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Selvdisciplin
Velkommen til Nyt fra Hare Krishna april
2019. Vi kan bl.a. fortælle om udgivelsen af
en ny dansk bog, som Gaura Nitai Dasa (se
forsidebilledet) fra templet i København har
skrevet. ’Den lille bog om selvdisciplin’ er en
selvhjælpsbog tiltænkt alle inklusive dem, der
normalt ikke engang har selvdisciplin nok til
at læse en bog om selvdisciplin. En let overskuelig praktisk indsigt i, hvordan man kan
bevare sin frihed og selvbeherskelse selv midt
i den moderne verdens bombardement med
konstant nye fristelser. Læs mere på side 14.
Den 13. april er det Rama Navami, Herren
Ramacandras fremkomstdag. Det er en af
årets store dage, der fejres i København med
fest i templet fra klokken 17. Dagens taler vil
være Bhakti Gauravani Swami, en tidlig discipel af Srila Prabhupada fra Tyskland. Vi skriver
også lidt om Herren Ramacandra på side 13.
På side 17 opfordres alle til at bidrage til
sommerens renoveringsarbejde i Københavnstemplet. Der er brug for at istandsætte
templets offentlige toiletter plus forskellige
mindre vedligeholdelsesarbejder. Det ville
være fantastisk, hvis du også har lyst og mulighed for at bidrage. Det er ved fælles hjælp,
at vi kan udrette noget.
På side 10 er vi igen tilbage i Hoyseleswaratemplet i Karnataka, Indien, som vi skrev om
i juli 2018. Det er en fortsættelse af serien om
det mystiske Indien, hvor spørgsmålet stilles,
om der faktisk findes arkæologiske spor fra en
tidligere avanceret vedisk civilisation.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Krishna, reservoiret af nydelse, del 3
af Srila Prabhupada

”Krishna, the Reservoir of Pleasure” udkom som en meget lille bog på et ret tidligt tidspunkt
i ISKCON’s historie. Den blev også trykt på dansk engang tilbage i 1970’erne. Her bringes det
afsluttende afsnit i en ny dansk oversættelse.
Vi handler normalt ikke som en tjener i relation til Gud. Ingen ønsker at være tjener, og
alle vil være herre, for at være tjener er ikke
særligt tiltalende. Men at være Guds tjener er
noget andet. Somme tider bliver Guds tjener
til Guds herre. Den naturlige situation for det
levende væsen er at være Guds tjener, men i
Bhagavad-gita kan vi se, at Herren, Krishna,
blev Arjunas tjener. Arjuna sidder på stridsvognen, og Krishna er hans kusk.
Arjuna er ikke stridsvognens ejer, men i
åndelige forhold må vi ikke klynge os til ideer
fra materielle forhold. Selv om hele forholdet
er der i den åndelige verden, ligesom vi har
erfaring af det i denne verden, er forholdet i
den åndelige verden ikke forurenet af materie.
Derfor er det rent og transcendentalt. Det er
af en anden natur. I takt med at vi bliver avancerede i den åndelige livsopfattelse, kan vi
forstå, hvad den virkelige natur i den åndelige,
transcendentale verden er.
Her instruerer Herren os i buddhi-yoga. Buddhi-yoga vil sige at have fuld bevidsthed om, at
vi ikke er denne krop, og hvis jeg handler med
den forståelse, er jeg ikke krop, men bevidsthed. Det er et faktum. Så hvis vi handler på
niveauet af bevidsthed, kan vi sætte os ud over
det frugtstræbende resultat fra godt arbejde
eller dårligt arbejde. Det niveau er et transcendentalt stadie. Det betyder, at vi handler på en
andens vegne – på den Højestes vegne. Vi er
ikke ansvarlige for tab eller vinding. Når der
er fortjeneste, må vi ikke blive opblæste. Vi
bør tænke: ”Denne fortjeneste er for Herren.”
Og når der er tab, skal vi vide, at det ikke er
vores ansvar. Det er Guds værk – Hans. Så
vil vi være lykkelige. Det er vi nødt til at øve

os i: altid at handle på vegne af den Højeste.
Denne transcendentale natur er vi nødt til at
udvikle. Det er hemmeligheden ved at arbejde
i den nuværende situation. Så snart vi arbejder
på niveauet af kropslig bevidsthed, bliver vi
bundet af reaktionen på vores arbejde. Men
når vi handler igennem åndelig bevidsthed,
bindes vi hverken af fromme eller ufromme
aktiviteter. Det er teknikken.
Manisinah – dette ord er meget vigtigt.
Manisi betyder eftertænksom. Uden at være
eftertænksomme kan vi ikke forstå, at vi ikke
er denne krop. Men hvis vi er en lille smule
tænksomme, kan vi forstå det. ”Jeg er ikke
denne krop. Jeg er bevidsthed.” Når vi på et
tidspunkt har ro til det, kan vi gennemgå: ”Aha,
dette er min finger, og dette er min hånd. Dette
er mit øre, og dette er min næse. Alle disse
ting er mine, men hvad er jeg?” Jeg mærker,
at ”Dette er mit,” og at ”Jeg er.” Det eneste,
der kræves, er blot at tænke en lille smule over
det. Alting er mit – mine øjne, min finger, min
hånd. Min, min, min, men hvad er jeg så? Den
”jeg” er den bevidsthed, hvormed jeg tænker:
”Dette er mit.”
Hvis jeg ikke er denne krop, hvorfor skulle
jeg da handle til fordel for denne krop? Jeg
burde snarere handle til fordel for mig selv.
Og hvad vil det sige at handle til fordel for sig
selv? Hvad er min position? Jeg er bevidsthed.
Men hvad slags bevidsthed? Jeg er underordnet bevidsthed – jeg er en del af den Højeste
Bevidsthed. Så hvad er min funktion? Min
funktion er at handle under ledelse af den Højeste Bevidsthed, der er ligesom den ledende
direktør, der er den højeste bevidsthed på et
kontor. Alle på kontoret arbejder under ledelse
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af direktøren. Derfor lægger ansvaret ikke
hos dem. De skal kun gøre deres pligter,
uanset om det er fromme eller ufromme
pligter. Det er lige meget. I militæret kommer
ordren på samme måde fra kaptajnen eller
kommandøren. Soldaten skal blot effektuere
ordren. Han skal ikke tænke ikke over, om
den er from eller ufrom. Det er lige meget.
Han skal blot handle, så er han en virkelig
soldat. Når han handler på den måde, får
han sin belønning og titel og ære. Bortset fra
det kan han være ligeglad. Kommandøren
beordrer: ”Bare tage af sted og slå fjenden
ihjel.” Belønnes han for at slå ihjel? Nej, for
at gøre sin pligt.
På samme måde er situationen her, at
Krishna instruerer Arjuna. Krishna er er den
Højeste Bevidsthed. Jeg er bevidsthed og en
uadskillelig del af den Højeste Bevidsthed. Min
pligt er at handle, som den Højeste Bevidsthed vil have det. For eksempel er hånden en
uadskillelig del af min krop. Det betyder, at min
hånd skal bevæge sig, som jeg vil have det,
ligesom mine ben skal bevæge sig, og mine
øjne åbne og se. Jeg befaler, og disse dele
handler. På samme måde er vi alle uadskillelige dele af den Højeste. Når vi træner os
selv til at bevæge os og handle i overensstemmelse med den Højeste Bevidsthed, bliver
vi transcendentale til alle disse fromme og
ufromme aktiviteter. Det er teknikken. Hvad vil
resultatet af denne teknik være? Vi bliver fri
for fødslen og dødens trældom. Ikke længere
fødsel og død.
Moderne videnskabsmænd og filosoffer
tænker ikke over disse fire ting: fødsel, død,
sygdom og alderdom, men tilsidesætter dem:
”Lad os være glade. Lad os nyde dette liv.”
Men meningen med menneskelivet er at finde
en løsning på denne trældom i fødsel, død,
sygdom og alderdom. Hvis en civilisation ikke
har fundet en løsning på disse fire problemer,
er det ikke en menneskelig civilisation. En
menneskelig civilisation har til formål at finde
en fuldstændig løsning på disse ting.
Her i Bhagavad-gita (2.51) udtaler Herren:
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karma-jam buddhi-yuktah. Karma-jam betyder,
at så snart der er handling, er der en reaktion.
Hvis man handler i ondskab, vil der være en
ond reaktion. Men uanset om den er god eller dårlig, er reaktion i en højere forstand alt
sammen lidelse. Lad os sige, at jeg gennem
gode handlinger får en god fødsel, smukke
kropstræk og en god uddannelse. Jeg kan
have alle disse gode ting, men det betyder
ikke, at jeg er fri for materielle lidelser. De
materielle lidelser er fødsel, død, alderdom
og sygdom. Selv hvis jeg er en rig mand, en
smuk mand, en uddannet mand, der er født i
en aristokratisk familie osv., kan jeg fortsat ikke
undgå død, alderdom og sygdom.
Vi må ikke bare være fokuseret på, om aktiviteter er fromme eller ufromme. Snarere skal vi
engagere os i transcendentale aktiviteter. Det
vil redde os fra fødslen, døden, alderdommen
og sygdommens trældom. Det bør være vores
mål med livet. Vi bør ikke længes efter gode
eller dårlige ting. Lad os for eksempel sige, at
jeg lider af en eller anden sygdom. Jeg er sengeliggende, spiser og træder af på naturens
vegne på en ukomfortabel måde og indtager
bitter medicin. Jeg skal hele tiden holdes ren af
sygeplejersker, ellers opstår der en ubehagelig
lugt. Imens jeg ligger i denne tilstand, kommer
nogle venner og spørger mig, hvordan jeg har
det. ”Jo, jeg har det godt,” svarer jeg. Men
hvad er dette godt for noget? At ligge ukomfortabelt i sengen og indtage bitter medicin
og være ude af stand til at røre sig! Men på
trods af alle disse besværligheder svarer jeg:
”Jeg har det godt.” Hvis vi på samme måde i
vores materielle livsopfattelse tænker: ”Jeg er
lykkelig,” er det tåbelighed. Der er ingen lykke
i materielt liv. Det er umuligt at have lykke her.
I denne tilstand ved vi ikke, hvad betydningen
af lykke er. Det er derfor, dette ord – manisinah
eller tankefuld – bruges.
Vi søger lykke igennem udefrakommende,
kunstige metoder, men hvor længe varer den?
Den vil ikke vare ved. Vi vender igen tilbage
til sorg. Lad os sige, at vi føler os lykkelige
igennem beruselse. Det er ikke vores virkelige

lykke. Lad os sige, at jeg gøres bevidstløs af
kloroform og ikke mærker smerten under en
operation. Det betyder ikke, at jeg ikke bliver
opereret. Det er kunstigt. Men der findes virkelig glæde og et virkeligt liv.
Som det befales i Bhagavad-gita af Sri
Krishna, opgiver det eftertænksomme menne-

ske reaktionen på arbejde ved at være situeret
på niveauet af ren bevidsthed. Resultatet er, at
denne trældom i fødsel og død, sygdom og alderdom får en ende. Denne ende er i harmoni
med den sande identitet, Krishna, reservoiret
af glæde og evig lykke. Den sande lykke, som
vi altid er tilsigtet, findes virkeligt der.
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SRI CAITANYA MAHAPRABHU:
HANS LIV OG LÆRE, 2 DEL
af Srila Bhaktivinoda Thakura

I sidste nummer bragtes første del af en længere biografi over Caitanya Mahaprabhu af Srila
Bhaktivinoda Thakura. Her følger anden og sidste del af biografien.
Efter Caitanyas sannyasa blev Han forledt til
at besøge Advaita Prabhus hjem i Santipura.
Det lykkedes Advaita at invitere alle Hans
venner og beundrere fra Nadia og bringe
Sacidevi, så hun kunne møde sin søn. Både
glæde og smerte overvældede hendes hjerte,
da hun så Sin søn i en sannyasis klædedragt.
Som sannyasi klædte Krishna Caitanya Sig
i intet andet en kaupina (to stykker tøj og et
lændeklæde) og en bahirvasa (et ydre klæde).
Hans hoved var uden hår, og Hans hænder
bar en danda (en stav) og en kamandalu (en
eremits vandkrukke). Den Hellige Søn faldt
ned ved Sin elskede moders fødder og udbrød:
”Moder! Denne krop er din, og Jeg må adlyde
dine ordrer. Giv mig lov til at tage til Vrindavana
for Mit åndelige fremskridts skyld.” Moderen
bad i samråd med Advaita og andre sin søn
om at slå Sig ned i Puri (Herren Jagannathas
by), så hun kunne høre nyt fra Ham nu og
da. Mahaprabhu gik med på det forslag, og
nogle dage senere forlod Han Santipura og
drog mod Orissa.
Hans levnedsskildrere har indgående
beskrevet rejsen, Krishna Caitanya (det var
navnet, Han fik efter Sin sannyasa) foretog
fra Santipura til Puri. Han rejste langs med
bredden af Bhagirathi til Catrabhoga, der nu
ligger i Thana Mathurapura, Diamond Harbour,
24 Parganas. Der gik Han om bord på en båd
og sejlede så langt som til Prayaga-ghata i
distriktet Midnapura. Derfra gik Han igennem
Balasore og Cuttack til Puri og besøgte Bhuvanesvaras tempel på Sin vej.
Ved Sin ankomst til Puri så Han Herren
Jagannatha i templet og boede hos Sarvabhauma på sidstnævntes anmodning. Sarvabhauma var en enorm pandita på den tid.
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Hans belæsthed kendte ingen grænser. Han
var sin tids bedste naiyayika og var kendt som
den mest lærde professor i Vedanta-filosofien
inden for Sankaracaryas skole. Han var født
i Nadia (Vidyanagara) og underviste talløse
elever i nyaya-filosofi i sin tola der. Han var
taget til Puri en tid før Nimai Panditas fødsel.
Hans svoger Gopinatha Misra introducerede
vores nye sannyasi for Sarvabhauma, der var
overrasket over Hans personlige skønhed og
frygtede, at det ville være vanskeligt for den
unge mand at fastholde Sin sannyasa-dharma
i det lange løb af Sit liv. Gopinatha, der havde
kendt Mahaprabhu fra Nadia, nærede stor
ærefrygt for Ham og erklærede, at sannyasien
ikke var et almindeligt menneske. Om dette
punkt havde Gopinatha og Sarvabhauma en
hidsig diskussion.
Sarvabhauma bad da Mahaprabhu høre
hans recitation af Vedanta-sutraerne, og
sidstnævnte indvilligede stiltiende. Caitanya
hørte tavst på, hvad den store Sarvabhauma
fortalte med alvor i syv dage, ved hvis afslutning sidstnævnte udbrød: ”Krishna-Caitanya!
Jeg tror ikke, at Du forstår Vedanta, for Du
siger ingenting efter at have hørt min recitation og mine forklaringer.” Caitanyas svar
var, at Han udmærket forstod sutraerne, men
Han kunne ikke begribe, hvad Sankaracarya
mente med sine kommentarer. Forbløffet over
dette spurgte Sarvabhauma: ”Hvordan kan det
være, at du forstår betydningen af sutraerne,
men ikke forstår kommentarerne, der forklarer
sutraerne? Godt. Hvis du forstår sutraerne, så
lad mig høre Dine fortolkninger.” Mahaprabhu
forklarede derpå alle sutraerne på Sin egen
måde uden at berøre Sankaras panteistiske
kommentar. Sarvabhaumas skarpe forståelse

så sandheden, skønheden og harmonien i
Caitanyas argumenter og
forklaringer, og udbrød,
at det var første gang,
han var stødt på en, der
kunne forklare Brahmasutraerne på sådan en
enkel og ligefrem måde.
Han indrømmede også,
at Sankaras kommentarer aldrig kom med så
naturlige forklaringer af
Vedanta-sutraerne, sådan som han havde hørt
dem fra Caitanya Mahaprabhu. Han underkastede
sig da som Caitanyas
talsmand og tilhænger.
I løbet af nogle dage
viste Sarvabhauma sig
at være en af de bedste
vaisnavaer på den tid. Da
rygtet om dette spredtes,
sang hele Orissa Krishna Caitanyas pris, og
hundredvis og hundredvis kom til Ham og blev
Hans tilhængere.
I mellemtiden tænkte Mahaprabhu på at
besøge Sydindien, og Han begyndte på rejsen
sammen med en vis Krishnadasa Brahmana.
Hans levnedsskildrere har beskrevet Hans
rejse i detaljer. Han gik først til Kurmaksetra,
hvor Han udførte et mirakel ved at helbrede
en spedalsk ved navn Vasudeva. Han mødte
Ramananda Raya, guvernøren i Vidyanagara,
på bredden af floden Godavari og havde en
filosofisk samtale med ham om prema-bhakti.
Han udførte et andet mirakel ved at berøre
og få de syv tala-træer til at forsvinde fra der,
hvor de havde stået, siden Ramacandra,
Dasarathas søn, havde skudt Sin pil igennem dem, da Han havde dræbt den store Bali
Raja. Han prædikede vaisnavisme og namasankirtana på hele rejsen. I Rangaksetra
opholdt Han Sig fire måneder i hjemmet hos
en vis Venkata Bhatta for at tilbringe regntiden

der. Der omvendte Han hele Ventakas familie
fra Ramanuja-vaisnavisme til Krishna-bhakti
inklusive Venkatas søn, en dreng på ti år ved
navn Gopala, der senere kom til Vrindavana og
blev en af de seks Gosvamier og profeter, der
tjente under deres leder Sri Krishna Caitanya.
Gopala lærte sanskrit fra sin onkel, Prabodhananda Sarasvati, og skrev flere bøger om
vaisnavisme.
Sri Caitanya besøgte talrige steder i Sydindien så langt ned som Kap Comorin og vendte
efter to år tilbage til Puri fra Pandepura ved
floden Bhima. På sidstnævnte sted åndeliggjorde Han en vis Tukarama, der fra det tidspunkt selv blev en religiøs prædikant. Denne
kendsgerning indrømmes i hans adhangaer,
der er blevet samlet i en bog af Hr. Satyendra
Nath Tagore fra Bombays Borgerservice.
Under Sin rejse havde Han mange diskussioner med buddhister, jain-tilhængere og
mayavadier på forskellige steder og omvendte
Sine modstandere til vaisnavisme.
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Da Han kom tilbage til Puri, meldte Raja
Prataparudra-deva og flere pandita-brahmanaer sig under Caitanya Mahaprabhus
flag. Han var nu 27 år gammel. I sit 28. år
gik Han til Bengalen så langt som til Gauda
i Mald. Der fik Han fat på to betydelige personer ved navn Rupa og Sanatana. Selv om
disse to brødre stammede fra en familie af
Karnata-brahmanaer, var de halvvejs blevet til
muslimer på grund af deres løbende omgang
med Hussain Shah, Gaudas kejser på den
tid. Deres navne var blevet ændret til Dabir
Khas og Sakara Mallik af kejseren, og deres
herre elskede dem af hele hjertet, siden de
var lærde i både persisk, arabisk og sanskrit
og var statens trofaste tjenere. De to mænd
kunne ikke se, hvordan de på nogen måde
kunne komme tilbage som almindelige hinduer
og havde skrevet til Mahaprabhu om åndelig
hjælp, imens Han var i Puri. Mahaprabhu
havde skrevet tilbage, at Han ville komme
til dem og hjælpe dem ud af deres åndelige
vanskeligheder. Nu da Han var kommet til
Gauda, kom begge brødre til Ham med deres
mangeårige bøn. Mahaprabhu gav dem ordre
til at tage til Vrindavana og møde Ham der.
Caitanya vendte tilbage til Puri via Santipura, hvor Han igen mødte Sin kære moder.
Efter et kort ophold i Puri drog han af sted til
Vrindavana. Denne gang blev Han ledsaget af
en vis Balabhadra Bhattacarya. Han besøgte
Vrindavana og kom ned til Prayag (Allahabad)
og omvendte et stort antal muhamedanere til
vaisnavisme med argumenter fra Koranen.
Efterkommerne til disse konvertitter er fortsat kendt som Pathana-vaisnavaerne. Rupa
Gosvami mødte Ham i Allahabad. Caitanya
trænede Ham op i åndelighed på ti dage
og befalede ham at tage til Vrindavana på
flere missioner. Hans første mission var at
skrive teologiske værker, der videnskabeligt
forklarede ren bhakti og prema. Den anden
mission var at genoplive stederne, hvor Krishnacandra i slutningen af Dvapara-yuga havde
vist Sin åndelige lila (Sine lege) til gavn for
den religiøse verden. Rupa Gosvami forlod Al8

lahabad for Vrindavana, og Mahaprabhu kom
ned til Benares. Der opholdt Han Sig hos Candrasekhara og accepterede Sin daglige bhiksa
(måltid) i Tapana Misras hjem. Det var her, at
Sanatana Gosvami sluttede sig til Ham og
blev instrueret i to måneder i åndelige emner.
Biograferne, især Krishnadasa Kaviraja, har
indgående beskrevet Caitanyas undervisning
af Rupa og Sanatana. Krishnadasa var ikke
en samtidig forfatter, men fik sine oplysninger
fra Gosvamierne selv, Mahaprabhus direkte
disciple. Jiva Gosvami, der var Sanatana og
Rupas nevø og har givet os sit uvurderlige
værk Sat-sandarbha, har filosoferet over sin
store mesters lære. Vi har hentet og opsummeret Caitanyas lære fra disse store forfatteres bøger.
I Benares havde Caitanya et møde med
byens lærde sannyasier i hjemmet hos en
Maratha-brahmana, der havde inviteret alle
sannyasierne til underholdning. Under dette
møde viste Caitanya et mirakel, der tiltrak
alle sannyasierne til Ham. Derefter fulgte en
gensidig samtale. Sannyasierne blev anført
af deres særdeles lærde leder Prakasananda
Sarasvati. Efter en kort meningsudveksling
underkastede de sig Mahaprabhu og indrømmede, at de var blevet vildledt af Sankaracaryas kommentarer. Det var umuligt for selv
lærde professorer at modsætte sig Caitanya
i længere tid, for Han havde en uimodståelig
tiltrækning, der rørte deres hjerter og fik dem
til at græde for deres åndelige forbedring.
Sannyasierne fra Benares faldt inden længe
ned ved fødderne af Caitanya og bad om Hans
nåde (krpa). Caitanya prædikede derefter ren
bhakti og indgød åndelig kærlighed til Krishna
i deres hjerter, hvilket fik dem til at opgive alle
sekteriske følelser. Hele befolkningen i Benares blev vaisnavaer ved denne fantastiske
omvendelse af sannyasierne, og de havde
en mesterlig sankirtana med deres nye Herre.
Efter at have sendt Sanatana til Vrindavana gik
Mahaprabhu igen til Puri igennem junglerne
med Sin kammerat Balabhadra. Balabhadra
fortalte, at Mahaprabhu viste mange mirakler

på Sin vej til Puri såsom at få tigre og elefanter
til at danse ved lyden af Krishnas navn.
Fra det tidspunkt, dvs. fra Sit 31. år, levede
Mahaprabhu resten af tiden i Puri hos Kasi
Misra indtil Sin bortgang i Sit 48. år under
tidspunktet for sankirtana i Tota-gopinatha
templet. I disse atten år var Hans liv et liv
af fast kærlighed og fromhed. Han var omgivet af talrige tilhængere, der alle var af den
højeste rang af vaisnavaer, og som skilte sig
fra almindelige mennesker ved deres reneste
karakter og lærdom, faste religiøse principper
og åndelige kærlighed til Radha-Krishna.
Svarupa Damodara, der havde været kendt
som Purusottamacarya, imens Mahaprabhu
var i Nadia, sluttede sig til Ham fra Benares
og accepterede tjeneste som Hans sekretær.
Intet værk fra nogen forfatter eller filosof kunne
blive forelagt for Mahaprabhu, medmindre
Svarupa havde godkendt det som
rent og nyttigt. Raya Ramananda
var Hans makker nummer to. Både
han og Svarupa ville synge, imens
Mahaprabhu udtrykte Sine følelser
over en bestemt tilbedelse. Paramananda Puri var Hans præst i
religiøse anliggender.
Der er hundredvis af anekdoter,
der beskrives af Hans biografer,
men som vi ikke ser os i stand til at
gengive her. Mahaprabhu sov kun
lidt. Hans følelser bar Ham længere
og længere ind i åndelighedens firmament hver eneste dag og nat, og
alle Hans beundrere og tilhængere
fulgte Ham helt igennem. Han tilbad,
kommunikerede med Sine missionærer i Vrindavana og underholdt
Sig med de religiøse mænd, der
for nylig var kommet for at besøge
Ham. Han sang og dansede, var
ligeglad med Sig selv og fortabte til
tider Sig Selv i religiøs lyksalighed.
Alle, der kom til Ham, troede på
Ham som den alskønne Gud, der
viste Sig i den nedre verden til gavn

for menneskeheden. Han elskede hele tiden
Sin moder og sendte hende nu og da mahaprasada med dem, der gik til Nadia. Han var
særdeles elskværdig af natur. Ydmyghed var
personificeret i Ham. Hans milde fremtoning
opmuntrede alle, der kom i berøring med Ham.
Han udnævnte Prabhu Nityananda som den
ledende missionær for Bengalen. Han sendte
seks disciple (Gosvamier) til Vrindavana for at
prædike kærlighed i den indre del af landet.
Dette gjorde Han i udpræget grad i tilfældet
med Haridasa den yngre. Han skortede aldrig
på de rette instruktioner i livet til dem, der bad
om dem. Dette vil blive set i Hans undervisning af Raghunatha Dasa Gosvami. Hans
behandling af Haridasa (den ældre) vil vise,
hvordan Han elskede åndelige mennesker, og
hvordan Han trodsede kasteforskelle i åndeligt
broderskab.
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DET MYSTISKE INDIEN
Mere om Hoyseleswara
af Lalitanatha Dasa

I juli (NfHK 7.2018) havde vi en kort omtale af
templet Hoyseleswara, der ligger i Karnataka
lidt over 200 kilometer fra Bangalore. Templet
er et Siva-tempel, men har også vaisnavaelementer og selv aspekter fra jain-religionen.
Moderne historikere mener, at det er bygget i
1100-tallet, selv om det ifølge lokale traditioner
er et flere tusinde år gammelt tempel.
Hoyseleswara-templet er bemærkelsesværdigt for sit stenarbejde og skulpturer, der
er forarbejdet til en perfektion, det ville være
svær at eftergøre selv i dag med moderne
teknologi. Hvordan kunne det da lade sig gøre
i en tid, hvor man ifølge gængs historieopfattelse ikke havde avanceret teknologi, men var
begrænset til at anvende hamre, mejsler osv.?

I den første artikel omtaltes de i alt 32 fire
meter høje stensøjler, der er poleret til en
sådan perfektion, at man kan spejle sig i
dem. Ifølge arkæologer og historikere er de
forarbejdet i en form for drejebænk, for de er
helt perfekte runde, og fine cirkulære ringe
løber rundt om søjlerne, hvilket kun kan være
et resultat af en form for drejning. At de er drejede, efterlader imidlertid flere spørgsmål end
svar, for hvordan har man i en førteknologisk
tid kunnet dreje søjler på den måde? Selv i
vore dage ville det være noget af en opgave at
skulle dreje fire meter høje og flere tons tunge
stensøjler i en drejebænk.
Inde i selve templet er der flere vidnesbyrd
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om avanceret teknologisk kunnen. I templets
mørkeste indre er der eksempelvis en over to
meter høj statue af en gud, der er dekoreret
med de mest utrolige udhugninger af smykker.
Hans krone er prydet med hovedskaller, der er
mindre end tre centimeter brede. De er hule
indeni, så man kan føre en kvist ind igennem
et øje og ud igennem et øre. Man kan også
føre en kvist fra det ene øre til det andet, eller
fra øre til mund osv.

Hovedskallerne er altså hule indvendigt. Her
kan man spørge, hvordan man overhovedet
bærer sig ad med at udhule så lille en skulptur
for slet ikke at tale om, hvis det skulle være
sket med primitive redskaber? Her skal det
også bemærkes, at hele statuen er udhugget
af én sten. Den består ikke af mindre dele, der
er sat sammen til en statue. Det er én stor sten,
der er blevet udhugget og formet.
På den samme statue er der et meget lille
mellemrum mellem hovedet og kronen. Det er
endnu smallere end hovedskallernes åbninger
til øre, mund, øjne osv., dvs. et mellemrum på
væsentligt mindre end tre millimeter. Hvordan
laver man et så lille mellemrum med så nøjagtige og detaljerede udhugninger, hvis man
kun råder over, hvad der svarer til hammer
og mejsel?
Et andet eksempel sammesteds er en statue
af en kvinde, der bærer en stor, tyk halskæde.
Når man kommer nærmere, opdager man, at
det i virkeligheden er to halskæder, for man

kan lyse igennem dem med
en lommelygte og se lyset
skinne igennem og gå imellem de to kæder. Mellemrummet er igen meget lille,
under tre millimeter. Hvordan
har man lavet sådanne udhugninger?
Hoysaleswara-templet er
berømt for sine to statuer
af Nandi, Sivas tyr. De er
Indiens sjette og syvende
største Nandi-statuer, men
nummer et og to, når vi taler

om perfektion og livagtighed. De er stadigvæk
så blankpolerede, at man kan spejle sig i dem,
selv om de er mindst 1.000 år gamle og måske
meget ældre.

Hoyseleswara har flere statuer, udhugninger
og graveringer, der direkte kan tolkes som
afbildninger af avanceret teknologi. Et eksempel er en meget mærkværdig indretning i
hænderne på en statue af Masana Bhairava.
Den ligner slående en slags gearmekanisme,
et såkaldt planetgear. Det ydre gear har 32
tænder, og det indre gear har det halve, nemlig
16 tænder, hvilket er et naturligt forhold for et

reduktionsgear. Hvis dette blot var ren fantasi,
hvordan kunne skulptøren da finde på forholdet 2:1? Endvidere går der også et spænde
rundt om denne gearmekanisme, ligesom der
gør på moderne gear.

En anden antydning af avanceret teknologi i Hoyseleswara er en udhugning af en
mand, der holder, hvad der slående ligner et
teleskop. Jo mere man nærstuderer det, jo
mere kan man se, at det må være et teleskop.
Teleskopet er langt og rundt, og det er tyndere
ved basen og bliver tykkere mod enden, som
teleskoper er det. Manden holder teleskopet
foran det ene øje med det andet øje lukket og
teleskopet rettet opad, sådan som man altid
anvender teleskoper.
Officielt skulle teleskopet først være blevet
opfundet i 1608 af Hans Lippershey. Alligevel
afbildes, hvad der slående ligner et teleskop,
i det meget ældre tempel i Hoyseleswara.
Hvis det faktisk er et teleskop, betyder det,
at man også må have kendt til optik, præcis
polering af glas og anden avanceret videnskab
(Fortsættes side 16)
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FORVENTNINGER
af Rukmini Walker

Har du hørt det sagt nu
om dage, at hemmeligheden til lykke er at sænke
sine forventninger? Det
giver mening, ikke sandt? Vi
lægger ofte så meget pres
på os selv eller på hinanden
på grund af vores unødvendige eller overdrevne
forventninger.
Men forleden dag læste jeg en bemærkning fra
Bhaktivinode Thakura, den
store lærer i bhakti. Han levede og underviste
i det nittende århundrede. Han var en velanset
distriktsdommer under den engelske Raj, han
havde tolv børn, han sov meget lidt og skrev
flittigt på bengalsk, sanskrit og engelsk. Han
var ikke en dovendidrik.
I betragtning af hans position fandt jeg det,
han sagde, forbløffende, og jeg har tænkt over
det siden: Bhaktivinode Thakura sagde, at
ydmyghed vil sige ikke at have nogen forventning overhovedet. For mig er det fuldstændigt
forbløffende!
Vi lever i en præstationskultur, den amerikanske drøms kultur, en kultur med store
forventninger, som vi har arvet fra måske
Dickens, men i hvert fald helt sikkert fra
englænderne. Hævdvunden visdom fortæller
mig, at alt, jeg vil opnå, kan blive mit, hvis jeg
bare arbejder hårdt nok og trækker mig selv
op ved håret.
Stik imod denne umiddelbare intuition er
bhakti-kulturen en modtagers kultur. Jeg tjener og stræber efter at ofre hele mit hjerte og
forventer, at nåde vil komme til mig af sin egen
søde vilje, hvis og når Sri Krishna og Sri Radha
vælger at sende Deres regn af nåde ned over
mig. Jo, en forventning om guddommelig nåde.
Så ofte stiller vi urimelige forventninger til de
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dødelige, der deler vores liv. Men de er blot
som mig og så ofte i deres nedslidte situationer
ude af stand til at leve op til de høje mål, de
sætter for sig selv, eller som andre som mig
pådutter dem. Jeg har sommetider urimelige
forventninger til min partner, mine børn, mine
ansatte, min chef, mine elever eller lærere –
det fortsætter i en uendelighed. Det virker på
mig, som om denne sænkning af forventninger
om mål kan fremkalde en stor ændring, der
kan bebude en venligere og mere medfølende
verden.
Der er en legendarisk fugl i sanskritlitteraturen, cataka-fuglen. Denne fugl vil ikke drikke
fra jordens overflade eller fra en sø eller flod.
Den kigger altid op og vælger at fortsætte med
at være tørstig, indtil monsunens regn vælter
ned fra regnskyerne foroven. Det kræver en
masse tålmodighed, ofte ni måneder om året!
Måske dette perspektiv kan afhjælpe følelsen af at være et offer eller stoltheden af at
have krav på, som vi så ofte lever efter. Måske
vores liv ville være anderledes, hvis vi kunne
blive vågne i det indre i vores perspektiv, så vi
ikke har forventninger til andre, men stræber
efter at elske og tjene i ydmyghed i forventning
om en dag at modtage disse svalende dråber
af nåde fra oven.

RAMA NAVAMI
Lørdag den 13. april er det Rama Navami,
Herren Ramacandras fremkomstdag. Til meditation på dagen er her et par citater fra Srila
Prabhupada om Herren Rama:
”Der er ingen forskel på Rama og Krishna.
Begge er De Guddommens Højeste Personlighed. De er ganske enkelt ekspansioner af
den samme Absolutte Sandhed.” (Fra et foredrag den 20. november 1971 i Delhi)
”Herren Krishna er Rama Selv, og hvor som
helst Herren Rama er, er Hans evige tjener
Hanuman og Hans evige gemalinde, Sita, lykkens gudinde, til stede.” (Bhagavad-gita som
den er 1.20, forklaring)
”Så der er ingen partiskhed, at ’Disse folk er
kun efter Krishna.’ Naturligvis er vi lidt mere
knyttet til Krishna, men det betyder ikke, at vi
ikke ved, hvem Herren Ramacandra er. Vi ved
godt, at Han er også Krishna i en anden egenskab i en lila.” (Srila Prabhupada, foredrag den
1. april 1974, Bombay)
”Selv om en ansvarlig mand i en stats administration skal være helgenagtig, må han
ikke være fej. For eksempel var Herren Rama
så helgenagtig, at folk stadig længes efter at
leve i Herren Ramas kongerige (rama-rajya),
men Herren Rama udviste aldrig nogen fejhed.
Ravana var en angriber imod Rama, fordi Ravana bortførte Ramas hustru, Sita, men Herren
Rama gav ham en tilstrækkelig lærestreg,
der er uden sidestykke i verdenshistorien.”
(Bhagavad-gita som den er 1.36, forklaring)
”Fordi Herren Ramacandra var Guddommens
Personlighed, udviste Han overmenneskelige
aktiviteter, som intet menneske inklusive den
materielt avancerede Ravana kunne gøre.
Herren Ramacandra lavede en kongelig vej

over det Indiske Ocean med sten, der flød på
vandet. Moderne videnskabsmænd har forsket
i området af vægtløshed, men det er ikke muligt
at skabe vægtløshed hvor som helst. Men fordi
vægtløshed er Herrens skabelse, hvormed Han
får gigantiske planeter til at flyve i og flyde på
luften, gjorde Han selv sten på denne planet
vægtløse og byggede en stenbro over havet
uden støttepiller. Det er en fremvisning af Guds
magt.” (Srimad-Bhagavatam 1.3.22, forklaring)
”Medmindre man er mættet med kærlighed
til Guddommens Højeste Personlighed, kan
man ikke værdsætte Herren Ramacandras
transcendentale værdi. Man kan ikke se Ham
med materielle øjne. Fordi dæmoner som
Ravana intet åndeligt syn har, anser de Herren Ramacandra for at være en almindelig
ksatriya-konge. Ravana forsøgte derfor at
bortføre Herren Ramacandras evige gemalinde, Sitadevi. I virkeligheden kunne Ravana
ikke føre Sitadevi bort i Hendes oprindelige
form. Så snart Hun blev berørt af Ravanas
hænder, gav Hun ham en materiel form, men
Hun bevarede Sin originale form hinsides hans
øjne. Derfor angiver ordene pratyak prasantam i dette vers, at Herren Ramacandra og
Hans energi, gudinden Sita, holder Sig Selv
uden for indflydelsen fra den materielle energi.” (Srimad-Bhagavatam 5.19.4, forklaring)
”Med hensyn til Herren Ramacandras fremkomstdag skal den overholdes, ligesom det var
tilfældet med Herren Caitanyas fødselsdag. Der
fastes til aften, og derefter indtages der prasadam. Hele dagen synger man Hare Krishna og er
engageret i skiftevis at læse og recitere, så synge
et stykke tid, derefter læse et stykke tid, så igen
have kirtana osv. hele dagen igennem. Hvis I ikke
har Ramayana, kan I læse fra Bhagavad-gita
eller Srimad-Bhagavatam, det er helt i orden.”
(Fra et brev den 28. marts 1968)
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DEN LILLE BOG
OM SELVDISCIPLIN
af Gaura-Nitai Dasa

Sidste år begyndte jeg at arbejde på en lille
selvhjælpsbog for moderne mennesker. Den
skulle handle om selvdisciplin, som velbekendt er en mangelvare nu til dags. De, der
har mest brug for selvdisciplin, er desværre
også dem, der har sværest ved at oparbejde
den – for ikke at tale om at læse en bog! Derfor er ’Den lille bog om selvdisciplin’ ikke et
stort, dybdegående og teknisk værk, men en
lille, overskuelig og letlæselig håndbog, som
er praktisk anvendelig. En bog, som jeg ville
ønske, at nogle havde foræret mit yngre jeg!
De seneste seks år har jeg boet i templet
i København, og selvdisciplin eller tapasya,
som det kaldes på sanskrit, er et vigtigt aspekt
af den hengivne livsstil, som jeg virkelig er
begyndt at påskønne. Krishna forklarer i Bhagavad-gita, at den glæde, som i begyndelsen
er bitter, men senere sød, er bedre end den,
som i begyndelsen er sød, men senere bliver
bitter. Denne simple indsigt har hjulpet mig
meget. Den har forøget min produktivitet og
min livskvalitet i et omfang, som jeg har svært
ved at sætte ord på, og hvis den har hjulpet
mig, må den også kunne hjælpe andre!
Min oprindelige tanke var egentlig at lave
foredrag om selvdisciplin på skoler og gymnasier, men jeg blev så opslugt af at skrive
om emnet, at foredraget voksede helt ud af
proportioner. Så jeg besluttede at skrive en
bog. Den skulle kunne læses af alle i alle
aldre, hengivne såvel som ikke-hengivne, og
alle skulle kunne drage fordel af den.
Her vil nogle måske spørge, hvad formålet
er med, at Krishna-bevidste hengivne skal
undervise ikke-hengivne i selvdisciplin. Skulle
vi ikke bare holde os til strengt transcendentale
aktiviteter? Måske. Jeg holder selvfølgelig
selv meget af transcendentale aktiviteter såsom harinama, bogdistribution og lignende,
men som Srila Prabhupada ofte forklarede,
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er godhedens kvalitet for mange et nødvendigt springbræt til Krishna-bevidsthed. Ifølge
Srimad-Bhagavatam 11.13.6: ”Indtil man vågner op til en førstehåndserkendelse af sjælen
og fordriver den illusoriske identifikation med
det materielle legeme og sind, må man fremelske godhedens kvalitet. Ved at komme til
godhedens kvalitet kan man intuitivt forstå og
praktisere religion, og fra en sådan praksis vil
transcendental erkendelse vågne op til dåd.”
Ikke alle er i stand til at forstå, at det er i
deres egen bedste interesse at tjene Krishna.
Men alle kan forstå og påskønne, at selvdisciplin vil komme dem til gode og hjælpe dem til
at nå deres mål. Hvis man først er motiveret
til at blive selvdisciplineret og i forsøget på at
komme til den platform får en masse gode
vaner såsom at stå tidligt op om morgenen,
spise sundt og vegetarisk og meditere regelmæssigt, og man samtidig skærer ned på
rusmidler og fastfood, tager ansvar for sit liv
og undlader at spilde sin tid foran computeren
og fjernsynet, har man taget nogle væsentlige
skridt i retning af godhedens kvalitet og den
hengivne livsstil, som for mange ellers kan
virke ekstrem og fremmed.
Men som sagt er bogen ikke kun til ikke-hengivne. Vi har alle sammen plads til at arbejde
med vores selvdisciplin. Krishna gentager
gang på gang vigtigheden af selvdisciplin.
Han forklarer blandt andet, hvorfor og hvordan
man må beherske sindet og sanserne. Han
forherliger Sine hengivne, der tager løfter
med beslutsomhed, og som er vedholdende
uanset medgang eller modgang, lykke eller
lidelse, varme eller kulde. Der kunne gives
mange eksempler, men pointen er simpel.
Selvdisciplin er vigtig.
Selvdisciplin er selvfølgelig kun en ud af
mange af den hengivnes kvaliteter, hvoraf den
vigtigste understreges at være hengivenhed til

Krishna og at indrette sig efter Hans vilje. Men
hvis vi ønsker at forøge vores hengivenhed
og overgivelse til Krishna, er selvdisciplin
fortsat en god platform at arbejde på. Faktisk
er selvdisciplin behjælpelig, uanset hvad man
vælger at fokusere på. En stærk selvdisciplin
vil komme én til gode i hengiven tjeneste eller i éns skolegang
og karriere. Det
er egentlig fuldstændig lige meget, om man har
hjertet fuld af materielle ønsker eller
ej. Selvdisciplin vil
hjælpe én med at
nå sine mål uanset
hvad. Så længe
éns mål er materielle, vil de naturligvis aldrig kunne
tilfredsstille selvet,
men her kan selvdisciplin hjælpe
én til at få krydset
nogle punkter af
livets to-do-liste
og erfare, at disse
mål ikke er værd at
stræbe efter. Når
man så endelig har
fået nok, eller som
Prahlada Maharaja siger det, er
blevet træt af at
tygge det samme
smagsløse materielle drøv, kan
man nå det punkt,
hvor man med beslutsomhed kan
fæstne sit sind og
sin intelligens på
Krishnas lotusfødder.
Den lille bog om

selvdisciplin udkommer d. 14 april, men kan
allerede nu forudbestilles. Hvis du ønsker at
modtage en signeret udgave, bedes du sende
100 kr. på MobilePay til 5383 1108. Husk at
skrive dit fulde navn og adresse i beskedfeltet
og send også gerne samtidigt en sms til det
samme telefonnummer.
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MICHAEL KARLSSON,
1953-2019
Den 14. februar 2019 døde Michael Karlsson
efter længere tids sygdom og kræft. Han forlod
kroppen til lyden af Hare Krishna-mantraet,
der på hans eget ønske blev reciteret ind i
hans øre, mens han gik bort. De, der var hos
ham den sidste tid, beskriver, hvor afklaret og
fredfyldt han var i sine sidste dage i denne
verden. At hans tanker var hos Krishna i
dødsøjeblikket, betyder også, at han nu er hos
Krishna på en eller anden måde. Som Krishna
siger det i Bhagavad-gita (8.5): ”Den, der på
dødstidspunktet, hvor han forlader sin krop,
udelukkende husker på Mig, opnår øjeblikkeligt Min natur. Om det hersker der ingen tvivl.”
Michael kom i kontakt med Hare Krishna
omkring slutningen af 1980erne og var en
del af kernen af de københavnske hengivne
de efterfølgende ti år. På grund af personlige
omstændigheder var han senere hen ikke
så meget en del af, hvad man kan kalde det
meget offentlige eller synlige Hare Krishna i
København. Men han glemte aldrig Krishna og
Srila Prabhupada og fortsætte med at sprede
Krishna-bevidsthed og hengivenhed omkring
(Hoyseleswara.... Fortsat fra side 11)
og teknologisk kunnen, der er
en forudsætning for at kunne
bygge et teleskop.
Interessant er det også, at
Hoyseleswara har en skulptur
af, hvad selv nogle moderne
historikere indrømmer må
være en egypter. Han er klædt
som en egypter, har hovedudsmykning og frisure som en
egypter og er helt forskellig fra
alle de andre mennesker, der
er afbilledet i Hoyseleswara.
De er alle typisk indisk klædte
med nøgen overkrop og smykker på kroppen, hvorimod
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sig, hvor han end var.
På billedet ses Michael nogle dage kort
før sin død. Han efterlader kone, datter og to
børnebørn.

egypteren er det modsatte:
Overkroppen er dækket af
en slags kappe, og han
bærer ingen smykker. Ifølge
officiel historie var der ingen
forbindelse mellem Egypten
og Indien i Oldtiden. Men
Hoyseleswara ser på mange
måder ud til at fortælle en
anden historie end den officielle.
Se eventuelt mere om
Hoyseleswara på http://
www.phenomenalplace.
com/2017/08/evidence-ofancient-machining.html.

HJÆLP TIL MED AT ISTANDSÆTTE
SRI-SRI GAURA-NITAIS TEMPEL
af Lalitanatha Dasa

I løbet af de sidste
par år har der været
flere renovationsarbejder i Sri-Sri Gaura-Nitais tempel i København. Den største
var opførelsen af det
nye køkken, der fandt
sted i sommeren og
efteråret 2017. Andre istandsættelser
inkluderer den store
facaderenovering,
isætningen af loftsvinduer i tempelrummet,
reparation af tagene
og altanen, bygning af
et nyt badeværelse ved siden af køkkenet og
en ny flisebelagt indkørsel til templet. Disse
omfattende renoveringer blev gjort mulige
takket være hjælp fra mange af jer, der bidrog med økonomisk støtte, frivilligt arbejde
og opmuntring på mange måder. Et stort tak
skal endnu engang lyde til alle jer, der deltog!
Resultatet er et meget forbedret tempel til
gavn for alle og til glæde for Sri-Sri Gaura-Nitai
og Srila Prabhupada, der garanterer, at alle,
der tager del i sådanne hengivne tempeltjenester, får en masse af Deres barmhjertighed. At
hjælpe og støtte Herren Sri Krishnas tempel
er aldrig et tab, men altid til stor åndelig gavn
for enhver, der bidrager.
På det seneste har flere hengivne, støtter
og sympatisører udtrykt ønsket om én større
renovation mere. Badeværelset og toiletterne
i tempelbygningen er slet ikke op til en standard, vi kan være bekendt over for templets
mange gæster. Det trænger til en omfattende
ansigtsløftning, eller mere konkret trænger det
til at blive genopført fra bunden af. Det omfatter at rive det nuværende badeværelse ned,

lave en forsvarlig vådrumsisolering, installere
gulvvarme, opsætte fliser og installere nyt badeværelses- og toiletudstyr. Et groft overslag
viser, at dette kan gøres for 50.000 kr., hvis det
meste af selve arbejdet er vores egen frivillige
arbejdskraft.
Derudover er der forskellige andre vedligeholdelsesarbejder og istandsættelser, der også
burde foretages i løbet af sommeren. De skulle
kunne gøres for yderligere 50.000 kr. Derfor
beder vi jer alle, om I ikke har lyst til at give et
stort eller lille bidrag, så vi hurtigt kan nå målet
på 100.000 kr. til templets renoveringskonto og
få gjort disse arbejder til gavn og glæde for alle.
Hvis I har lyst til at donere, kan alle donationer indsættes på templets konto (reg. 2128,
konto 6881 118 945), indbetales via mobilepay
(5383 1108), lægges i templets donationsboks
eller gives til en af templets hengivne.
I den forbindelse må det heller ikke glemmes, at alle donationer til templet og ISKCON
Danmark er fradragsberettigede. Giver du
med andre ord 1.000 kr., betales de 400 kr. i
virkeligheden af skattevæsenet.
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GBC-MØDE
2019
ISKCON’s øverste ledelse er The Governing
Body Commission (GBC), der blev etableret
af Srila Prabhupada, som overdrog ansvaret
for ledelsen af ISKCON efter sin død til GBC.
GBC består nu af omkring 35 ældre og erfarne
hengivne, der mødes fra hele verden et par
gange om året, hvor den ene er under Gaura
Purnima-festlighederne i Mayapur hvert år.
GBC-møderne for 2019 har således allerede
fundet sted i skrivende stund. De endelige
resolutioner er dog ikke blevet offentliggjort
endnu, men er forhåbentlig klar til næste nummer af Nyt fra Hare Krishna. Et mødereferat
fra den 11. marts er blevet gjort tilgængelig
som følger:
Mayapur, Indien, den 11. marts 2019. Under
formiddagssessionen i 2019’s årlige GBCmøde blev en stor del af tiden brugt på at
gennemgå og stemme om forskellige forslag.
I løbet af året kan ISKCON’s medlemmer
stille forslag til GBC. Disse forslag gennemgår
en bedømmelsesproces og bliver behandlet
og stemt om af GBC’s repræsentanter og komitéer. De færdige forslag bliver herefter fremlagt for hele GBC-rådet til endelig afstemning.
I løbet af formiddagen gennemgik og stemte
GBC’s medlemmer om ti forskellige forslag.
Disse forslag inkluderede et forslag om layoutet af ISKCON’s lovbog; forslag relateret til
planlægningen af fremtidige vaisnava-samadhier [mindesmærker for bortgåede vaisnavaer]
i Mayapur; to forslag relateret til opdateringer
af ISKCON’s vaisnava-kalender; et forslag
om, at alle kobeskyttelsesprojekter i ISKCON
først skal have et godkendelsescertifikat; og et
forslag om at indføre et globalt kursus i omsorg
for hengivne.
Selv om processen med afstemning om
forslagene kan ses som langstrakt, gav
Aniruddha Dasa, sekretær for GBC-repræsentanterne, udtryk for stemningen i lokalet,
da han bemærkede: ”Vi vil ikke gennemføre
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nogen form for ændring forhastet. Vi vil gerne
være sikre på, at alt om disse emner er blevet
overvejet af GBC-rådet.”
Resultaterne af afstemningerne vil blive offentliggjort inden for kort tid.

Bhaktivedanta Research Centre
Klokken 13.35 præsenterede Hari Sauri
Dasa en rapport om Bhaktivedanta Research
Centre. Bhaktivedanta Research Centre er et
vaisnava-bibliotek og studiecenter, der blev
etableret i Kolkata [Calcutta] i 2009. Hari Sauri
Dasa og Pranava Dasa grundlagde centret for
at bevare tidligere vaisnava-acaryaers værker
og skabe et bibliotek, hvor akademikere og
filosoffer kan studere vaisnava-tekster.
Hari Sauri rapporterede, at biblioteket på
nuværende tidspunkt har mere end 22.000
bøger inklusive over 3.000 bøger og tidsskrifter
fra Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras
personlige bibliotek.
“Vi er gået fra blot at opbevare materialerne
til at bruge dem til at sprede Krishna-bevidsthed,” fortalte Hari Sauri, der trak sig tilbage fra
aktiv ledelse af centret sidste år, men fortsætter med at fungere som bestyrelsesmedlem og
rådgiver. ”Vi har gang i en masse projekter og
konferencer.”
Balarama Lila Dasa, en af lederne af
Bhaktivedanta Research Centre, gav GBCmedlemmerne en rapport om nogle af centrets
projekter. ”Det er ikke blot et bibliotek, men et
forskningscenter,” forklarede han. ”Vi har haft
forskningsprojekter med universiteter fra hele
verden. Vi arbejder på at gøre alle vores bøger
til rådighed online og katalogisere, digitalisere
og uploade dem, så de er tilgængelige hvor
som helst i verden. Vi arbejder sammen med
Indiens førende biblioteksvidenskabsmand
om dette.”
Balarama Lila beskrev nogle eksempler
(Fortsættes nederst næste side)

WERKIER EN KULINARISK UDFORDRING
af Visakha Devi Dasi (Oversat af Caroline Nordstrand)

Dette delikate dybstegte bagværk er lidt udfordrende at lave, men den ekstra indsats gør Krishna
ekstra glad.
Der er et særligt sted i Gamle Delhi, et afgrænset område, der er pakket med væg-til-væg
stande, som altid er proppet med folk, der spiser
morgenmad, brunch, frokost, snacks eller aftensmad. Og der dufter altid af den naturligt tiltrækkende duft af friske fuldkornsbrød, som simrer
i klaret smør på flade støbejernspander. Det er
”Paratha Gully”, der er kendt for sine udendørs
paratha-stande. Disse usyrede, overfladestegte
fladbrød, serveret som de er, fyldte eller sødet,
er en favorit, som kan nydes på et hvilket som
helst tidspunkt på dagen. De er især gode til
rejser, da de holder sig fint uden at være på køl.
Srila Prabhupada holdt meget af veltilberedte,
sprøde parathaer, og de var ofte en del af hans
rejsemenu sammen med nødder, frisk frugt,
varm mælk eller juice og en skefuld chutney eller
marmelade. Velvidende om Srila Prabhupadas
forkærlighed for parathaer besøgte en af hans
kokke, Yamuna Devi Dasi, Paratha Gully for at
observere mestrene. Dér så hun familietraditionen gå i arv fra otte til 80-årige, som lavede
parathaer og intet andet time efter time. Næste
gang Yamuna Devi lavede parathaer til Srila
Prabhupada, fulgte hun deres teknik.
”Hvor har du lært at lave den slags parathaer?”
spurgte Srila Prabhupada efter at have taget et
par bidder.
”Det lærte jeg i Paratha Gully, Srila Prabhu-

pada,” svarede Yamuna.
”Åh ja, jeg har også set dem lave parathaer.
En vågen kok kan lære blot ved at se og lytte.
Som barn lærte jeg selv at lave mad blot ved at
iagttage min mor, min tante og gadesælgerne.”
Men selv hvis man tager til Paratha Gully,
kan man ikke være sikker på at finde den slags
parathaer, vi præsenterer denne måned. Denne
paratha, der kaldes ”werkie”, er den bengalske
version af den gamle klassiker. Til forskel fra
andre er werkie parathaer dybstegte, så de
minder mere om et wienerbrød end et fladbrød.
De har mange lag og en rig, smøret smag, som
går godt med både sødt og salt tilbehør. De er
ideelle som en morgenmadsforkælelse eller eftermiddagssnack. Men werkier er også for dem,
som ikke er bange for en kulinarisk udfordring:
De er svære at lave.
De første parathaer, jeg nogensinde smagte,
var den klassiske ”plain paratha”, ikke werkier.
Det var i sommeren 1971 i Vrindavana, den
lille by ca. 100 kilometer fra Delhi, hvor Krishna
udfoldede Sine barndomslege. Min mand og jeg
havde lejet et hus der i en måned, så vi kunne
tage billeder af byen. Vi blev venner med en
gammel mand, som boede på den anden side
af gaden. Hver aften inviterede han os op på
sin veranda, hvor han forkælede os med varm
mælk, modne mangofrugter og friske, varme

(GBC-Møde.... Fortsat fra forrige side)
på nuværende forskningsarbejder. Forskningscentret er for øjeblikket i gang med at
skabe det første gaudiya-vaisnava-leksikon.
Der arbejdes også på at digitalisere og gennemforske 5.000 udgaver af dagbladet Nadia
Prakash, der blev af udgivet af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura imellem 1927

og 1947.
“Hari Sauri, du og dit hold gør en fantastisk
tjeneste,” udbrød Badrinarayan Dasa Gosvami
efter præsentationen. ”Mange tak.”
Kilde: https://iskconnews.org/march-11thgbc-meeting-features-report-on-bhaktivedanta-research-centre,6886/
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parathaer. Vi mindes indimellem disse aftener
under stjernerne, hvor dagens hede veg for
den kølende nat, og vi nød den vidunderlige
menu, mens lyden af tempelklokker og kirtana
vibrerede i det fjerne. På det tidspunkt var jeg
kun interesseret i fotografi, ikke madlavning, så
det var først seks år senere, at Yamuna Devi
lærte mig, hvordan man laver parathaer. Selv
om jeg er doven, når det kommer til madlavning,
er parathaer så lækre, at selv jeg kan svinge mig
op til at lave dem, især når vi rejser.
Generelt er werkier sværere at lave end normale parathaer, men Yamuna har lavet opskriften så udførligt med nummererede instruktioner
og diagrammer, at det er en tilnærmelig – og
belønnende – ret at tilberede til Krishna.
Som tidligere nævnt i denne klumme beder
Krishna os ofre vores retter til Ham, før vi spiser,
eftersom Han er den højeste ejer og nyder af
alting. For at vække og udtrykke sin kærlighed
til Herren mediterer en hengiven af Krishna
derfor på Ham, mens maden tilberedes, og lader
Krishna nyde før ham selv. En sådan ofring,
der gøres i en hengiven og tjenende ånd, er
måden, hvorpå vi tilnærmer os Gud. Det er ikke
nødvendigt at være rig, lærd, intellektuel eller
aristokratisk. Det eneste, som kræves, er kærlighed. Hvis noget gives i kærlighed, accepterer
Herren selv det mindste – frugt, blomster, vand
eller noget så simpelt som dampede grøntsager.
Nu tænker nogle måske, ligesom jeg gjorde
det: ”Hvis Herren accepterer selv de mindste
ting, hvorfor så kæmpe med parathaer? Og så
endda werkie parathaer?”
Men der er god grund til det. For det første
er werkier en dejlig afviger fra normen. De
smager vidunderligt. Og det er faktisk til deres
fordel, at de er svære at lave, for at bruge ekstra
tid og kræfter på mad til Krishna er et tegn på
kærlighed – et tegn, som ikke vil gå ubemærket
forbi, for Han bemærker alt. At lave mad med
Krishna for øje, at ofre maden for at glæde Ham
og derefter tage del i dette, mens man tænker på
Ham – det er Krishna-bevidsthed, den højeste
perfektion.
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Dybstegte fladbrødsspiraler
(werkie paratha)
Tilberedelsestid: 1,5 time
Portioner: 8
Hvad end der er tale om normale, søde eller
fyldte parathaer, er de bedst, når de er tilberedt i
ghee eller klaret smør. Parathaer suger smagen
fra denne delikate, let søde olie. Hvis man absolut skal finde et alternativ, bør man prøve med
lige dele ghee og olie, før man tyer til ren olie.
Som hovedregel serveres parathaer til morgenmad eller som en sen eftermiddagssnack. Fyld
såsom kartofler, blomkål eller andre grøntsager
gør dem ekstra mættende og velegnede som
rejsepartnere.
Ingredienser til dejen:
4,7 dl fint hvedemel
½ tsk. salt
¼ tsk. sukker
2½ spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1½ spsk. vand
Ingredienser til smørblandingen:
2½ spsk. smeltet smør eller ghee
1½ spsk. hvidt mel
Tilberedning af dejen:
1. Bland mel, salt og sukker i en stor skål.
Bland godt. Brug fingerspidserne og gnid
to spsk. ghee ind i dejen, indtil blandingen
minder om tør havregrød.
2. Hæld 1½ dl vand i melblandingen og ælt
dejen grundigt med hænderne, indtil den begynder at hænge sammen. Tilføj så meget
vand som nødvendigt for at få et halvblødt
og smidigt resultat.
3. Ælt dejen i omkring 10 minutter. Form den til
en rund, kompakt kugle og tilføj et lag ghee.
Dæk den med en fugtig klud i 30 minutter.
Tilberedning af de spiralformede parathaer:
1. Ælt dejen på en blank overflade i to til tre
minutter. Del den i otte stykker og rul hvert

stykke til en glat kugle.
2. Giv hver kugle et tryk, så den bliver en
anelse flad, vend den i mel og brug en kagerulle til at forme en rund pandekage med
en diameter på ca. 15 cm. Smør en teske af
smørblandingen på overfladen. Lav et snit
fra midten til kanten med en skarp kniv og
form en kegle ved at rulle fra snittet.
3. Vend den mindste ende af keglen opad og
pres den herefter flad. Vend begge sider i
mel og rul til en flad cirkel på 15 cm. Gør det
samme med de resterende kugler.
Stegning af parathaerne:
1. Hæld 1,5 cm ghee i en stegepande med
en diameter på 20 cm. Opvarm ved middelvarme.
2. Put forsigtigt en spiralformet paratha i den
varme ghee og tryk med det samme på
overfladen af brødet med en slidset stegeske. Som den steger, vil parathaen forsøge
at komme op til overfladen som en ballon.
Presset fra stegeskeen får parathaen til at
svulme op. Steg i to minutter på hver side,
eller indtil parathaen er gylden. Løft den op
med en slidset ske og lad den dryppe af på
absorberende papir. Tilbyd dem til Krishna
med det samme eller hold dem varme i
ovnen ved 120 grader.

Blomkåls-parathaer (gobi paratha)
Tilberedelsestid: 1,5 time
Portioner: 8
Ingredienser til dejen:
9,5 dl fint fuldkornsmel
1½ tsk. salt
1,7 dl ghee
3,5-6 dl vand
Tilbered dejen som beskrevet i den forrige
opskrift.
Ingredienser til blomkålsfyld:
3 spsk. ghee

½ spsk. skrællet, finthakket ingefær
1 tsk. finthakket grøn chili
1 tsk. sorte sennepsfrø
7 dl revet blomkål
1 tsk. gurkemejepulver
2 tsk. korianderpulver
1 tsk. spidskommenpulver
¼ tsk. cayennepeber
1 tsk. salt
1 tsk. sukker
Tilberedning af fyld:
1. Opvarm ghee’en ved middelvarme i en stegepande med en diameter på 30 cm. Hæld
ingefær, chili og sorte sennepsfrø i og steg,
indtil sennepsfrøene popper og sprutter.
2. Tilføj blomkål, gurkemeje, koriander, spidskommen, cayennepeber og salt og steg i
tre minutter.
3. Tilføj sukker, reducer varmen, dæk til og kog
i 10 minutter, eller indtil blomkålen er blød.
Fjern fra komfuret og nedkøl til stuetemperatur og opdel herefter i otte portioner.
Samling og tilberedning:
1. Ælt dejen i to minutter og inddel den i 16 lige
store stykker. Rul stykkerne til runde kugler
og dæk dem med et fugtigt klæde.
2. Flad en kugle ud, vend den i mel og rul den
ud, til den har en diameter på 15 cm. Rul en
anden kugle ud på samme måde.
3. Fordel fyldet jævnt på overfladen af dejen,
men efterlad lidt over en centimeter til
kanten. Fugt kanten med vand ved hjælp
af en våd finger og læg herefter den anden
pandekage direkte oven på den med fyldet.
Pres let i kanterne for at lukke til.
4. Forvarm en stegepande ved middelvarme.
Pensel overfladen med ghee og læg forsigtigt en fyldt paratha på panden. Steg i
et halvt minut, tilføj herefter to spsk. ghee
langs kanten og steg i et minut. Vend parathaen med en spatula, tilføj ghee og steg i
yderligere et minut. Begge sider skal have
en rødgylden farve. Ofres til Krishna, mens
den stadig er varm.
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BREVKASSE
Et spørgsmål om Koranen (Af Sankarsana Prabhu)
ved Lalitanatha Dasa

SPØRGSMÅL: Min hustru er muslim, men
nu chanter hun seksten runder og læser Srila
Prabhupadas bøger. Jeg læser en masse
om Islam, og der er helt sikkert meget at
lære. Kan en eller anden ikke forklare, hvad
Koranen virkeligt er, og gøre denne verden
til et bedre sted?
SVAR: Det glæder mig, at din muslimske
hustru så fint har accepteret den universelle, ikke-sekteriske, nektariske proces
af Krishna-bevidsthed. Den store acarya i
recitationen af Hare Krishna-mantraet, Haridasa Thakura, kom også fra en muslimsk
familie. Det afholdt ham ikke fra at blive
nama-acarya, den bedste fremsiger af Herrens hellige navne.
Du håber, at en eller anden kan forklare
Koranen, som den er, og gøre verden til et
bedre sted. Det blev allerede gjort for 500 år
siden af Caitanya Mahaprabhu i en berømt
samtale med en muslimsk lærd. Herren forklarede følgende:
”Koranen accepterer, at i sidste ende er
der kun én Gud. Han er fuld af overdådighed, og Hans kropslige farve er sortladen.
Ifølge Koranen har Gud en suveræn, lyksalig,
transcendental krop. Han er den Absolutte
Sandhed, det altgennemtrængende, alvidende og evige væsen. Han er oprindelsen til
alt. Skabelse, opretholdelse og tilintetgørelse
kommer fra Ham. Han er det oprindelige
tilflugtssted for alle grove og subtile kosmiske manifestationer. Herren er den Højeste
Sandhed, der er tilbedelsesværdig for alle.
Han er alle årsagers årsag. Ved at engagere
sig i Hans hengivne tjeneste undsættes det
levende væsen fra den materielle eksistens.
Ingen betinget sjæl kan komme ud af den
materielle trældom uden at tjene Guddommens Højeste Personlighed. Kærlighed til
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Hans lotusfødder er livets endelige mål.
Lykken i befrielse, hvor man smelter sammen
med Herrens eksistens, kan ikke sammenlignes med så meget som et brudstykke af
den transcendentale lyksalighed, der opnås
ved tjeneste til Herrens lotusfødder. I Koranen er der beskrivelser af frugtstræbende
handling, spekulativ viden, mystisk kraft og
enhed med den Højeste, men i sidste ende
forkastes alt dette, og Herrens personlige
aspekt bliver fastslået sammen med Hans
hengivne tjeneste. Koranens lærde er ikke
særlig avancerede i viden. Selv om der
foreskrives mange metoder, ved de ikke, at
den endelige konklusion bør anses for at
være den stærkeste. Når du læser i jeres
egen Koran og tænker over, hvad der står
der, hvad er da din konklusion?”
Den hellige muslim svarede:
”Alt, Du har sagt, er sandt. Det står der helt
sikkert i Koranen, men vores lærde kan hverken forstå det eller acceptere det. Normalt
skriver de om Herrens upersonlige aspekt,
men de ved knapt nok, at Herrens personlige
aspekt er tilbedelsesværdigt. De mangler
utvivlsomt den viden. Siden Du er den selv
samme Guddommens Højeste Personlighed,
vær da barmhjertig imod mig. Jeg er falden og
ukvalificeret. Jeg har studeret de muslimske
skrifter indgående, men fra det kan jeg ikke
sige med sikkerhed, hvad livets endelige mål
er, eller hvordan jeg kan tilnærme mig det. Nu
da jeg har mødt Dig, reciterer min tunge Hare
Krishna-mahamantraet. Den falske prestige,
jeg havde over at være en lærd mand, er nu
væk.”
Vil du ikke nok hellige dit liv helt og aldeles
til at sprede Krishna-bevidsthedsbevægelsen
over hele verden? Du bør være den person,
der forklarer Koranen, som den er, og gør
verden til et bedre sted.

Templet i København

Krishnahuset i Aarhus

Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30.
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 19.

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

Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net

Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.
Fredag den 5. til søndag den 7. april: Besøg af
Sankarsana Prabhu og hans hustru Vishnupriya
Mataji. Klasser i templet bl.a. fredag aften og søndag
eftermiddag.
Fredag den 12. april til søndag den 14. april: Besøg af
Bhakti Gauravani Swami. Klasser i templet bl.a. fredag
aften, lørdag aften og søndag eftermiddag.
Lørdag den 13. april: Rama Navami: Herren Ramacandras fremkomst. Fest i templet fra klokken 17. Klasse
med Bhakti Gauravani Swami.

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

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: Kirkegårdsgata 9, 0558 Oslo
Søndagsfest hver søndag kl. 15-18.
BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen
Hver lørdag kl. 16-19: Lovefeast. Kirtan, foredrag og
prasada.
Hver tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.30–14: Gratis
lunsj.
Hver søndag, tirsdag og torsdag kl. 18-19.30: Drop
in: Bhakti-yoga workshop.
Ekadasi: 15 og 30. april.
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

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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VERDENS STØRSTE BHAGAVAD-GITA
Den 26. februar deltog Indiens premierminister Narendra Modi i et arrangement i
ISKCON’s største tempel i New Delhi i East of Kailash. Her afslørede Modi en gigantisk
Bhagavad-gita, der vejede 800 kg, foran et stort publikum. Denne Bhagavad-gita, der
måler 2,8 m gange 2 m, er ikke blot verdens største Bhagavad-gita, men “den største af
de vigtige hellige tekster, der nogensinde er trykt,” ifølge ISCKON’s officielle udtalelse, der
videre fortalte: “Bogen er trykt i Milano, Italien, med et kunstnerisk islæt af atten udsøgte
malerier og et opfindsomt og elegant layout på YUPO syntetisk papir, så den ikke kan
rives i stykker og er vandtæt.”
I sin tale til begivenheden priste Modi Bhagavad-gita, som han nævnte altid kan være
vores vejleder, når vi står over for dilemmaer i livet. Han sagde, at denne storslåede
Bhagavad-gita vil blive et symbol på Indiens viden til verden. Premierministeren værdsatte
Srila Prabhupadas bidrag til udbredelse af kendskabet til Bhagavad-gita, og nævnte, at
han selv giver Bhagavad-gita til andre ledere, når han får muligheden for det. Således
forærede han engang Bhagavad-gita til USA’s tidligere præsident Barack Obama.

