vegetarisme. Det er prasadam-isme.
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Nu tænker du nok, hvad er det der prasadam
for noget? Selve maden er jo ikke anderledes.
Hvorfor bliver det kaldt prasadam? Men prasadam er ikke bare mad. Det er mad, der er blevet
ofret til Krishna. Derfor er det Hans nåde (det er
blevet åndeliggjort).
Vil du kunne lide smagen af prasadam? Altså,
vi kan ikke garantere, at du vil kunne lide hver
eneste ret, men hvem ved? Den bedste måde
at finde ud af det på er ved at prøve det. Først
når man har prøvet det i praksis, kan man udtale
sig om det.

Sauteret blomkål og grønne ærter
(phoolgobi-mattar sabji)
Tilberedelsestid: 45 minutter
Portioner: 4
4 spiseskeer vegetabilsk olie eller ghee (klaret smør)
½ spsk. skrællet, revet frisk ingefær, finthakket
½ tsk. spidskommenfrø
8 til 10 små søde neem-blade, hvis tilgængelige
1 stort blomkålshoved, vasket og skåret i små
ca. 3,5 cm lange og 1,5 cm brede buketter
1 tsk. gurkemejepulver
1/8 til 1/4 tsk. chilipulver eller paprika
1 tsk. salt
2,3 dl grønne ærter
2 spsk. frisk koriander eller hakket persille
1,7 dl fløde, hjemmelavet cremefraiche eller
tykmælk/yoghurt naturel
Opvarm ghee’en i en 4-liters gryde ved jævn
varme i et minuts tid. Rør den hakkede ingefærrod og spidskommenfrø i og steg, indtil de
er jævnt brunede. Rør de søde neem-blade i
og tilsæt blomkålsbuketterne. Strø med gurkemeje, salt, chilipulver og paprika. Lynsteg, indtil
blomkålen er let brunet og delvist tilberedt. Tilføj
ærterne og ca. 2 spiseskeer vand. Dæk med låg
og lad stå ved lav varme i ca. 15 minutter. Rør
med jævne mellemrum, indtil grøntsagerne er
bløde, men ikke moste. Fjern låget, skru op for
varmen og kog, indtil grøntsagerne er tørre.
Rør fløden, cremefraichen eller tykmælken i og
drys med frisk persille eller koriander. Herefter
kan retten ofres til Krishna.
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Dybstegte blomkålskugler i tomatsovs
(phoolgobi kofta/ tomatar sas)
Tilberedelsestid: 1 time og 15 minutter
Portioner: 4 eller 5
Ingredienser til blomkålskugler:
6,9 dl fast hvid blomkål, revet
½ spsk. frisk ingefærrod, finthakket
1 tsk. stærk grøn chili, finthakket
3 spsk. frisk koriander eller hakket persille
1 tsk. gurkemejepulver
1½ spsk. korianderpulver
1 spsk. tørristet spidskommenfrø, groft knuste
2,3 dl kikærtemel
1 teske bagepulver
¾ tsk. salt
6,9 dl ghee eller vegetabilsk olie til stegning
Bland revet blomkål, ingefærrod, chili, friskhakkede urter, gurkemeje, koriander og spidskommen i en 2-liters røreskål; ryst for at blande
krydderierne godt. Bland kikærtemel, bagepulver
og salt grundigt i en mindre skål.
Påbegynd opvarmningen af den klarede smør
til 175 grader ved jævn varme i en stegepande,
der er ca. 25-30 cm bred. Tilsæt i mellemtiden
mel til den revne blomkål og bland med hånden,
indtil ingredienserne hænger sammen. Del blandingen i 12 kugler med det samme.
Dybsteg seks kugler ad gangen. Vend dem
ofte og hold en temperatur på omkring 160-165
grader i 8 til 12 minutter, eller indtil kuglerne har
en dybrød farve. Fjern kuglerne fra ghee’en med
en hulske og lad dem dryppe af på køkkenrulle
eller andet absorberende papir.
Ingredienser til tomatsovs:
1 kg tomater, skåret i både
6 blancerede mandler, hakkede
1 spsk. sesamfrø eller hvid birkes
½ dl frisk koriander eller hakket persille
1 tsk. stærk grøn chili, finthakket
1 spsk. korianderpulver
1 spsk. spidskommenpulver
½ dl ghee eller vegetabilsk olie
½ spsk. frisk ingefærrod, finthakket
1 tsk. sorte sennepsfrø

1 spsk. sukker eller honning
1½ tsk. salt
Bland tomaterne med 2,3 dl vand i en 2-liters
gryde. Stil gryden over jævn varme og lad den
simre, delvist under låg, i 15 minutter. Tag gryden
af komfuret, lad den køle af i 10 minutter og si
derefter ingredienserne lidt ad gangen, så tomatpuréen samles i en skål, og kun skræl, membraner og kerner er tilbage i sien. Lad puréen stå,
mens krydderiblandingen tilberedes.
Kværn de hakkede mandler og sesamfrø eller
hvide birkes i en elektrisk kaffekværn, indtil ingredienserne er pulveriserede. Overfør pulveret til
en elektrisk blender, tilføj halvdelen af den friske
koriander, ingefærrod, chilier og 0,75 dl vand,
læg låg på og blend ved høj hastighed, indtil
ingredienserne er reduceret til en blød puré.
Hæld puréen i en lille skål og rør den pulveriserede koriander og spidskommen i.
Opvarm olien eller ghee’en i en 3-liters gryde
ved jævn varme, indtil det øjeblikkeligt sprutter,
når man drypper vand på panden. Put sennepsfrø og sødemiddel i og steg, indtil sennepsfrøene
popper, og sødemidlet begynder at blive rødt.
Rør krydderpuréen i og tilføj vand nok til at give
8 dl væske. Ibland salt og de resterende friske
urter og lad sovsen simre, indtil den er reduceret
til ca. 6 dl.
Læg kuglerne i den simrende sovs, og lad dem
ikke søbe mere end 4-5 minutter, før du ofrer
dem til Krishna.

Gul dal deluxe
(arhar dal)
Tilberedelsestid: 30 minutter
Portioner: 5 til 6
1,7 dl ikke olieret ahar dal eller gule ærter
(Fortsat fra side 15)
det. Entusiasme er et andet nøgleord i Krishnabevidsthed. Når tiden er inde til at så sine frø
eller slå græsset eller høste frugterne, skal det
gøres, og det kan ikke vente. Vi må holde os i
Krishna-bevidsthed for at forstå, hvornår det er tid
til at handle, og hvornår det er tid til at vente eller

9,2 dl vand
1 tsk. skrællet frisk ingefærrod, finthakket
½ tsk. stærk grøn chili, finthakket
2½ spsk. frisk citron- eller limesaft
1-2 cassia- eller laurbærblade
½ tsk. gurkemejepulver
¼ til 1 tsk. salt
2½ spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 tsk. spidskommenfrø
1/8 tsk. bukkehornsfrø
1/8 tsk. mildt hing-pulver
1 tsk. sorte sennepsfrø
2 tsk. sukker eller mild honning
Vask, rens og dræn dal’en eller de gule ærter.
Kom den rensede dal eller de gule ærter plus
vand, ingefær, chili, citronsaft, cassia-blade,
gurkemeje, salt og en halv spiseske ghee i en
svær gryde og bring den i kog ved høj varme.
Reducer til jævn varme, dæk til med et låg og
kog stille i omkring en times tid. Rør indimellem
og tilføj vand om nødvendigt, eller indtil dal’en
eller de gule ærter er bløde. Tag gryden af varmen, fjern cassia-bladene og rør dal’en eller de
gule ærter med et håndpiskeris, indtil de har en
cremet konsistens.
Opvarm ghee’en i en lille pande ved jævn
varme. Rør spidskommenfrø, bukkehornsfrø
og sorte sennepsfrø i – ét krydderi ad gangen –
og steg, indtil blandingen begynder at brunes.
Tilføj hing-pulver og sødemiddel. Rør og kog,
indtil sødemidlet bliver rødt. Fjern panden fra
varmen og hæld blandingen i dal’en eller de
gule ærter. Dæk til med låg og tillad krydderierne at trænge ud i suppen i et par minutter.
Til sidst røres retten rundt og ofres til Krishna.
Fra Back to Godhead, 19-10-1984.
trække sig tilbage. Krishna siger i Bhagavad-gita
(4.19), at den vise mand ser handling i uvirksomhed og uvirksomhed i handling. At være i stand til
at vente og holde igen kan være lige så kraftfuldt
som det modsatte. Når vi begynder at forstå
dette princip, bliver vi bemyndiget af Krishna til
at gøre vidunderlige ting i Hans tjeneste.
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BREVKASSE
Andre trosretninger
ved Lalitanatha Dasa

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen:
Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.
Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål.
SPØRGSMÅL: Kan guder fra ens tidligere tro/praksis såsom kristendom være en
hindring, når man skal følge hinduisme eller
selverkendelse?
SVAR: Der er kun én Højeste Gud. Han
er hævet over enhver forestilling om hindu,
kristen, jøde eller muslim. Det er menneskets
dumhed, når det forsøger at trække Gud ned
til et sekterisk, dogmatisk niveau. Herren er
altid ren og transcendental til enhver betegnelse i denne materielle verden. Videnskaben
om selverkendelse er transcendental til alle
betegnelser som hindu eller kristen og kan
derfor praktiseres af alle, uanset om de er
hinduer, kristne eller hvad som helst. Ægte
hengivenhed til Jesus og Krishna er det
samme, for Jesus er Guds søn, og Krishna
er Gud, Faderen. Uanset om jeg hengiver mig
til sønnen eller faderen, bliver jeg automatisk
hengivet til dem begge, for deres formål er
det samme – at sprede kærlighed til Gud over
hele verden og befri alle tilbage til Guds rige.
Pointen er at blive perfekt i sit forhold til den
Højeste Person. Det er lige meget, om man
tiltaler Gud som Krishna eller Kristus. Det
handler om at blive helt overgivet til denne
Højeste Person i kærlighedsfyldt tjeneste.
**
SPØRGSMÅL: Muslimerne tror, at Allahs
ord kun findes i Koranen. De kristne tror, at
kun Jesus er Herre og frelser. Jøderne tror, at
de er Guds udvalgte folk. Og I hævder: ”Ved
ydmygt at høre fra og tjene den ægte åndelige mester kan man hurtigt opnå den højeste
fuldkommenhed i Krishna-bevidsthed.” Hvorfor
skulle jeg følge jeres tro og undgå alle andre?
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Er det ikke bedre at undersøge dem alle og
følge sin indre vejledning?
SVAR: Den ægte åndelige mester taler aldrig
om tro. Tro er for sentimentalister. Den ægte guru
taler på niveauet af videnskab, ikke blind tro.
Der er én universel videnskab om Gud. Den
gælder, uanset om man tiltaler Herren som Allah, Kristus, Jehova eller Krishna. Det spiller
ingen rolle, om man følger Kristus, Buddha
eller Krishna. Det, der betyder noget, er, at
man vælger én vej og følger den fuldkomment.
Indre vejledning er godt, når man først er
selvrealiseret, men lige nu forvanskes stemmen fra din indre vejleder af forstyrrelserne
af mental betingethed fra millioner af liv. Du
er ikke ren nok til præcist at høre stemmen
fra Herren, der leder dig inde fra dit hjerte.
Derfor er en helt realiseret åndelig mester af
afgørende betydning. Den realiserede guru er
den ydre manifestation af din indre vejleder.
Ved at lytte til og lære fra den realiserede guru
forbindes du let og perfekt med din indre vejleder. Det er lige meget, om guruen kommer i
tradition fra Allah, Jesus, Buddha eller Krishna.
Det, der betyder noget, er, at han er fuldstændigt realiseret. Hvis han ikke er det, kan han
ikke forbinde dig med din indre vejleder, men
er han det, kan han forbinde dig rigtigt fint med
denne indre stemme. Ved at lære fra en sådan
guru vil du blive fuldstændigt forbundet med
din evige åndelige natur.
Kristne skrifter kalder den indre vejleder
for Helligånden. Han beskrives på den mest
detaljerede og fuldstændige måde i Indiens
vediske skrifter. Der kaldes Han Oversjælen
eller Paramatma, og hvordan Han ser ud,
beskrives i detaljer.

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 26.8: Herren Balaramas fremkomst. Søndagsfest fra kl. 15 til ære for Herren Balarama.
Mandag den 3.9: Sri Krishna Janmastami: Herren Sri
Krishnas fremkomst. Se side 13 for program.
Tirsdag 4.9: Srila Prabhupadas vyasa-puja. Se side
13 for program.

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

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.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

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

August 2018:
Søndag 26. august: Sri Balaramas åpenbarelsesdag.
kl. 15.00: Kirtan, foredrag, prasadam.
Mandag 3. september: Krishna Janmastami, Herren
Krishnas åpenbarelsesdag. kl. 17.00: Kirtan, abhiseka,
foredrag, prasadam. Spesiell artik kl 24.00. Velkommen.
Tirsdag 4. september: Srila Prabhupadas åpenbarelsesdag. Kl. 17.00: Kirtan, Pushpa-abhisheka (blomsterofring), opplesning av ofringer og Srila Prabhupadas
lilamrita, foredrag og prasadam.

Govinda - Take away

Ekadasi: 8. og 22. august.

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

Web: harekrishna.no
Mail: info@harekrishna.no

Krishnas Cuisine

Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no
Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00,
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.
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HØJESTERET HENSTILLER TIL ÅBNING AF
JAGANNATHA OG TEMPLET I PURI

Den 5. juli 2018 var måske en stor dag for de mange, der nu er forment adgang
til det berømte Jagannatha-tempel i Puri på grund af fødsel og hudfarve. Indiens
Højesteret henstillede den dag til Puri-templets ledelse at lade alle mennesker uanset
deres religiøse tilhørsforhold få adgang til templet, så de kan vise deres respekt for
Herren Jagannatha. Dette bryder med en flere hundrede år gammel tradition, at kun
de, der er født i hindufamilier, har adgang til Jagannatha-templet.
Højesteretten bemærkede bl.a.: ”Vi har hæftet os ved, at hinduisme ikke udelukker
nogen anden trosretning og er evig tro, visdom og inspiration, som bemærket i
tidligere kendelser i denne Ret.”
Srila Prabhupada selv udtrykte vrede over, at vaisnavaer fra ISKCON ikke kunne
få adgang til at se Herren Jagannatha, fordi de ikke var født i hindufamilier, og han
nægtede at besøge templet, så længe det var tilfældet. Han gjorde opmærksom
på, at fødsel intet har at gøre med, om man er en vaisnava eller ej. På den anden
side accepterede han, at templer nægter adgang til personer, der ikke har den rette
respekt og forståelse eller almindelig renhed og god opførsel. Men det skal ske på
baggrund af kvalifikation og ikke, hvilken krop man tilfældigvis har i dette øjeblik.
Som et muligt tegn på, at en åbning allerede er ved at ske, fortæller danske (og
”hvide”) Kesava Priya Devi Dasi, at hun og hendes mand, Kurma Gaura Prabhu,
der begge bor i Sridhama Mayapur, er blevet inviteret til at komme ind i Jagannathatemplet af en af de ledende præster på grund af deres arbejde igennem mange
år med at arrangere Rathayatra-festivaler i bl.a. København. Nyt fra Hare Krishna
kommer til at rapportere mere, hvis dette faktisk sker.

