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Mandag 2.12 Odana sasthi
Lørdag 7.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Moksada Ekadasi)
                      Srimad Bhagavad-gitas fremkomst
Søndag 8.12 Bryd fasten mellem 10:23–10:48
Onsdag 11.12 Katyayani-vrata slutter
Søndag 15.12 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati  
  Thakuras bortgang
Søndag 22.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Saphala Ekadasi)
                        Sri Devananda Panditas bortgang
Mandag 23.12 Bryd fasten mellem 8:37–9:14
Tirsdag 24.12 Sri Mahesa Panditas bortgang
                        Sri Uddharana Datta Thakuras  bortgang
Torsdag 26.12 Sri Locana Dasa Thakuras bortgang
Lørdag 28.12 Srila Jiva Gosvamis bortgang
                       Sri Jagadisa Panditas bortgang
Mandag 6.1.2020 Ekadasi (faste fra korn og bønner 
  for Putrada Ekadasi)
Tirsdag 7.1 Bryd fasten mellem 8:36–11:02
                    Sri Jagadisa Panditas fremkomst
Fredag 10.1 Sri Krsna Pusya Abhiseka
Onsdag 15.1 Sri Ramacandra Kavirajas bortgang
                      Srila Gopala Bhatta Gosvamis  
  fremkomst
                      Sri Jayadeva Gosvamis bortgang
                      Ganga Sagara Mela
Torsdag 16.1 Sri Locana Dasa Thakuras bortgang
Mandag 20.1 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Sat-tila Ekadasi)
Tirsdag 21.1 Bryd fasten mellem 8:22–11:01
Onsdag 29.1 Vasanta Pancami
                      Srimati Visnupriya Devis fremkomst
                      Sarasvati Puja
                      Srila Visvanatha Cakravarti Thakuras  
  bortgang
                      Sri Pundarika Vidyanidhis fremkomst
                      Sri Raghunandana Thakuras  fremkomst
                      Srila Raghunatha Dasa Gosvamis  
  fremkomst
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Så er vi fremme ved årets sidste måned, 
december, der er julemåned og den første 
vintermåned. Vi lader derfor Srila Prab-
hupada tale om Jesus Kristus på side 3, 
ligesom vi til forsiden har fundet et rigtigt 
godt vinterbillede af Srila Prabhupada, der 
er sammen med sin discipel Tamal Krishna 
på en sneklædt bro, vist nok i Amsterdam 
engang omkring 1970.

Fra og med dette blad prøver vi at følge 
nogle af forslagene fra vores læserundersø-
gelse i oktober. Vi har en visdomshistorie på 
side 17, og Jahnu bidrager med en artikel 
på 8.

På side 15 starter vi på en serie for begynde-
re i praktisering af Krishna-bevidsthed, sådan 
som en læser foreslog det. Vi skriver også om 
bogdistribution på side 16 med en opfordring 
til at deltage i det årlige Prabhupada-maraton 
og mulighed for at købe bøger på tilbud (se 
side 18). 

Og måske har vi fundet en tegneserie-
forfatter, der måske tegner noget til næste 
nummer (altså måske!). Det var alt sammen 
ideer fra læserundersøgelsen. Men der er 
også andre spændende ting at læse i dette 
nummer.

Traditionen tro udkommer årets første blad 
i 2020 sikkert forsinket. Regn med andre ord 
først med at have bladet i postkassen eller 
indbakken engang midt i januar.

Må vi alle få et godt nytår, hvor vi altid husker 
på Krishna og aldrig glemmer Ham. Ld.

Tak for i år!
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Hengiven: Prabhupada, du har sagt: “At 
prædike Guds budskab er en utaknemmelig 
opgave.”

Srila Prabhupada: Ja, se blot på Jesus 
Kristus, som blev korsfæstet. Hvad var hans 
fejl? Han underviste blot i Gudsbevidsthed. 
Men selvfølgelig blev han ikke dræbt. Ingen 
kan dræbe Herrens rene hengivne.

Hengiven: Men utaknemmelige mennesker 
forsøgte.

Srila Prabhupada: Ja, selv en så stor 
personlighed som Guds søn. Han ønskede 
at give Gudsbevidsthed, og som tak blev han 
korsfæstet. Vi anser ikke Jesus Kristus for 
ubetydelig. Vi giver ham al ære. Han er en ren 
repræsentant for Gud. Naturligvis indrettede 
han sin prædiken ifølge tid, sted og omstæn-
dighed eller efter den tid og det område og 
folks mentalitet, hvor han var. I alle tilfælde er 
han en ren repræsentant for Gud.

Hengiven: Han var oven i købet i stand til 
at gøre sin prædikering på blot tre år.

Srila Prabhupada: Han havde så lidt tid til 
at prædike, men alligevel var det, han gjorde 
på tre år, så fantastisk.

Hengiven: Ja, han har været verdensbe-
rømt i de sidste 2.000 år.

Srila Prabhupada: Ja, det er ikke til at afvise 
Medmindre Kristus er Guds repræsentant, 
hvordan kan han da blive så vedvarende 
berømt? Dette ved vi – Kristus repræsenterer 
Gud.

Da en præst i Melbourne spurgte mig: “Hvad 
er din opfattelse af Jesus Kristus?” fortalte jeg 
dem: “Han er vores guru.” Det værdsatte de 
meget højt. Kristus prædiker bevidsthed om 
Gud. Derfor er han vores guru, vores åndelige 
mester. Det er et faktum. Forstå ham ikke på 

anden måde. Han er vores guru. Og Kristi navn 
– oprindeligt blev han kaldt “Jesus af Kristus.” 
Er det ikke sandt?

Hengiven: Jo.
Srila Prabhupada: Jesus af Faderen. 

Jesus af Kristus. Og den Fader, den Kristus, 
er Krishna. Krista er blot en anden udtale af 
Krishna. Og fra Jesu Kristi lære kan vi selvføl-
gelig forstå, at han repræsenterer Gud.

Hengiven: Åh ja. Hvad han lærte, hvad han 
gav til sine oprindelige disciple – han gav dem 
eksempler som: “Fuglene bekymrer sig ikke 
om deres føde, og alligevel sørger Gud for 
alle deres behov. Så hvorfor skulle I bekymre 
jer om mad eller andre fornødenheder? Følg 
blot Guds lov og lær andre at gøre det samme. 
Gud giver mad til fuglene. Tror I, at Han ikke 
vil give jer mad?”

Srila Prabhupada: Ja, det sagde han, 
gjorde han ikke? Det er et faktum. Det er 
vores mission: enkel levevis og høje tanker. 
Intet behov for sådan et stort bombastisk 
økonomisk arrangement. Afhæng af Guds 
naturlige økonomiske arrangementer: jordens 
produkter og koens mælk. Og den vigtigste 
ting: brug jeres uvurderlige menneskeliv til at 
blive Gudsbevidste.

Hengiven: Så Kristus var en ren hengiven af 
Gud, og han underviste i hengivne principper.

Srila Prabhupada: Ja. Somme tider laver 
folk propaganda for, at Kristus kan have spist 
fisk eller selv kød. Men selv hvis dette var 
sandt, ville han kun have gjort det, hvis intet 
andet var tilgængeligt, og ikke, fordi han øn-
skede at spise sådanne afskyelige ting for sin 
egen personlige sansenydelse. Hvis intet an-
det var til rådighed, hvad kunne han da gøre?

Det er ikke sådan, at i jeres USA, hvor der 

Den følgende samtale mellem Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prab-
hupada og hans disciple fandt sted i Bhuvanesvara, Indien, i februar 1977.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Jesus er vores guru

af Srila Prabhupada

Dk
Comment on Text
plus punktum
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er sådan en overflod af korn, nødder, mælk og 
ost, kan man opretholde slagterier og dagligt 
dræbe millioner af stakkels dyr under påskud 
af “protein”, eller “Kristus har måske spist 
dette.” Det er slyngelagtighed.

Hengiven: Og fordi det ikke altid var let af 
få frisk vand, plejede folk på den tid at drikke 
en meget billig vin, der dårligt nok var alkohol 
i overhovedet. I virkeligheden var det blot 
en mildt fermenteret druesaft. De plejede at 
drikke dette, fordi der ofte kun var meget lidt 
frisk vand.

Srila Prabhupada: Ikke, at de bruger det 
som undskyldning: “Nu skal vi drikke flaske 
efter flaske af stærk vin, øl og spiritus, og lad 
os blive berusede, eftersom Kristus måske har 
indtaget lidt druesaft.”

Enhver, der prædiker Herrens herligheder, er 
en ægte guru eller åndelig mester. Så hvordan 
kan disse mennesker nu om dage tage så let 
på Kristus? Vedaerne siger, tad vijnanartham 
sa gurum evabhigacchet: “Kun en ægte åndelig 
mester kan videregive den Absolutte Sandhed.” 
Nuvel, Kristus videregav den Højeste Sandhed 
til hele verden. Hvordan kunne han gøre dette, 
medmindre han var en ægte åndelig mester?

Hengiven: Ja, i virkeligheden har vi en me-
get bedre værdsættelse af Kristus end nogle 
af hans officielle tilhængere.

Srila Prabhupada: Bedre? Ja. Åh ja.
Hengiven: … fordi vi ved, at vi ikke blot kan 

afvise ham med et skuldertræk som “Guds of-
ferlam” og bruge ham som undskyldning for at 
fortsætte med at synde.

Srila Prabhupada: Ja, hvis Kristus er en 
ægte repræsentant for Gud, en sand åndelig 
mester, må vi nøje følge hans instruktioner. 
Derfor er mine disciple de bedste kristne. Vi 
accepterer Kristus som vores åndelige mester. 
Vi følger hans instruktioner.

Nuvel, hvis de kristne ønsker at blive refor-
meret, kan vi hjælpe dem med at reformere 
sig. På basis af Biblen kan vi hjælpe dem 
med at reformere sig. Der er ikke vanskeligt. 
De fleste af mine disciple kommer fra den 
kristne gruppe, så de kristne kan reformeres. 
De kan vende tilbage til at følge Guds love. Og 
Biblen anbefaler også at recitere Guds hellige 
navne – Herrens herligheder. Denne tidsalder 
er særdeles degraderet. Derfor er den bedste 
vej til åndelig fremgang og lykke at leve sit liv 
i Herrens herligheder.

Dk
Comment on Text
Det
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Mahattama Dasi havde arbejdet 
som rådgiver i et forsikringsselskab i 
sit hjemland Mexico, før hun sluttede 
sig til ISKCON, og efterfølgende som 
lærer. Men hun havde ingen erfaring 
som sygeplejerske eller professionel 
omsorgsarbejder, da Herren Krishna 
ledte hende til hendes kald.

“Det faldt simpelthen ned i skødet på 
mig,” fortæller hun. “Jeg planlagde aldrig 
at gøre dette.”

Det hele startede i begyndelsen af 
1990erne, mens Mahattama boede i 
ISKCON-samfundet i Venice Beach, 
Los Angeles.

På det tidspunkt havde det lokale 
postbud, en 65 år gammel japansk herre 
ved navn Ernie Miyashima, omdelt post 
til det hengivne samfund i 17 år og var 
så personlig i sin tjeneste, at han altid ville 
finde en hengiven, selv hvis han flyttede til 
en ny adresse. Da Mahattama flyttede til en 
ny lejlighed, fandt han også hende og bragte 
hendes post til hende. Taknemmelig for hans 
anstrengelser gav hun ham noget maha-
prasadam, mad, der var ofret til Deiteterne 
Sri-Sri Rukmini-Dvarakadish.

“Da han smagte maha-konfekt for første 
gang, ja vi ved, hvordan det er,” fortæller 
Mahattama. “Man bliver beruset! Han blev en 
hengiven lige på stedet.”

De to blev venner, og Ernie begyndte at 
besøge templet.

Da Mahattama i 1993 flyttede fra Los Ange-
les til ISKCON-samfundet i Alachua, Florida, 
besluttede Ernie at følge med efter at være 

blevet tildelt en førtidspension. Tre måneder 
senere blev han diagnoseret med uhelbredelig 
kræft.

Af pligtfølelse over for sin ven, som hun 
havde opmuntret til at flytte til Alachua, flyt-
tede Mahattama ind hos ham for at pleje ham. 
Hun kunne ikke bare stå og se til uden at gøre 
noget, efter at han havde tjent de hengivne i 
Los Angeles i så mange år. 

“Det var mit første tilfælde med at lære at 
give omsorg,” nævner hun. “Det var meget 
intenst.”

Ernie bad Mahattama om ikke at sende 
ham på hospitalet. I mere end 6 måneder 
tog hun sig derfor af ham og udførte mange 
svære og personlige opgaver, der normalt var 
betroet en sygeplejerske. I løbet af den tid kom 

MAHATTAMA DASI: 
ET KALD TIL OMSORG

af Madhava Smullen

Følgende er en artikel fra hjemmesiden ISKCON-News 2013. Den bringes som svar på en 
opfordring om at skrive mere om vaisnava-omsorg i praksis. Her fortæller Mahattama Dasi om 
sin tjeneste med at passe ældre og døende mennesker, hvordan hun blev engageret i denne 
seva samt lidt om nogle af de tiltag, der findes inden for ISKCON på dette område. 
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mange hengivne fra hele Alachua-området for 
at besøge Ernie. Til sidst blev der afholdt en 
ildceremoni for en lykkevarslende bortgang. 
Han forlod denne verden med den hellige 
tulasi-plante ved sin side, og en lydoptagelse 
med Srila Prabhupada, der fremsiger Sri 
Isopanisad, genlød i hans ører.

Det hengivne samfund var yderst bevæget 
over, hvorledes Mahattama havde taget sig af 
Ernie, og nu begyndte de alle at spørge hende, 
om hun kunne fungere som omsorgsperson 
for deres aldrende forældre. Mahattama rejste 
først til Michigan for at tage sig af tidligere 
restaurantejer Armando, der var far til to hen-
givne søstre, Rangavati og Nirmala.

“Han havde haft en hjerneblødning og havde 
et helt hold af personale, der tog sig af ham: 
en sygeplejerske, en terapeut og en rengø-
ringsassistent,” fortæller hun. ”Men hans døtre 
ønskede, at der også skulle være en hengiven, 
en, der kunne give ham prasadam og lade 
ham lytte til de hellige navne. Det var meget 
betryggende for dem at vide, at en fra deres 
store Krishna-bevidste familie tog sig af ham.”

Siden da har Mahattama haft over en halv 
snes patienter inklusive hengivne, forældre til 
hengivne og patienter udefra.

Nogle af Mahattamas patienter har dødelig 
kræft eller været ramt af hjerneblødninger og 
slagtilfælde. I andre tilfælde er der tale om 
Alzheimers. Hos nogle tilbringer hun et år, 
hos andre kun tre eller seks måneder. Uanset 
hvem Mahattama tager sig af, giver hun dem 
altid Krishna-bevidsthed på dette afgørende 
tidspunkt i deres liv.

For nylig tog hun sig for eksempel af En-
rique, en gammel klassekammerat fra gym-
nasiet i Mexico.

“Jeg introducerede ham til recitationen af det 
hellige navn, og han begyndte at fremsige det, 
da slutningen nærmede sig,” fortæller hun. “Jeg 
tog hen for at sige farvel, da han lå i sin ho-
spitalsseng, mens han trak vejret gennem en 
iltmaske. Jeg bragte ham noget Nrisimhadeva-
olie fra Mayapur, røgelse og et mahamantra-
banner, et Radha-Krishna-billede, hans japa-

perler og Srila Prabhupadas Bhagavad-gita. 
Må Herren vise barmhjertighed til denne sjæl 
og huske den lille tjeneste, min ven var i stand 
til at gøre for Ham.”

Mahattama tog sig også af moderen til Srila 
Prabhupadas tidlige discipel Govinda Dasi.

“Hun var kristen og ønskede ikke at have 
noget med Krishna-bevidsthed at gøre,” for-
tæller hun. “Hun havde ikke et godt forhold til 
Govinda. Men da jeg kom, ændrede det hele 
sig. Jeg opmuntrede hendes egen tro ved at 
lave et alter med Jesus Kristus. Jeg fortalte 
hende, at vi bør ofre vores mad til ham og 
sige tak. Selvfølgelig satte jeg også Krishna 
på alteret, og jeg overbeviste hende om, at det 
at blive en Hare Krishna var det bedste, der 
kunne være sket for Govinda.”

Mahattama tog sig også af sin egen mor, der 
gik bort på grund af kræft i halsen.

“Jeg ville spille Prabhupadas bånd for hende 
og recitere Hare Krishna,” mindes hun. “Da 
hun døde, ankom jeg der klokken 2 om natten 
og hviskede ‘Hare Krishna’ i hendes øre. Hun 
var kun delvist bevidst, men hun udbrød: ’Åh, 
det er dig.’ Hun vidste, det var mig, fordi jeg 
sagde ’Hare Krishna’.”

Naturligvis varetager Mahattama alle de 
almindelige opgaver for en sygeplejerske. Men 
hun synger også Hare Krishna med alle sine 
patienter, giver dem prasadam og lader dem 
lytte til Krishna-bevidst musik og se Krishna-
bevidste videoer. Når de går bort, pryder hun 
dem med hellige tulasi-perler, støv fra Vrinda-
vana, Gangesvand og et sjal med inskriptioner 
af Hare Krishna-mantraet, mens et bånd med 
Srila Prabhupada spiller.

“Det vigtigste for de pårørende hengivne 
er at have en omsorgsperson, der påminder 
deres forældre om Gud eller Krishna på død-
stidspunktet,” bemærker hun.

Mahattama er begavet med en særlig evne 
til at introducere folk til Krishna sent i deres liv 
og frembringe en forvandling.

Hun forklarer, at hengivne nogle gange er 
betænkelige ved at ansætte hende, en hen-
given, til at tage sig af deres forældre, fordi 

Dk
Comment on Text
orddeling: hos-pitalsseng

Dk
Comment on Text
orddeling: døds-tidspunktet
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deres forældre stadig spiser kød.
“Men på en eller anden måde ændrer dette 

sig altid, når jeg ankommer til stedet,” fortæller 
hun. “Jeg forklarer dem, hvad jeg gør, hvorfor 
jeg ikke spiser dyr, og hvorfor det er vigtigt, at 
de heller ikke gør det. Ikke kun af medfølelse, 
men også for sundheden og andre årsager. De 
forstår, og efter at have taget prasadam ønsker 
de ikke noget andet.”

Mahattama har endda bragt vegetarisme 
og Krishna-bevidsthed ind i tilværelsen hos 
patienter, der ikke kendte til en sådan livsstil.

“Jeg havde en patient, der slet ikke var rela-
teret til vores familie af hengivne,” bemærker 
hun. “Men hendes mand var meget forstående. 
Da jeg fortalte ham, at jeg var vegetar, sagde 
han, ‘Fint. Fra nu af spiser hun kun, hvad end 
du spiser. Hun skal også være vegetar!’ Så jeg 
introducerede den kost i hendes liv.”

Mahattama husker også, hvordan en pa-
tient, der var i et meget fremskredent stadie 
af Alzheimers, somme tider ville blive voldelig, 
men når hun spillede Prabhupadas bånd for 
hende, blev hun rolig.

“Efterhånden talte hun ikke mere,” siger Ma-
hattama. “Men en dag, da jeg tog hende med i 
parken og reciterede på min kæde, vendte hun 
sig om og sagde: ‘Du har allerede sagt det så 
mange gange.’ Så hun havde lyttet!”

Mahattama nævner, at det at tage sig af 
ældre mennesker er ikke ligesom at tage sig 
af børn.

“Et barn vil komme og give dig et knus, 
og så føler du dig påskønnet,” forklarer hun. 
“Men en ældre person med Alzheimers vil 
sommetider glemme dit navn. Nogle gange 
ved de ikke, hvem du er. Undertiden vil de 
sige: ‘Hvad laver du her?’ og blive voldelige. 
Men det bliver belønnet på en anden måde. 
Belønningen er, at man giver det sidste lille 
halmstrå til disse sjæle, hvilket måske åbner 
døren hjem til Guddommen for dem. Jeg ser 
det som en mission, Krishna har givet mig, en 
tjeneste, ikke blot et arbejde.”

For syv år siden blev Mahattama selv 
diagnoseret med kræft. Med det samme kom 

hele ISKCON Alachua-samfundet ilende til 
hendes hjælp med et ønske om at gengælde 
al hendes tjeneste. Heldigvis blev deres bøn-
ner for hendes helbredelse besvaret. Efter en 
vellykket operation, der fjernede en svulst og 
femten besmittede lymfeknuder, er Mahattama 
nu ved godt helbred og fri for kræft.

Hun bor i øjeblikket i sin hjemby to timer fra 
Mexico City, hvor hun underviser i engelsk 
som andet sprog, og fortsætter med at rejse 
til USA for at tage sig af de hengivne og deres 
familier, når hun bliver bedt om det.

Hun er også blevet inviteret til at deltage 
i adskillige store, meget tiltrængte ISKCON-
omsorgsprojekter. Det første er et hjem for 
krigsveteraner i Lacrosse nær Alachua under 
ledelse af amputationspatient og krigsveteran 
Sarva Satya Dasa. Her vil veteraner blive givet 
husly og introduceret til Krishna-bevidsthed 
gennem prasadam.

Det andet er et planlagt omsorgssted for 
ældre eller syge hengivne i Alachua. Det tredje 
er et muligt fremtidigt hospits i New Vrindaban, 
West Virginia.

“Da vi tilsluttede os ISKCON, var vi alle 
unge,” bemærker Mahattama. “Som alle andre 
unge troede vi, at vi kunne erobre verden. Vi 
troede, at vi aldrig ville blive gamle og dø, selv 
om Prabhupada gentog det så mange gange. 
Det var ikke, før vi begyndte at se det ske, at 
vi forstod behovet. At have centre som dette, 
hvor hengivne ved, de kan komme til, er så-
ledes et behov nu.”

Mahattama føler, at i verden i dag gives der 
ikke nok omsorg og omtanke for de døende, 
og hun håber at rette op på det.

“Holdningen er sådan: ‘Åh ja, han døde. 
Bare se at få ham begravet. Ja, ja, hvad som 
helst,’” siger hun. “Men denne sidste periode 
er en af de vigtigste i vores liv. Det er det 
tidspunkt, hvor det bliver besluttet, om vores 
sjæl går videre til en god krop eller tilbage til 
et godt sted.”

Kilde: ISKCON News, se https://iskconnews.
org/mahattama-dasi-a-calling-to-care,3958/.
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Jeg så en doumentar på DR1 om skønhe-
dens magt. Programmet handlede om, hvor 
vigtigt det er at se godt ud. Det er åbenbart 
et problem for mange mennesker, at de ikke 
ser ud som idealet om den slanke, strømli-
nede krop. De fik at vide, at de måtte lære 
bare at acceptere deres krop og føle sig 
veltilpas i den.

Jeg tænkte på, hvilken befrielse den vedi-
ske lære er, og hvor vigtigt det er at forstå, at 
man ikke er sin krop og heller ikke sit sind, 
men observanten indeni.

Når man først forstår det, og når man 
forstår, at kroppen er ens maskine og ikke 
én selv, bliver man straks befriet for krops-
komplekser. Man kan selvfølgelig sige, at 
det er bedre at have en Mercedeskrop end 
en Trabantkrop, men hvem hænger sig i 
ens bil, når man ved, at føreren indeni er et 
menneske som én selv?

Når man er kommet i kontakt med sit vir-
kelige selv – sjælen, som det kaldes – kan 
man begynde at forbinde sit selv med det 
Højeste Selv – Gud.

Gennem en ægte forbindelse af sig selv 
med Gud kan man opleve den højeste 
glæde. I den forbindelse vil en eftertænksom 
person måske spørge sig selv: ”Hvad er Gud 
og sjælen lavet af? Hvad består Gud af?”

Ifølge den vediske forståelse består Gud af 
evighed, viden og lyksalighed. Og eftersom 
sjælen er en partikel af Guds bevidsthed, er 
sjælen en atomisk gnist af evighed, viden og 
lyksalighed. Læg mærke til, at den vediske 
version er den eneste religion i verden, der 
tilbyder en klar definition på sjælen og Gud.

Brahma, skaberguden, udtaler:
”Krishna, der også er kendt som Govinda, 

er den Højeste Personlige Guddom. Han har 
en evig, lyksalig åndelig krop. Han er kilden 
til alt. Han har ingen anden årsag end sig 

Selv, for Han er alle årsagers oprindelige 
årsag.” (Brahma-samhita 5.1)

Det giver også mening, at evighed, viden 
og lykke er den substans, som Gud består 
af. Vi kan teste det på os selv. Alle sjæle er 
atomiske fragmenter af Gud, og hvis det er 
sandt, bør det kunne stadfæstes gennem et 
eksperiment. Det svarer til at undersøge en 
enkelt dråbe for at forstå hele havet.

Det faktum, at alle levende væsener 
instinktivt drages mod disse tre tilstande, 
antyder, at det er vores naturlige tilstand. 
Alle levende væsener søger evighed, viden 
og glæde. Vi har alle en oplevelse af, at 
disse tre er hovedmotoren eller drivkraften 
i vores eksistens.

Vi er alle nydelsessøgende, vi forsøger 
alle at lære noget, og vi prøver alle at bevare 
vores væren. Vi besidder overlevelsesdrift. 
Overlevelsesdriften sammen med sexdrif-
ten er sikkert de stærkeste drifter hos alle 
levende væsener.

Kedsomhed hører til materiel eksistens. 
Som sjæle på det åndelige plan bliver vi 
aldrig trætte af at lege med Krishna. Hvem 
vil helt ærligt ikke gerne være evig ung og 
lykkelig? Er der nogen, der gerne vil have, 
at deres glæde hører op, fordi det altså bare 
er så kedeligt at være glad og tilfreds? Nej, 
vel? Den eneste grund til, at man ville ønske, 
at ens eksistens skulle slutte, er, hvis livet 
er miserabelt.

I virkeligheden er vi lykkelige hele tiden. 
Men i samvær med vores midlertidige krops-
lige eksistens bliver vor glæde konstant af-
brudt af lidelser. Men vi ønsker ikke, at vores 
lykke skal ende. Hvem sidder i et virkeligt 
lykkeligt sindelag og tænker: ”Åh altså, jeg 
ville ønske min lykke ville gå væk.” Det er 
der ingen, der gør.

Det er således et direkte observerbart 

IDEALETS MAGT
af Jahnu Dasa
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faktum, at alle levende væsener drages mod 
evighed, kundskab og lyksalighed nøjagtigt, 
som der står og det forudsiges i den vediske 
version.

Ved at forbinde os med vor virkelige iden-
titet som sjæl bliver vi gensitueret i Guds 
substans af evighed, viden og lykke. Vi for-
binder os selv med evighed, viden og lykke.

Metoden til at gøre dette er at påkalde 
Guds navn og anmode Ham. Det afstedkom-
mes i den nuværende tidsalder af strid og 
hykleri, Kali-tidsalderen, gennem at synge 
eller meditere på Hare Krishna-mantraet.

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

iti sodasakam namnam kali-kalmasa-nasanam
natah parataropayah sarva-vedesu drsyate

”Det ovenstående mantra på 16 ord og 32 
stavelser er den eneste måde at beskytte 
sig mod denne tids ondskab. Efter at have 
gennemsøgt hele den vediske litteratur fin-
der vi ingen mere ophøjet religion for den 
nuværende tiddsalder end at synge Hare 
Krishna.” (Kali-santarana Upanisad)

Har du allerede skrevet et testa-
mente? Det er bedre at gøre det før 
end senere. Nok ingen af os regner 
med at dø i morgen, men hvem ved, 
hvornår det kommer?

Der kan være gode grunde til at 
at lave et testamente. Det kan man 
alt sammen lære mere om fra advo-
kater, der specialiserer sig i arveret. 
En af grundene kan være af hensyn 
til ens ægtefælle og øvrige familie. 
Uden et testamente kan der f.eks. 
opstå situationer, hvor din ægtefælle ikke 
kan blive boende i jeres fælles bolig efter 
din bortgang.

En anden ting er, at et testamente giver dig 
mulighed for at sikre, at en del af eller hele 
arven går til Krishna. Måske synes du, at det 
bedste, din livsopsparing kan bruges på, netop 
er Krishnas tjeneste til gavn for nogle af ver-
dens lidende mennesker. Hvis du selv synes, 
at du har fået stor gavn af Srila Prabhupadas 
gave – Krishna-bevidsthed – er det selvfølge-
lig nærliggende, at du gerne vil glæde andre 
med det samme. Det kræver i så fald også et 
testamente.

I denne forbindelse har Hare Krishna 
Danmark netop indgået et samarbejde med 

juristfirmaet Dokument 24, der gør det muligt 
at oprette et testamente GRATIS, når Hare 
Krishna er betænkt i testamentet. Hvor stor 
en del, du i så fald giver til Hare Krishna, er 
helt op til dig.

Bemærk, at Hare Krishna som en velgø-
rende organisation er fritaget for arveafgift. Det 
betyder bl.a., at du kan give Hare Krishna en 
del af arven, og dine andre arvinger vil stadig 
modtage samme beløb, som hvis du ikke 
havde betænkt Hare Krishna i dit testamente. 
Dokument 24 rådgiver gratis om, hvordan det 
kan lade sig gøre. Gå ind på www.krishna.dk 
under ’Støt’ og læs nærmere om,  hvordan 
man kan testamentere til ISKCON’s arbejde 
i Danmark.

HAR DU LAVET ET TESTAMENTE?

Dk
Comment on Text
tidsalder
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Centralt i vedisk filosofi er forståelsen af, at 
ud over Krishna, Guddommens Højeste Per-
sonlighed, findes der to slags sjæle, de evigt 
fuldkomne og de evigt betingede. Sri Krishna 
udtaler i Bhagavad-gita: 

”Der er to klasser af væsner, de fejlbarlige 
og de ufejlbarlige. I den materielle verden er 
hvert eneste levende væsen fejlbarligt, og i 
den åndelige verden er hvert eneste levende 
ufejlbarligt.” (Bg. 15.16)

Strengt taget er der kun én slags sjæle, 
uanset om vi er i den åndelige eller materielle 
verden (og uanset hvad slags krop – halvgud, 
menneske, dyr, plante – som vi i den materielle 
verden er i). Men nogle sjæle lever i frihed i 
den åndelige verden, og andre lever betingede 
liv i den materielle verden. Følgelig taler man 
om nitya-siddha¸ evigt fuldkomne, og nitya-
baddha, evigt betingede sjæle. Det gør man, 
selv om de betingede sjæle i den materielle 
verden egentligt ikke er ’evigt betingede’. Vo-
res fangenskab i kredsløbet af fødsel og død 
kan gå så længe tilbage, at det er umuligt for os 
at sige, hvor længe vi har været her, og derfor 
bruges udtrykket nitya-baddha, evigt betinget. 
Men strengt taget er vi ikke evigt betingede. 
Vi har engang været frie sjæle, og vi kan igen 
blive frie sjæle, selv om vi lige nu er betingede. 

’At være betinget’ er et psykologisk fagud-
tryk. Man taler om en betinget handlemåde. 
Den russiske videnskabsmand og psykolog 
Ivan Pavlov fik Nobelprisen i 1904 for at have 
påvist den betingede refleks, da han fik hunde 
til at savle blot ved at ringe med en klokke. 
Normalt savler hunde, når de ser eller lugter 
mad, men Pavlov fik den samme refleks frem 
i hundene ved at ringe med en klokke, når 

de skulle fodres. Efter et stykke tid var klok-
kens ringen så indarbejdet, at den blotte lyd 
af klokken – uden tilstedeværelsen af nogen 
form for mad – var nok til at få hundene til at 
savle. Pavlov havde indgydt en betinget refleks 
i hundene. 

At være betinget betyder altså, at man 
mentalt forbinder tilfredsstillelsen af et ønske 
med en stimulus, der ikke kan tilfredsstille det 
ønske. Pavlovs hunde forbandt tilfredsstillel-
sen af deres sult med en klokkes ringen, selv 
om lyden af en klokke ikke kunne tilfredsstille 
deres sult. På samme måde er vi betingede 
til at tragte efter det, som ikke kan tilfredsstille 
os, og derfor er vi konstant utilfredsstillede, 
hvilket selvfølgelig giver næring til mange 
usunde psykologiske tilstande. I Bhagavad-
gita (2.62-63) forklarer Krishna, at når ønsker 
ikke bliver tilfredsstillet, opstår der frustration, 
og frustration giver ophav til vrede. Af vrede 
bliver man blind (i overført betydning), hvilket 
ødelægger ens hukommelse og intelligens, og 
derved synker man ned i endnu større forvir-
ring og måske vanvid.

Alle sjæle er lykkesøgende, men vi betin-
gede sjæle forbinder tilfredsstillelsen af vores 
ønske om lykke med noget, der ikke kan give 
os lykke. Som sjæle kan vi af natur egentlig 
kun opleve lykke ved at give lykke, men ikke 
ved at nyde lykke eller tage lykke. Vores natur 
er uselvisk at tjene andre med et ønske om at 
gøre dem lykkelige. Den eneste ægte lykke, vi 
kan opleve, er lykken ved at se andre lykkelige. 
Yderst set kan dette føres tilbage til vores 
forhold til Krishna, til hvem vi som sjæle har et 
naturligt uselvisk forhold, hvor vi oplever vores 
egentlige lykke ved at gøre Krishna lykkelig. 

TRANSCENDENTAL PSYKOLOGI, 6: 
DET BETINGEDE LIV

af Lalitanatha Dasa

Dette afsnit af Transcendental psykologi, der som de tidligere afsnit bygger på bogen Vedanta 
Psychology af Suhotra Swami, diskuterer vores betingede liv og den nærmest narkomanagtige 
tilstand, vi fungerer i.
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Men også i denne verden kender vi til dette fæ-
nomen, selv om det kun er en afglans af vores 
oplevelse i forholdet til Krishna. Et eksempel 
er forældres lykke over at give gaver til deres 
børn og se dem være glade. Det er en mere 
uselvisk oplevelse af lykke, og den er større 
end oplevelsen af direkte lykke. Børnene, som 
får gaverne, oplever 
sandsynligvis min-
dre lykke over deres 
lykke end deres for-
ældre, der indirekte 
er lykkelige over de-
res lykke. 

Vi sjæle er på in-
gen måde afskåret 
fra at være lykke-
lige, men faktum er, 
at indirekte lykke – 
lykke over andres 
lykke – er en mange 
gange større lykke 
end direkte at nyde 
sin egen lykke. Men 
som betingede sjæle 
omsætter vi refleks-
mæssigt vores øn-
ske om lykke til en 
stræben efter selvisk 
nydelse. Pavlovs 
hunde var betingede 
til at savle og tro, at 
de skulle spise, når 
klokken ringede, og vi betingede sjæle er be-
tingede til at tro, at nu skal vi være lykkelige, 
når vores sind opkaster den ene fantasi om 
selvisk nydelse efter den anden.

Vores betingede tilstand er som en form for 
narkomani, en afhængighed, vi ligger under for. 
Den begyndte som en måde at beruse sig på. 
Først var der en oplevelse af lykke og frihed, 
men som afhængigheden bed sig fast igen-
nem gentagen beruselse, blev denne følelse 
af frihed og lykke mere og mere til et tungt, 
trykkende åg. Den afhængige person fanges 
i et net, der bliver strammere og strammere. 

Til at begynde med er nettet løst og har plads 
til et normalt liv med familie, venner, arbejde 
og social status. Men som nettet strammes, 
fylder afhængigheden gradvist mere og mere 
i sindet og giver mindre og mindre plads til et 
normalt liv. For den nu afhængige eufoman 
ender afhængigheden med at være en besæt-

telse, og hele tilvæ-
relsen bliver viet til 
at tilfredsstille dette 
ene, altfortærende 
’behov’. 

En afhængighed 
er dog ikke et vir-
keligt behov, men 
kun sindet, der er 
blevet betinget lige-
som Pavlovs hunde, 
der ikke kunne lade 
være med at savle, 
når de hørte klokken. 
På samme måde bli-
ver den betingede 
sjæl af den mate-
rielle natur, maya, 
gjort afhængig af 
noget, der vækker 
voldsomme, ubeher-
skede ønsker, men 
ikke kan give ham 
eller hende befrielse 
fra disse ønsker. At 
være afhængig vil 

sige at ønske at fortære noget, som i stedet 
fortærer én med flere og flere uopfyldelige 
ønsker. Det er, hvad det vil sige at være en 
betinget sjæl. Det er, hvad det vil sige at ”være 
i maya.”

Maya, Krishnas illusionsenergi
Maya er Krishnas illusionsenergi, som hele 

denne verden er en fremvisning af, og som 
vi er betingede af. På en måde virker maya 
både uden for os og inde i os, for vores sind 
med dets drømme og fantasier er også mayas 
energi og ikke os selv (husk igen, at vi er ikke 
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vores sind!). På en anden måde foregår maya 
kun i vores sind, for hvis vores sind ikke var 
betinget af maya, ville hun ingen indflydelse 
have over os. 

At maya kun foregår i vores sind, kan man 
forstå ved at forestille sig en tørlagt alkoholi-
kers reaktion, hvis han kommer et sted, hvor 
han igen har mulighed for at drikke. Med det 
samme vælter trangen op i ham, og han må 
kæmpe med sig selv for ikke falde tilbage til 
sin gamle afhængighed. Tilsyneladende er 
den ydre omstændighed skyld i, at ønsket 
kommer op i ham igen. Men en anden person, 
der aldrig har rørt alkohol, kan gå ind samme 
sted og ikke føle nogen tiltrækning til alkohol 
overhovedet, hvilket viser, at afhængighed, 
inklusive vores afhængighed af maya, kun 
handler om, at sindet er forkert betinget. 

Oprindeligt var det intet andet end vores 
ønske, der fik os til at ville glemme Krishna. 
Men nu spiller mere end vores ønske ind. Vi 
er ikke længere frie. Vi er blevet betingede af 
at være i den materielle verden, betingede af 
maya. Ligesom en narkoman eller alkoholiker 
handler imod sit eget bedste og bedre vidende, 
har vi mistet magten over os selv og gør det, 
som vi egentlig ikke ønsker at gøre. Vores 
betingede psykologiske natur gør os svage 
over for den ydre indflydelse fra maya, ”det, 
som ikke er.” På os er maya en fortryllelse, en 
trolddom, en psykologisk indflydelse, der på-
virker os til at tro, at vi er noget andet end det, 
vi er, og får os til løbe efter mayas lygtemænd 
og fatamorganaer i den tro, at de er virkelige 
og kan tilfredsstille os. 

Under en morgenvandring den 15. maj 1973 
i Los Angeles gav Srila Prabhupada en ram-
mende illustration af, hvad maya er:

”I Srimad-Bhagavatam sammenlignes de 
betingede sjæle derfor med kamelen. Kame-
len elsker at spise tornede kviste, der skærer 
dens tunge. Imens den spiser dem, kommer 
der blod fra dens tunge, og blodet blander sig 
med tornekvistene. Det giver dem en smule 
smag, og kamelen tænker: ”Hvor smager disse 
kviste godt.” Det kaldes maya. Maya betyder 

”det, som ikke er.” Ma betyder ikke, og ya be-
tyder dette. Så maya betyder ikke dette. Det 
er forklaringen på maya eller illusion.” (Fra Liv 
kommer fra liv, 11. morgenvandring.)

Eksemplet er rammende. Kamelen tror, at 
smagen kommer fra tornene, selv om den 
kommer et andet sted fra (nemlig fra kamelens 
eget blod). På samme måde tror den betinge-
de sjæl, at dens oplevelse af nydelse kommer 
fra sansernes kontakt med sanseobjekterne, 
selv om den kommer fra maya. Pavlov ringede 
samtidigt med en klokke, når hundene fik mad, 
og maya giver på samme måde en følelse i 
sindet af nydelse samtidigt med, at sanserne 
bringes i kontakt med sanseobjekterne. Lige-
som hundene udviklede en betinget refleks 
over for klokken, udvikler den betingede sjæl 
en betinget refleks over for sanseobjekterne.

Maya ikke blot betinger vores sind til san-
seobjekterne, men giver os også en illusorisk 
følelse af at være tilfredse, selv om vi er kon-
stant utilfredse. Srila Prabhupada:

”Maya har to slags tildækkende kraft. Den 
ene kaldes praksepatmika, og den anden 
kaldes avaranatmika. Når man er besluttet på 
at komme ud af materiel trældom, tilskynder 
praksepatmika-saktien, aflednings-indflydel-
sen, én til at blive i betinget liv og være helt 
tilfreds med sansetilfredsstillelse. På grund af 
den anden indflydelse, avaranatmika, føler en 
betinget sjæl sig tilfreds, selv om han rådner 
i en krop som et svin eller en orm i afføring.” 
(Cc. M. 20.6.k)

Denne tilfredshed midt i maya ser man 
hos dyr, der kan leve under de værste, mest 
uhumske omstændigheder og alligevel føler 
sig lykkelige, så snart de æder. Selv dyr, der 
står i kø for at blive slagtet, føler sig tilfredse, 
hvis de kan æde eller får mulighed for at have 
sex og parre sig. Hvis mennesker stod i kø 
og foran sig så den ene efter den anden blive 
slagtet, ville de rædselsslagne gøre alt for at 
flygte. Men dyr er så meget mere betingede 
og dækkede af maya, at de med det samme 
føler sig tilfredse, så snart de gives sansesti-
mulanser som mad og parring.
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Selv om vi som mennesker ikke kan 
narres så let som dyr, får mayas ind-
flydelse os også til at føle os tilfredse, 
når vi har tryghed, rigdom, sundhed, 
popularitet, stimulering, underholdning 
og fornøjelser, selv om disse dybest set 
hverken tilfredsstiller os eller er varige.

Maya er Krishna
Maya påvirker vores sind på mange 

måder og på mange planer. For en betin-
get sjæl er hendes fortryllelse uimodstå-
elig og uovervindelig, for hun er Krishnas 
energi, Krishnas indflydelse. Men selv om 
det er mayas indflydelse på vores sind, 
der binder os til denne verden, er vi selv 
skyld i, at vi lader os påvirke af hende. 
Som Krishna siger i Bhagavad-gita:

”Naturen [maya] siges at være årsagen 
til alle materielle årsager og virkninger, 
hvorimod det levende væsen er årsag til 
de forskellige lidelser og nydelser i denne 
verden.” (Bg. 13.21)

At vi lider og er under maya, er vores 
egen skyld. Maya er ingen Satan, ikke 
Guds rival og onde konkurrent, der mod 
Guds vilje tiltvinger sig magten over Guds 
uskyldige børn. En sådan ide er ikke vedisk. 
Gud, Krishna, er ubesværet i fuld kontrol over 
hver eneste partikel. Ikke et græsstrå rører 
sig uden Hans sanktion. Grunden til, at Hans 
illusoriske energi, maya, holder os fangne, skal 
søges et andet sted. 

Vores situation er som kriminelle i et fæng-
sel. Selv om det er statsmagten, der holder de 
kriminelle fanget, er de selv og ingen andre 
skyld i deres egen lidelse. Vores ophold i 
denne verden er i sidste ende vores eget øn-
ske og lovbrud imod Krishnas kosmiske love. 
Ved at ændre vores ønsker kan vi også ændre 
på vores situation og i sidste ende opnå vores 
oprindelige frihed.

Men fordi vores sind er så betinget, og vores 
situation på en måde er som en eufomans 
tilstand, er det en stor opgave for os. En eufo-
man kan have en teoretisk forståelse af, at det 

ikke er godt for ham, men alligevel stadig have 
meget svært at få bugt med sin afhængighed. 
Mange er for eksempel afhængige af at ryge 
cigaretter. De ved, at det slår dem ihjel, men 
selv når symptomerne på en snarlig død nær-
mer sig, har de meget vanskeligt ved at opgive 
deres vane. Det kræver stor beslutsomhed og 
tålmodighed, og sindet og sanserne skal posi-
tivt engageres i bedre aktiviteter. Som Krishna 
bemærker i Bhagavad-gita:

”Denne Min guddommelige energi er meget 
vanskelig at gøre sig fri af. Men de, der har 
overgivet sig til Mig, kan nemt få bugt med 
den.” (Bg. 7.14)

Fordi maya er Krishna i form af Hans illu-
soriske energi, kan vi egentlig kun slippe ud 
af vores afhængighed af hende ved sammen 
med Krishna at engagere vores sind i Hans 
tjeneste.

Suhotra Swami
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Som der står skrevet i Srimad-Bhagavatam 
5.18.12:

yasyasti bhaktir bhagavaty akincana
  sarvair gunais tatra samasate surah
harav abhaktasya kuto mahad-guna

  manorathenasati dhavato bahih
Kun en person, der overgiver sig til Sri Krishna, 

kan udvikle gode kvaliteter.
Tvivlen nager. Hvad så med de gode kvaliteter, 

som folk uden tilknytning til Krishna-bevidsthed 
besidder? Kan eksempelvis en kødspiser be-
sidde gode kvaliteter?

Ja, det kan han. Men kun midlertidigt. Fordi en 
kødspiser har valgt at spise kød, ignorerer han 
samtidig virkeligheden, han skaber. Fordi han 
dræber andre levende væsener, dræber han 
også evnen i sig selv til at se og forstå verden, 
sig selv og Krishna.

Srimad-Bhagavatam 10.10.04 konkluderer 
endvidere:

nivrtta-tarsair upagiyamanad
  bhavausadhac chrotra-mano-’bhiramat

ka uttamasloka-gunanuvadat
  puman virajyeta vina pasughnat

Kun en dræber af selvet eller en kødspiser er 
ikke tiltrukket af dette budskab om Sri Krishna 
og Hans vidunderlige kvaliteter og aktiviteter.

Mange prominente og intellektuelle personer, der 
også var vegetarer, som Leonardo da Vinci, Tolstoy 
og Marco Polo har erkendt, at kødspisning er roden 
til krig og alt ondt. Srila Prabhupada udfordrede 
således også ofte kristne for deres lemfældige 
omgang med deres femte bud om ikke at slå ihjel.

Den vestlige verdens værdigrundlag, der 
i store træk er kristendom, hvor kødspisning 
tillades, og verdens ondskab kan kædes sam-
men. Ondskab er destruktiv natur. Destruktiv og 
udnyttende adfærd. Ydermere har den vestlige 
verden eksporteret sit værdigrundlag til hver en 
lille afkrog af planeten.

Forslag til løsninger er mange. På den positive 

side er kødspisning nu udråbt i medierne som 
en af de store syndere, hvad var utænkeligt for 
bare nogle år siden.

På den negative side kan vi læse, at grådighed 
og udnyttelse af naturen og dyrene bliver mere 
udtalt og ekstremt.

Men som citateterne fra Srimad-Bhagavatam 
argumenterer, er løsningen Krishna-bevidsthed. 
Derfor kan det påstås og konkluderes, at Srila Prab-
hupada er den vigtigste meningsdanner i moderne 
tid. Værdierne og argumentationen, han præsente-
rer i sine bøger, er konklusionen på, hvordan man 
udvikler gode kvaliteter i Krishna-bevidsthed.

I Srila Prabhupadas bøger finder vi varige, 
solide og videnskabelige Krishna-bevidste løs-
ninger på de problemstillinger, vi ligger inde med.

Krishna-bevidsthed transcenderer al religion, 
tro og filosofiske overvejelser. Med andre ord er 
filosofi, religion, tro eller for den sags skyld gode 
kvaliteter i mennesker uden Krishna-bevidsthed 
blot fanatisme eller et produkt af ens eller andres 
indbildning og midlertidig.

Virkeligheden, som er evig, hviler på Krishna 
(Bg. 7.7):

mattah parataram nanyat, kincid asti dhanan-jaya
mayi sarvam idam protam, sutre mani-gana iva

Derfor vil alt, der er forbundet med Krishna, 
være evigt og virkeligt, og omvendt det, der ikke 
er forbundet med Krishna, logisk set det modsatte.

Bhaktivinoda Thakura, en af Srila Prabhupa-
das forgængere, forbilleder og store inspiration, 
har digtet en bøn, som passende kan reciteres 
inden et måltid [se også side 20]. I den formulerer 
han, at sanserne og i særdeleshed tungens lyst 
til smage noget, som ikke først er ofret til Krishna, 
er som veje, der fører til helvede eller en helved-
sagtig tilstand. Af frygt for at se virkeligheden i 
øjnene bevæger flertallet af verdens befolkning 
sig desværre imod en ubehagelig fremtid, hvilket 
bliver retfærdiggjort ved at spekulere, at døden 
er den absolutte ende på alt.

BLOT EN BEMÆRKNING!
af Janardana Dasa
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I vores læserundersøgelse i oktober blev 
vi bl.a opfordret til at skrive om, hvordan man 
praktiserer Krishna-bevidsthed hjemme hos 
sig selv. En læser skrev: ”Savner noget mere 
om, hvad vi kan gøre hjemme hos os selv, 
f.eks. om at spise prasada.”

Den opfordring bliver fulgt op over de næste 
numre med en serie artikler, der dels blev bragt 
i Nyt fra Hare Krishna i år 2000, dels udkom 
i 2010 i et særnummer, Krishna-bevidsthed 
sådan! Da en stor del af læserne er kommet 
til efter 2010, mener vi, at vi godt kan bringe 
disse artikler igen i en nyredigeret version.

Da Sri Caitanya Mahaprabhu for 500 år si-
den rejste i Sydindien, kom Han til en landsby, 
hvor brahmanaen Kurma boede. Kurma og 
hans familie tog imod Caitanya Mahaprabhu 
med stor respekt og hengivenhed, vaskede 
Hans fødder, bespiste Ham og havde Ham 
som deres gæst natten over.

Da Caitanya Mahaprabhu næste dag drog 
videre, kom Kurma og bad Ham af hele sit 
hjerte: ”Min kære Herre, må jeg ikke få lov til 
at følge med? Jeg kan ikke længere holde mit 
materialistiske liv ud.”

Mahaprabhu svarede: ”Nej, tænk ikke så-
dan. Bliv i stedet her, hvor du bor, og syng altid 
Krishnas hellige navn.”

Han opfordrede videre Kurma til at studere 
Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatam og 
dele deres viden med andre. Herren sluttede: 
”Hvis du følger disse instruktioner, vil dit ma-
terialistiske hjemmeliv ikke være en hindring 
for dit åndelige fremskidt. Hvis du gør dette, 
mødes vi igen engang, eller rettere, du vil altid 
mærke Min tilstedeværelse.”

Mange tror ligesom Kurma, at hvis man vil 
være Krishna-bevidst og leve et Krishna-bevidst 
liv, skal man opgive alting og leve resten af livet 
i forsagelse. Det er oftest en misforståelse. 

Caitanya Mahaprabhu opfordrede generelt ikke 
folk til at opgive noget, men blot lægge Krishna 
til deres liv. På den måde lever de ikke længere i 
den materielle verden eller bliver påvirket af den 
materielle verdens lidelser.

Denne serie er en indføring i, hvordan man 
gør dette, og henvender sig til enhver, der efter 
at have stiftet bekendtskab med den Krishna-
bevidste filosofi er blevet overbevist om dens 
rigtighed og ønsker at praktisere den. Med 
andre ord er det for den, der allerede har for-
stået, at han er en evig åndelig sjæl, at Krishna 
er Guddommens Højeste Personlighed, at han 
er Krishnas evige tjener, og formålet med hans 
liv er at genoplive hans oprindelige forhold til 
Krishna og vende tilbage til Krishna og livet i 
den åndelige verden. Han har også forstået, 
at Krishna-bevidsthed er mere end en læne-
stolsfilosofi og noget, man blot tror på. Det er 
en aktiv livsstil og åndelig praksis. Derfor vil 
han nu gerne vide, hvad han skal gøre for rent 
faktisk at leve et Krishna-bevidst liv.

Vi vil derfor gennemgå, hvordan man 
gør sit hjem til en bolig for Krishna, tilbeder 
Krishna som en fast daglig rutine, reciterer 
Hare Krishna, indretter sin dagligdag Krishna-
bevidst, ofrer sin mad til Krishna, forbinder sit 
almindelige materielle liv med Krishna osv.

Det er alt sammen ment som en hjælp og 
inspiration til alle, som ikke har daglig adgang til 
at være sammen med andre hengivne eller kan 
søge beskyttelse i et tempelfællesskab. For at få 
fuldt udbytte af serien bør man dog sideløbende 
rådføre sig med rutinerede hengivne om sin 
bestemte situation. Man bør også studere Srila 
Prabhupadas bøger og lytte til hans forelæsnin-
ger og forelæsninger med andre hengivne. Men 
gør man det, vil man med de nyttige redskaber, 
man får i denne serie, kunne leve et fuldt Krish-
na-bevidst liv midt i den moderne materialistiske 
verden. (Fortsættes i næste nummer) 

KRISHNA-BEVIDST
HJEMME HOS SIG SELV

af Lalitanatha Dasa
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Prabhupada-maratonet er ren nostalgi, ikke 
sandt?

Forkert!
Nostalgi er en sentimental længsel efter eller 

vemodig kærlighed til fortiden. Men Srila Prab-
hupadas maraton, den verdensomspændende 
årsafslutning i form af et fremstød for at forøge 
bogdistributionen, er langt fra sentimental. 
Tværtimod motiverer det til handling her og nu 
og forøger de praktiske resultater. Det er lige så 
vigtigt i dag, som det var i december 1972, da 
de hengivne i Los Angeles startede denne nu 
traditionelle ISKCON-begivenhed ved en dag 
spontant at blive ude til sent på aftenen for at 
distribuere Srila Prabhupadas bøger for at glæde 
ham. Ingen af distributørerne vidste, at de andre 
havde bestemt sig for at blive sent ude. Det var 
et spontant udbrud af entusiasme fra alle på 
samme tid. Udbruddet spredte sig som en løbeild 
over hele ISKCON’s verden og gav ophav til en 
eksplosion af nye hengivne, der var ivrige efter 
at glæde Srila Prabhupada ved at distribuere 
hans bøger til de lidende masser.

Grunden til, at disse hengivne udstrakte 
sig selv, er lige så gyldig nu, som den var 
dengang. Ja, masserne lider mere nu end 
nogensinde før. Historien beviser, at distribu-
tion af bøger er en effektiv måde at sprede en 
ideologi på. At distribuere Srila Prabhupadas 
bøger er derfor en særdeles effektiv måde 
at sprede Krishna-bevidsthed på over hele 
verden og give lindring til de betingede sjæles 
konstant voksende lidelser.

I 1951 skrev Srila Prabhupada til R. Prakash 
om sin ”trefoldige handlingsplan” til udbredel-
sen af Krishna-bevidsthed over hele verden:

”Gennem (a) melodiske sange, (b) propa-
ganda gennem trykpressen og (c) propaganda 
fra talerstole.”

I et brev fra 1972 til Jayadvaita skrev Srila 
Prabhupada:

“Disse bøger og magasiner er vores vigtigste 
propagandavåben i kampen mod uvidenhe-
den fra Mayas hær. Jo mere vi producerer en 
sådan litteratur og sælger den i overflod over 
hele verden, desto mere vil vi redde verden 
fra dens selvmordskurs.”

Omfattende bogdistribution er, har altid 
været og vil i den forudseelige fremtid være 
en sund strategi for udbredelsen af Krishna-
bevidsthed. Når som helst nogle påtager sig 
besværet med at udgive en bog, tager folk det 
alvorligt. Når disse bøger finder vej til folks 
hjem, biblioteker og skoler, kommer ideerne 
i disse bøger ud og slår sig ned i læsernes 
sind og hjerte, ligesom frø fra en blomst slår 
rod i frugtbar jord.

At bruge det skrevne ord til at forvandle 
menneskesamfundet er et tidløst våben, der 
er mere effektivt end sværd og bomber til at 
ændre folks tankegang og vaner.

Et eksempel er, hvordan fire markant forskel-
lige grupper af engelske kolonier i 1776 slog 
sig sammen, kappede deres forbindelse til 
England og erklærede deres uafhængighed. 
Hvordan og hvorfor gjorde de pludselig dette? 
Et sådant oprør krævede, at deltagerne ikke 
blot var modige, men også havde velbegrun-
det tro på dets formål og udfald. Hvad drev 
disse kolonister til at sætte deres liv på spil 
for denne sag?

Ifølge historikerne var de drevet af Thomas 
Paines pen. Paine skrev, hvad der blev den 
mest sælgende, mest læste og mest vellyk-
kede politiske tryksag i historien, Common 
Sense. Den amerikanske diplomat og forfatter 
Joel Barlow skriver om indflydelsen af Paines 
pjece:

”Uden Paines pen ville Washington have 
svunget sit sværd forgæves.”

Kort sagt er pennen mægtigere end sværdet.
Srila Prabhupada var helt overbevist om, 

PRABHUPADA-MARATONET:
SENTIMENTALITET ELLER EFFEKTIV TAKTIK?

af Vaisesika Dasa
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at når hans transcendentale bøger 
blev distribueret over hele verden på 
talrige sprog, ville de i sidste instans 
gennemtrænge samfundet og bringe 
folk til nye måder at tænke og handle 
på. I 1974 skrev Srila Prabhupada til 
Hrdayananda:

“Ved at trykke disse bøger om vores 
Krishna-bevidste filosofi på så mange 
forskellige sprog kan vi i virkeligheden 
indgyde vores bevægelse i masserne 
af personer over hele verden, specielt 
der i Vestens lande, og vi kan bogstaveligt 
talt gøre hele nationer til Krishna-bevidste 
nationer.”

Prabhupada-maratonet er blevet en årlig 
begivenhed, og derfor tager man det måske for 
givet. Det er derfor nyttigt ikke blot at huske på, 
hvor effektive bøger er, men også den måde, 
som Srila Prabhupada, vores grundlægger-
acarya, understregede distributionen af sine 
bøger som et universalmiddel:

“Hvis der er rigeligt med bøger, vil alt andet 
lykkes. Praktisk taget er vores Samfund bygget 
på bøger.” (Brev til Yogesvara, 28. december 
1971)

Vi, der har læst og taget læren i Srila Prab-
hupadas bøger til os, ved, hvor effektive de er 
til hæve ens bevidsthed. De giver os lindring, 
befrier os for forvirring og giver os et virkeligt 
åndeligt, lykkeligt liv! At dele denne lykke med 
andre ikke blot glæder Srila Prabhupada, men 
det er også en avanceret form for sadhana. 
Hold jer derfor ikke tilbage fra at investere jeres 
tid, energi og penge i Prabhupada-maratonet, 
der nu er på trapperne. En sådan investering 
vil komme tilbage mange gange og hjælpe til 
at redde verden fra dens selvmordskurs.

Kilde: http://www.dandavats.com/?p=53951

Der var engang en guru, der ønskede 
at træne sine disciple gennem en praktisk 
opgave. ”Tag 100 rupier hver,” sagde han til 
dem, ”og brug dem på at fylde jeres værelse 
op med hvad som helst, I kan købe. Om fem 
dage kommer jeg tilbage for at inspicere 
jeres arbejde.”

Da guruen fem dage senere vendte tilbage 
til den første discipels værelse, så han, at det 
var fyldt op med gamle klude. Disciplen havde 
tænkt, at siden han på den ene eller anden 
måde skulle fylde rummet op, og siden gamle 
klude var den billigste ting, han kunne købe, 
havde han valgt at købe gamle klude. Guruen 
var chokeret.

Da guruen kom til den anden discipel for at 

inspicere hans rum, så han, at det var blevet 
fyldt op, ikke bare én gang, men to gange. 
Hans discipel gav ham tilmed 80 rupier tilbage 
og sagde: ”Guru Maharaja, jeg behøvede kun 
20 rupier for at fylde værelset op.” Han havde 
tændt et ghee-lys midt i værelset sammen 
en røgelsespind. Lys og duft spredtes overalt 
fra gulv til loft, fra højre til venstre, fra foran 
til bagude.

Den glade guru udbrød: ”Du har virkelig for-
stået. Livet er i høj grad som et tomt værelse. 
Det bør fyldes op med kundskabens lys og 
duften af tjeneste og ikke med denne verdens 
beskidte kasserede ting.”

Fortalt af Sacinandana Swami.

GURUENS TEST
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Hinduisme – Tro og livsforståelse
Af Leif Asmark Jensen (Lalitanatha Dasa)

I 2004 skrev Lalitanatha Dasa bogen Hinduisme for Gyldendal til 
folkeskolens ældste klasser samt HF og VUC. Ideen var en lærebog, 
der var skrevet af en, der selv praktiserede religionen. Det blev til en flot 
illustreret bog på 77 sider med en udførlig, men samtidig let introduktion 
til Vedaernes lære. Bogen bruges stadig i religionsundervisningen over 
hele Danmark. Se http://www.troensverden.gyldendal.dk/.

I oktober fik vi et brev fra Gyldendal, om vi ikke ville have restoplaget 
af Hinduisme billigt, fordi salget er gået i stå efter femten år. Det sagde 
vi ja til, så nu har vi et særligt decembertilbud på bogen. 

Pris: 50 kr. (normal udsalgspris 200 kr.)

Sheltering Relationships (engelsk)
Af Devaki Devi Dasi
Denne bog beskriver princippet om at give og modtage beskyttelse 

i åndeligt liv. Hvis dette princip ikke er til stede i vores liv, vil det være 
svært for os at udvikle meningsfulde forhold til andre mennesker, og 
det vil være svært at gøre solide åndelige fremskridt.

I bogen defineres begrebet ”beskyttende forhold”, og det 
beskrives hvilke kvaliteter, der skal til for at indgå i sådanne forhold, 
samt hvad der mest hindrer os i at opnå dem. En spændende 
”selvudviklingsbog” for aspirerende vaisnavaer. (204 sider). Se https://
www.therootsofspiritualculture.net/books.html.

Pris: 100 kr.
 

Bhagavad-gita som den er (dansk)
Af Srila Prabhupada
Srila Prabhupadas udødelige oversættelse af Indiens store 

visdomsbog med oprindelige sanskrittekster, ord-for-ord oversættelser 
og kommentarer af Srila Prabhupada. (778 sider) Fås også på engelsk 
og de fleste andre sprog.

Pris: 150 kr.

BOGHYLDEN: 
JULETILBUD I DECEMBER

 ved Dandaniti Dasi
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Prabhupada – Mennesket, Helgenen, Hans liv, Hans livsværk 
(dansk)

Af Satsvarupa Dasa Gosvami 
Den officielle biografi over Srila Prabhupadas liv fra hans barndom 

i Calcutta, hans møde med hans åndelige mester, rejsen til Vesten, 
etableringen af ISKCON og hans rejser over hele verden frem til hans 
bortgang i Vrindavana i 1977. En utroligt medrivende bog. (407 sider) 

Kun få eksemplarer tilbage. Pris: 100 kr.

Yoga – Den højeste fuldkommenhed
Af Srila Prabhupada
En bog om den virkelige yoga-lære bag diverse kropslige øvelser og 

siddestillinger. Baseret på forelæsninger over Bhagavad-gita og derfor 
en god introduktion til Bhagavad-gita. (64 sider)

Pris: 25 kr.

Sund fornuft
Af Srila Prabhupada
En række samtaler med Srila Prabhupada med professorer, præster, 

ambassadører, journalister, gæster og Srila Prabhupadas egne disciple. 
Om alt fra videnskab og tro til kristne, kommunister, vegetarisme, sjælen, 
reinkarnation, uddannelse, forurening, overbefolkning og revolution. 
Oprindeligt bragt som artikler i Back to Godhead under overskriften 
”Srila Prabhupada speaks out”. (128 sider) 

Pris: 30 kr.

Hellige Kalorier – introduktion til det indiske vegetarkøkken
Af Dorte Skou Jensen (Dandaniti Devi Dasi)
En lille praktisk kogebog med populære retter fra Hare Krishna-

køkkenet. (40 sider)
Pris: 40 kr.

De fleste af bøgerne kan fås i vores butik i templet i Vanløse 
eller bestilles gennem Nyt fra Hare Krishna. Priserne er eksklusiv 
forsendelse.
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Når ens smagsløg blive sløve efter at have 
nydt flere mundfulde af en mild hovedret i et 
vegetarisk festmåltid, kan man spise en skefuld 
chutney. Med det samme vågner ens trætte 
tunge til en prikken af krydderier og en uimod-
ståelig frugtsmagende sødme. Nu kan man 
vende tilbage til hovedmåltidet med en stimuleret 
fordøjelse og gane. Men når hovedmåltidet i sig 
selv er stærkt og krydret, har ens tunge brug 
for en anden slags lindring – den slags, kun en 
raita kan give med sprøde, friske grønsager i en 
svalende, kølende tykmælksovs.

Det virker, som om vores tunger higer efter en 
endeløs mangfoldighed af dejlige smagsople-
velser. I virkeligheden længes alle vores sanser 
efter deres forskellige objekter. Øjet nyder at se 
smukke former og farver, huden vil gerne føle 
glæden ved at røre og kærtegne, næsen længes 
efter at lugte liflige dufte or parfumer og ørerne 
efter at høre musik og smukke stemmer. Men 
selv om sanserne hungrer efter nydelse, er de 
uundgåeligt underlagt smerten og lidelsen fra 
sygdom, alderdom og død.

Vedaerne fortæller os, at de materielle san-
sers glæder er midlertidige, fordi sanserne selv 
er midlertidige. Vedaerne nævner også, at det 
bevidste selv, der oplever de materielle sansers 
smerter og glæder, er et uforgængeligt væsen, 
der er forskelligt fra den midlertidige krop. Sel-
vets naturlige position er at leve et evigt liv i fuld 
viden og glæde i selskab med det Højeste Selv, 
Krishna. At genetablere sjælen i dens forbin-
delse til Krishna opnås gennem bhakti-yogaens 
proces, hengivenhedens yoga.

Det grundlæggende princip i bhakti-yoga er 
at overføre sansernes aktiviteter fra materielle 
sanseobjekter til åndelige sanseobjekter. I stedet 
for til eksempel at bruge vores ører til at høre 

sange, der forherliger sansetilfredsstillelse, kan 
vi bruge dem til at høre den transcendentale lyd 
af Hare Krishna-mantraet, der har kraften til at 
befri sjælen fra den materielle verden. I tilfældet 
med tungen kan vi bruge den til at smage tran-
scendental mad, der er vegetariske retter, der er 
blevet givet som offer til Guddommens Højeste 
Personlighed.

I Bhagavad-gita (3.13) udtaler Krishna: ”Her-
rens hengivne befries for alle former for synd, 
fordi de spiser mad, der først er blevet givet 
som offer. Andre, der tilbereder mad til deres 
egen sansetilfredsstillelse, spiser sandt at sige 
kun synd.” Hvis vi spiser mad, der er blevet ofret 
til Krishna, kan vi opnå befrielse fra materiel 
eksistens. Mad, der ikke er ofret til Krishna, selv 
vegetarisk mad, forbliver materiel og holder én 
i kredsløbet af gentagen fødsel, sygdom, alder-
dom og død, når man spiser den. 

Ved Krishnas ufattelige kraft forvandles mad, 
der ofres til Ham, fra materie til ånd. En sådan 
mad kaldes prasadam, Herrens nåde, og regnes 
for at være ikke-forskellig fra Krishna.

En stor Krishna-bevidst åndelig mester, Srila 
Bhaktivinoda Thakura, skrev en bøn, der forkla-
rer rollen af prasadam i åndeligt liv: ”O Herre, 
denne materielle krop er et sted af uvidenhed, 
og sanserne er et netværk af veje, der fører 
til døden. På en eller anden måde er vi faldet 
ned i dette hav af materiel sansenydelse, og af 
alle sanserne er tungen den mest grådige og 
ustyrlige. Det er meget vanskeligt at få bugt med 
tungen i denne verden. Men Du, kære Krishna, 
er så venlig imod os, at du har givet os denne 
dejlige prasadam blot for at hjælpe os til at få 
styr på tungen.”

Smagen af prasadam er helt igennem gud-
dommelig – ikke blot en kildren af smagsløgene, 

HERREN KRISHNAS KØKKEN
AT VÆKKE VORES ÅNDELIGE SMAG

af Drutakarma Dasa
Uanset om det er en krydret chutney eller en svalende raita opliver mad, der er ofret til Krishna, 

vores åndelige sanser.
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men en ægte åndelig oplevelse, der rører sjæ-
len. Herren Caitanya, en inkarnation af Krishna, 
der åbenbarede Sig for 500 år siden i Indien for 
at udbrede sangen af Guds hellige navne, sagde 
engang om prasadam: 

”Alle har smagt disse materielle substanser før. 
Imidlertid er der i disse ingredienser en smag og 
duft ud over det sædvanlige. Bare smag dem og 
mærk forskellen i oplevelsen. Bortset fra smagen 
glæder selv duften sindet og får én til at glemme 
enhver anden sødme ud over dens egen. Derfor 
må det forstås, at den åndelige nektar fra Herren 
Krishnas læber har rørt ved disse almindelige 
ingredienser og tilført til dem alle deres åndelige 
kvaliteter.”

Ved at bruge denne måneds opskrifter på 
raitaer og chutneyer, når man laver prasadam, 
er man garanteret en spændende smag af 
Krishna-bevidst liv.

Frisk korianderchutney
(dhanya chatni)
Tilberedelsestid: 15 min
170 g friske korianderblade (uden stilke)
4 spsk. revet kokos eller kokosmel
2 spsk. frisk ingefær, revet
1-2 friske chilier, hakket (efter smag)
4 spsk. citron- eller limesaft
2,25 dl tykmælk eller yoghurt
1 tsk. sukker
1 tsk. salt
½ tsk. spidskommenfrø, ristet og stødt
1. Vask korianderbladene omhyggeligt og 

hak dem fint. Bland blade, kokos, ingefær, 
chili og citronsaft i en elektrisk blender til en 
jævn masse.

2. Hæld tykmælk, sukker, salt og spidskom-
men op i en skål sammen med blandingen fra 
blenderen. Bland det hele godt. Dæk det til og 
stil i køleskab, indtil det skal ofres til Krishna.

Grøn mangochutney
(aam chatni)
Tilberedelsestid: 15 minutter
1 stor grøn mango
1 frisk chili

½ tsk. frisk ingefær, hakket
1 tsk. salt
1 tsk. sukker (valgfrit)
2 spsk. friske mynteblade
Skræl mangoen, skær frugten af i strimler og 

skrab resten af frugten af stenen. Hak frugten 
og bland den med de andre ingredienser. 
Bland herefter blandingen i en elektrisk blen-
der (eller i en morter med en støder) til en tyk 
mos. Ofres til Krishna.

Spinat og tykmælkssalat
(palak ka raita)
Tilberedelsestid: 20 minutter
½ kg frisk spinat
3,75 dl tykmælk eller yoghurt
1 tsk. spidskommenfrø, tørristet og stødt
½ tsk. garam masala 
¼ tsk. stødt sort peber
1 tsk. salt
1. Fjern stilkene fra spinaten og vask bla-

dene i flere hold vand (husk at løfte bladene 
op af vandet. Hæld ikke vandet ud igennem 
bladene.). Kom derefter bladene i kogende 
vand i få sekunder. Tag dem op af vandet, pres 
overskydende vand fra og hak bladene groft.

2. Kom tykmælken i en stor skål sammen 
med spinaten og de andre ingredienser. Bland 
med en gaffel. Ofres til Krishna.

Agurk og tykmælkssalat
(kakri raita)
Tilberedelsestid: 15 minutter
½ tsk. spidskommenfrø 
2 mellemstore agurker
2½ dl tykmælk eller yoghurt
½ tsk. garam masala
½ tsk. salt
¼ tsk. stødt sort peber
2 knivspidse hing (valgfrit)
Tørrist spidskommenfrøene og mal dem til 

pulver. Vask agurkerne og riv dem på de store 
huller på et rivejern. Pres den overskydende 
saft fra og bland de revne agurker med alle de 
andre ingredienser i en skål. Ofres til Krishna. 
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SPØRGSMÅL: Hvad består atmaen eller 
sjælen af? Hvor bor atmaen efter befrielsen fra 
kredsløbet af fødsel og død? Hvad er ønskeligt 
– at tage fødsel igen og igen og forblive i Krishna-
bevidstshed (dualisme) eller at stræbe efter 
befrielse og forblive som en prik i universet (her 
refererer ’prik’ til sjælen)?

SVAR: Atmaen består af evighed, viden og 
lyksalighed. Atmaen bor efter 
befrielsen i Guds rige som 
Herrens evige tjener. Og du 
kategoriserer forkert Krishna-
bevidsthed som dualisme. 
Det er snarere samtidig 
enhed og forskellighed. Du 
tager også fejl, når du tror, at 
befrielse vil sige at blive som 
en prik i universet. Befrielse 
som en ”prik i universet”, som 
upersonalisterne forestiller 
sig, er fantasi. Virkelig befrielse vil sige at 
genoplive sin oprindelige, evige identitet som 
en tjener af Gud. Det er det, der virkeligt er 
ønskeligt, og intet andet.

SPØRGSMÅL: Srila Prabhupada skriver 
i sin kommentar til Bhagavad-gita 2.12: 
”Mayavadierne hævder, at den flertalsform, der 
bruges i dette vers, er konventionel og refererer 
til kroppen. Men lige før dette vers er en sådan 
kropslig materiel opfattelse blevet forkastet. 
Hvorfor ville Krishna efter at have forkastet den 
kropslige opfattelse af de levende væsener igen 
tillægge en konventionel kropslig forståelse 
nogen betydning?”

Jeg er ikke sikker på, hvad Srila Prabhupada 
siger i disse linier. Hvad er det for en konvention, 

han taler om? Jeg har slået ordet ”konvention” op 
i ordbogen, men jeg kan stadigvæk ikke forstå.

SVAR: Mange tak for dit ærlige forsøg på 
at læse og fuldt ud forstå hvert eneste ord i 
vores elskede Srila Prabhupadas forklaringer 
til Bhagavad-gita. Der er intet vigtigere for 
vores åndelige liv end at forstå og handle på 
de instruktioner, som Srila Prabhupada giver i 

sine bøger.
”Konventionel” betyder 

”almindelig” eller ”i den 
a lminde l ige  mater ie l le 
b e t y d n i n g ” .  I  v o r e s 
almindelige, daglige, verdslige 
eksistens oplever vi en form 
for individualitet i relation til 
vores individuelle materielle 
kroppe. Mayavadi-filosoffen 
konkluderer tåbeligt, at fordi vi 
har en følelse af individualitet 

i vores betingede eksistens, må vi derfor ikke 
have nogen følelse af individualitet i vores 
befriede tilstand.

Der er ingen vedisk støtte for denne falske 
teori. Det er som at sige, at man helbreder en 
hovedpine ved at skære hovedet af. Mayavadi-
filosofien hævder, at siden ens individuelle 
eksistens er smertefuld, bør man gøre en ende 
på den. Vaisnava-filosofien er ikke at gøre en 
ende på den, men at reparere den. Rens din 
følelse af individualitet ved at genopvække din 
evige, oprindelige, åndelige identitet som en 
tjener af Gud. Dette er tilværelsens højeste 
fuldkommenhed, som ikke er en kunstig 
fornægtelse af ens individualitet.
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BREVKASSE
Hvad består atmaen af?

 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 om sjælen.
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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. 19.

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

Lørdag 7.12: Srimad Bhagavad-gitas fremkomst. Bog-
distribution for alle. Kontakt templet for nærmere info.
Søndag 15.12: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thaku-
ras bortgang. Fest i templet fra kl. 15.
Tirsdag den 24.12:  Juleaften. Kirtana, julefortællinger 
og prasadam fra klokken 17.
Tirsdag den 31.12:  Nytårsaften. Program i templet 
fra klokken 17.

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

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

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

Facebook
https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle  
facebook side

www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook gruppe

Krishnahuset i Aarhus
Store begivenheder og Kirtan aftener: 
Kontakt:  Danesh Das Tlf.: 28880377
Bhakti Vriksa: 
Kontakt: Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

Alle aktiviteter i Aarhus koordineres her: 
www.facebook.com/groups/krishnahuset

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

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Hver søndag kl. 15-18: Søndagsfest med kirtana, 
foredrag og prasada. 
Lørdag 07.12: Gita Jayanti, Bhagavad-gitas frem-
komstdag. Felles Harinam-bokdistribusjon kl 12-15 på 
Egertorvet. Kirtan og prasad fest i tempelet kl 16-20. 
World enlightenment day.

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag 
og prasada. 
Kirtan og foredrag hver dag kl. 7.30-9.00 og kl. 19-20 
(ikke søndag): 
Lørdag 07.12: Gita Jayanti, Bhagavad-gitas frem-
komstdag. Felles Harinam-bokdistribusjon kl 12-15 på 
Torgalmenningen. Kirtan og prasad fest i tempelet kl 
15-19. World enlightenment day.
Tirsdag 24.12: Kirtan, julefortellinger og prasad kl 
16-20 i tempelet.
Tirsdag 31.12: Nyttårsfeiring i tempelet kl 18-01
Ekadasi: 7. og 22. desember.

Web: harekrishna.no
Oslo: Facebook: Iskcon Norway (Hare Krishna 
Movement), Mail: norgeiskcon@gmail.com
Bergen: Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon, Mail: 
govindabergen@gmail.com

Krishnas Cuisine



2020 VAISNAVA-KALENDER
Endnu engang har Danesh Dasa og Ananta Sri Dasa lavet en smuk vaisnava-kalender 

på dansk. Den giver alle vigtige vaisnava-datoer inklusive klart markerede ekadasi-dage og 
tidspunkter for fester og programmer i templet i København. Derudover er der ugenumre, 
fuld- og nymånedage samt danske helligdage. I år er kalenderen fyldt med smukke billeder 
af Deiteter fra hele verden samt fine citater fra Bhakti-rasamrita Sindhu. 

Pris: 125 kr. En del af overskuddet går til ISKCON’s aktiviteter i Aarhus.
Kan købes i Hare Krishna-templet i København eller bestilles direkte hos Ananta Sri 

Dasa på mail@ananta.dk eller telefon 2222 2763.
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