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Fredag 4.10 Durga Puja
Tirsdag 8.10 Ramacandra Vijayotsava
                      Sri Madhvacaryas fremkomst
Onsdag 9.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Pasankusa Ekadasi)
Torsdag 10.10 Bryd fasten mellem 7:29–11:07
                        Srila Raghunatha Dasa Gosvamis  
  bortgang
                        Srila Raghunatha Bhatta Gosvamis  
  bortgang
                        Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvamis  
  bortgang
Søndag 13.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
                        Sri Murari Guptas bortgang
                        Laksmi Puja
                        Caturmasyas fjerde måned begynder  
  (faste fra urad dal i en måned)
Fredag 18.10 Srila Narottama Dasa Thakuras  
  bortgang
Mandag 21.10 Radha Kundas fremkomst, snana dana
                         Bahulastami
Tirsdag 22.10 Sri Virabhadras fremkomst
Torsdag 24.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Rama Ekadasi)
Fredag 25.10 Bryd fasten mellem 8:00–11:15
Mandag 28.10 Go Puja. Go Krda. Govardhana Puja
                         Dipa dana, Dipavali (Kali Puja)
                         Bali Daityaraja Puja
                         Sri Rasikanandas fremkomst
Tirsdag 29.10 Sri Vasudeva Ghosh’ bortgang
Torsdag 31.10 Srila Prabhupadas bortgang
Mandag 4.11 Gopastami, Gosthastami
                       Sri Gadadhara Dasa Gosvamis bortgang
                       Sri Dhananjaya Panditas bortgang
                       Sri Srinivasa Acaryas bortgang
Tirsdag 5.11 Jagaddhatri Puja
Torsdag 7.11 Srila Gaura Kisora Dasa Babajis  
  bortgang
Fredag 8.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Utthana Ekadasi)
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side

13 Transcendental    
 psykologi

17  Go seva - Tjeneste 
 til køerne

19 Stor 
 læseundersøgelse   
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Oktober er Damodaras eller Karttikas må-
ned, årets måske mest lykkebringende tid, 
der starter den 13. ok-
tober. Jayanta Govinda 
Prabhu skriver på side 
18 om de årlige Da-
modara-programmer, 
der finder sted over-
alt i verden inklusive 
København, hvor han 
arrangerer Damodara-
programmer over hele 
byen. Ligesom på for-
sidebilledet har du måske har du også lyst til 
at invitere ham og hans folk hjem til dig til et 
hyggeligt program en dag eller aften.

Andre ting, der sker, er Srila Prabhupadas 
bortgang (se side 6) og Diwali og Govardhana 
Puja (se side 22 plus Det sker på side 23). Og 
trænger du til en pause fra storbyens kaos, 
kan du tage imod Madhava Puris tilbud på 
side 17 og flytte til Skåne for at hjælpe til med 
Krishnas køer.

Med dette blad vil vi også benytte lejlig-
heden til at lave en læserundersøgelse (se 
side 19). Vi har vedlagt et spørgeskema til 
det trykte blad og vedhæftet det samme 
spørgeskema til den digitale version. Vi hå-
ber meget, at rigtig mange af jer vil udfylde 
og returnere skemaet og hjælpe os til at få 
en ide om, hvordan vi skal lave fremtidens 
Nyt fra Hare Krishna. Ld.

Damodara-programmer 
med mere

6 Han lever 
for altid

9 Damodara: Få   
Herren på besøg

10 De der Hare    
  Krishna'er 

20 En særlig slags   
 vegetar

22 Brevkasse   
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Selv når vi har bestemt os for at slå ind på 
selverkendelsens vej, fortsætter maya eller 
illusionen ikke desto mindre med at være der. 
Igennem selvrealisering kan en person nå til 
erkendelse af, at han ikke er kroppen, men 
en åndelig sjæl. Hvad er hans position da? 
Tomhed? Upersonlig? Folk tror, at efter krop-
pens død er der intet andet end nirvana eller 
tomhed. Upersonalisterne hævder på samme 
måde, at så snart det er ovre med kroppen, 
er det også slut med ens personlige identitet. 
Men kroppen kan i virkeligheden aldrig identi-
ficeres mere med det levende væsen, end en 
bil kan identificeres med sin fører. En person 
kan styre en bil, hvorhen han vil, men når han 
træder ud af bilen, tror han ikke, at nu er det 
slut med hans personlighed. I Bhagavad-gita 
taler Krishna om det levende væsen på denne 
måde:

isvarah sarva-bhutanam,  hrd-dese ’rjuna tisthati
bhramayan sarva-bhutani, yantrarudhani mayaya

“Den Højeste Herre befinder Sig i hjertet 
på enhver, O Arjuna, og styrer vandringerne 
hos alle levende væsener, der sidder som i en 
maskine, der er lavet af den materielle energi.” 
(Bg. 18.61)

Disse forskellige kroppe er som biler, og de 
bevæger sig alle. Den ene person kan køre i 
en dyr bil, og en anden kan have en billig. Den 
ene person kan have en ny bil, og en anden 
person kan have en gammel. Skal vi da derfor 
tro, at når vi er ude af kroppens bil, eksisterer 
personligheden ikke længere? Det er en anden 
form for galskab.

Tomhedsfilosofien, der hævder, at efter 

døden bliver vi til ingenting, er også en slags 
galskab, der er blevet modbevist. Vi er ikke 
tomhed, men ånd. Når man opnår åndelig er-
kendelse og ved, at man selv er en ånd, der er 
uden for kroppen, kan man gøre videre frem-
skridt ved at spørge ind til, hvad ens pligt som 
ånd er. ”Hvad er mit åndelige arbejde?” bør 
man spørge sig selv. At erkende sin åndelige 
identitet og spørge ind til sin åndelige pligt er 
virkelig at være ved sine fulde fem. Så megen 
individualitet og skelnen udvises af det levende 
væsen, selv når han er i kroppen. Skal vi da 
tro, at ved døden eksisterer ens intelligens, 
skelneevne og individualitet ikke længere? Når 
vi lægger sådanne store planer og arbejder 
så hårdt inde i kroppen, hvorfor skulle vi da 
antage, at når vi forlader kroppen, bliver vi 
til ingenting? Der er intet grundlag for dette 
vrøvl, og det tilbagevises direkte af Krishna i 
begyndelsen af Bhagavad-gita: 

na tv evaham jatu nasam, na tvam neme janadhipah
na caiva na bhavisyamah, sarve vayam atah param

dehino ’smin yatha dehe, kaumaram yauvanam jara
tatha dehantara-praptir, dhiras tatra na muhyati

“Aldrig var der et tidspunkt, hvor Jeg ikke 
eksisterede, og heller ikke du eller alle disse 
konger. Lige så lidt vil nogen af os ophøre med 
at være til i fremtiden. Ligesom den legemlig-
gjorte sjæl hele tiden vandrer i denne krop 
fra barndom til ungdom til alderdom, vandrer 
sjælen på samme måde over i en anden krop i 
døden. En fattet person forvirres ikke af denne 
forandring.” (Bg. 2.12–13)

Således fortsætter den individuelle sjæls 

Følgende er fortsættelsen og sidste del af en artikel af Srila Prabhupada fra Back to Godhead 
nr. 66 fra 1974. Første del bragtes i Nyt fra Hare Krishna  7.2019.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Hvem er skør? Del 2

af Srila Prabhupada



4

åndelige identitet efter døden, for Herren 
Krishna garanterer Arjuna for evigheden af 
alle de individuelle sjæle, der er forsamlet på 
slagmarken. Den åndelige gnist eller selvet 
er inde i kroppen fra det øjeblik, kroppen be-
gynder at blive dannet inde i moderens mave, 
og den fortsætter med at eksistere i kroppen, 
imens kroppen gennemgår alle sine forandrin-
ger igennem spædbarnsstadiet, barndommen, 
ungdommen og alderdommen. Det betyder, 
at personen, der er inde i kroppen, er til stede 
fra undfangelsesøjeblikket. Størrelsen på 
denne individuelle sjæl er så lille, at de vedi-
ske skrifter anslår den til ikke at være større 
end en titusindedel af en hårspids. Med andre 
ord er den usynlig for det menneskelige syn. 
Man kan ikke se sjælen med materielle øjne, 
men sjælen er der ikke desto mindre, og det 
faktum, at kroppen vokser fra formen som en 
ært til et fuldt udvokset menneske, er bevis på 
dens tilstedeværelse. Der er seks symptomer 
på sjælens tilstedeværelse, og vækst er et af 
dem. Hvis der er vækst eller forandring, kan 
man vide, at sjælen er til stede inde i kroppen. 
Når kroppen bliver ubrugelig, forlader sjælen 
den, og kroppen går ganske enkelt i opløs-
ning. Man kan ikke direkte opfatte, at sjælen 
forlader kroppen, men man kan opfatte dens 
symptomer, når kroppen mister bevidstheden 
og dør. I Bhagavad-gitas andet kapitel giver 
Herren Krishna følgende sammenligning for 
at illustrere denne proces:

vasamsi jirnani yatha vihaya, 
navani grhnati naro ’parani
tatha sarirani vihaya jirnany, 
anyani samyati navani dehi

”Ligesom en person ifører sig nye klæder 
og opgiver de gamle, accepterer sjælen på 
samme måde nye materielle kroppe og opgiver 
de gamle og ubrugelige.” (Bg. 2.22)

Selv om sjælen antager nye kroppe, vælger 
sjælen ikke selv kroppene. Valget foretages 
af naturens love. Imidlertid påvirker sjælens 

mentalitet valget, som Krishna tilkendegiver 
det i følgende vers:

yam yam vapi smaran bhavam, 
tyajaty ante kalevaram

tam tam evaiti kaunteya, 
sada tad-bhava-bhavitah

“En hvilken som helst tilstand, man forlader 
sin nuværende krop i, opnår man med sik-
kerhed i sit næste liv.” (Bg. 8.6)

I takt med, at ens tanker udvikler sig, udvikler 
ens fremtidige krop sig også. Et menneske 
ved sine fulde fem forstår, at det ikke er krop-
pen, og det forstår også, hvad dets pligt er: 
at fæstne sit sind på Krishna, så det i døden 
kan opnå Krishnas natur. Det er Krishnas råd 
i Niende Kapitels sidste vers:

man-mana bhava mad-bhakto, 
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi yuktvaivam, 
atmanam mat-parayanah

”Engager dit sind i altid at tænke på Mig, 
bliv Min hengivne, engager din krop i Min tje-
neste og overgiv dig til Mig. Ved at være helt 
absorberet i Mig vil du helt sikkert komme til 
Mig.” (Bg. 9.34)

Hver eneste legemliggjort sjæl er hele ti-
den aktiv ved at tænke. At lade være med at 
tænke er ikke engang muligt i så meget som 
et øjeblik. Den individuelle sjæls pligt er derfor 
at tænke på Krishna. Dette burde ikke være 
vanskeligt eller skadeligt på nogen måde. 
Krishna har Sine lege og aktiviteter, Han kom-
mer til Jorden og efterlader Sit budskab i form 
af Bhagavad-gita, og der er så mange bøger 
om Krishna, at det hverken er vanskeligt eller 
kostbart at tænke på Ham. Der er nok bøger 
om Krishna til et helt liv, så der mangler ikke 
læsestof. At tænke på Krishna bør imidlertid 
være velvilligt imødekommende. Hvis en 
mand er ansat et sted, tænker han altid på sin 
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arbejdsgiver: ”Jeg må være 
der til tiden. Hvis han ser, at 
jeg kommer for sent, trækker 
han måske i min løncheck.” At 
tænke sådan er ikke godt nok. 
Det er nødvendigt at tænke 
på Krishna med kærlighed 
(bhava mad-bhaktah). Når 
en tjener tænker på sin herre 
i den materielle verden, er der 
ingen kærlighed. Han tænker 
kun på kroner og ører. Fordi 
det ikke vil redde os at tænke 
på den måde, beder Krishna 
os om at blive Hans hengivne.

At tænke på Krishna med 
kærlighed eller med hengi-
venhed til Krishna betyder i 
virkeligheden tjeneste. Den ån-
delige mester ordinerer forskel-
lige pligter, der sætter den nye 
hengivne i stand til at tænke 
på Krishna. I Samfundet for 
Krishna-bevidsthed foreskrives 
der f.eks. så mange pligter: at 
trykke, skrive, maskinskrive, 
ekspedere, lave mad osv. På så 
mange måder tænker eleverne 
på Krishna, fordi de er beskæf-
tiget i Krishnas tjeneste.

Hvilken pligt angives af 
Krishna? Mad-yaji mam na-
maskuru. Selv om vi ikke har 
lyst til at adlyde, må vi adlyde og frembære 
vores respekt (namaskuru). Bhakti eller hen-
givenhed uden respekt er ikke bhakti. Man 
bør engagere sig i Krishna-bevidsthed med 
kærlighed og respekt og på den måde gøre 
sine angivne pligter. Så vil livet være vellykket. 
Man kan aldrig være lykkelig ved at identificere 
sig med den materielle krop og involvere sig i 
en masse ligegyldige ting. For at være lykkelig 
må der være bevidsthed om Krishna. Det er 
forskellen på åndelighed og materialisme. Den 
samme skrivemaskine, diktafon, båndoptager, 
duplikatormaskine, det samme papir og blæk, 

den samme hånd – overfladisk set er de det 
samme, men alting bliver åndeliggjort, når det 
bruges i Krishnas tjeneste. Da er det åndeligt. 
Vi må ikke tro, at noget skal være ualmindeligt 
for at være åndeligt. Hele den materielle ver-
den kan forvandles til ånd, hvis vi blot bliver 
Krishna-bevidste. Ved ivrigt at følge Krishnas 
instruktioner i Bhagavad-gita og følge i fod-
sporene på de store acaryaer eller lærere 
i Bhagavad-gita inden for discipelrækkens 
tradition kan vi åndeliggøre Jorden og 
genoprette dens indbyggeres forstand og 
sunde fornuft. 
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hantasmin janmani bhavan, 
ma mam drastum iharhati

avipakva-kasayanam,
 durdarso ’ham kuyoginam

”O Narada,” sagde Herren ”Jeg be-
klager, at i dette liv vil du ikke længere 
være i stand til at se Mig. De, der er 
ufuldstændige i tjeneste, og som ikke 
er helt fri for materielle urenheder, kan 
så godt som aldrig se Mig.” (Srimad-
Bhagavatam 1.6.21)

Dette vers er fra Srimad-Bhagavatams før-
ste bog. Her fortælles det, hvordan Narada 
Muni faktisk så Krishna ansigt til ansigt gen-
nem meditation. Men Krishna forsvandt, og 
selv om Narada forsøgte, kunne han ikke se 
Herren længere. Srila Prabhupada skriver 
i sin forklaring, at det at se Krishna er ikke 
mekanisk. Krishna viser Sig ved Sin egen 
søde vilje, og ligesom Solen forsvinder Han 
også ved Sin årsagsløse nåde. Han er ikke 
underkastet vores krav.

Nu kun kort tid efter vores elskede åndelige 
mester, Srila Prabhupadas, bortgang, ser vi så 
mange ting i dette adskillelsens lys. Vi kan for-
stå adskillelse fra Krishna og fra den åndelige 
mester på samme måde. Den åndelige mester 
er selvfølgelig ikke Krishna, men fordi han er 
den direkte manifestation af Krishna, er hans 
komme og forsvinden lige så åndelige som 
Krishnas komme og forsvinden.

Her har Krishna forladt Narada Muni efter 
kun at have givet ham en kort darsana [audi-
ens], men så kommunikerer Han til Narada 

igennem transcendental lyd. Narada fortæl-
ler: ”Da Guddommens Personlighed, der er 
transcendental til alle verdslige beskrivelser, 
så mine forsøg på dette ensomme sted, talte 
Han til mig med alvor og elskværdige ord blot 
for at lindre min sorg.” Selvfølgelig er dette helt 
usædvanligt. Narada var så ren, at han var i 
stand til at mærke stor adskillelse fra Krishna, 
og Krishna talte til ham, selv om Krishna ikke 
længere personligt var til stede. Ordene, Han 
talte, er denne morgens vers.

HAN LEVER
FOR ALTID

af Satsvarupa Dasa Goswami

Den 30. oktober er det 42 år, siden ISKCON’s grundlægger-acarya Srila Prabhupada gik 
bort. Til ære for Srila Prabhupada bringes her et uddrag fra en klasse, som Satsvarupa Dasa 
Gosvami gav i Dallas engang omkring november-december 1977 i måneden efter Srila Prab-
hupadas bortgang. Her taler han direkte om Srila Prabhupadas bortgang og betydningen af, 
at han ikke længere er blandt os.
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Krishna siger dernæst til Narada: ”Jeg har 
forladt dig blot for øge din tilknytning til Mig.” 
Det samme gælder for den åndelige mester. 
Det bør ikke være sådan, at efter den ånde-
lige mester er gået bort, mindskes disciplens 
tilknytning til ham gradvist, eller at de hengivne 
holdes oppe, når den åndelige mester er til 
stede, men i hans fravær forsvinder deres 
erindring af ham. Og tro ikke, at hvis I ikke havde 
Srila Prabhupadas direkte selskab, kender I 
ham ikke. Selv hvis det er tilfældet, er det stadig 
muligt at nærme sig ham. Mange, der havde 
Srila Prabhupadas personlige selskab, mener, 
at de ikke drog fordel af det. Men de har også 
muligheden, selv nu efter at han er gået bort, til at 
forøge deres tilknytning til ham. Denne omgang 
er noget, vi hver især bevidst må kultivere.

Alle bør ønske at have tæt omgang med 
en ren hengiven. Hvis vi ikke ønsker det, er 
vi så godt som døde, for gennem omgang 
med en ren hengiven kan vi udvikle kærlig-
hed til Krishna. Ellers er det ikke muligt. Man 
kan aldrig kende Krishna gennem sin egen 
bestræbelse. Man er nødt til at kende Ham 
gennem den åndelige mester, og vi ved alle, 
at han er til stede igennem sin åndelige lyd. 
Den er sågar endnu vigtigere end hans fysiske 
tilstedeværelse. Så vi har muligheden for blive 
tæt forbundet med Srila Prabhupada. Denne 
tætte omgang betyder, at vi tjener ham, og 
han er tilfreds med vores tjeneste. Yasya pra-
sadad bhagavat-prasado yasyaprasadan na 
gatih kuto ’pi. ”Gennem den åndelige mesters 
barmhjertighed får man Krishnas velsignelse, 
og uden den åndelige mesters nåde kan man 
intet fremskridt gøre.”

Der er så mange aspekter i forståelsen af 
den store personlighed, den rene hengivnes, 
bortgang. Her ser vi, at formålet med hans 
bortgang er at forøge vores kærlighed og 
hengivenhed og vores meditation på ham. 
Det er, hvad Krishna her fortæller Narada. 
Han siger selvfølgelig også, at Han forsvandt, 
fordi Narada ikke helt kunne værdsætte Ham. 
Narada var ikke helt ren. Det er en grund til 
beklagelse og en anden side af den åndelige 

mesters bortgang, at når han forsvinder, går 
det op for én: ”Jeg kendte ham aldrig rigtigt. 
Jeg benyttede mig aldrig rigtigt af denne store 
person. Sådan en stor hengiven kommer aldrig 
på Jorden igen i hundredvis af år. Alligevel kom 
jeg på grund af min mangel på renhed ikke til at 
kende ham eller gav mig til hans tjeneste med 
hjerte og sjæl.” Det er en grund til beklagelse.

Her siger Krishna: ”Du vil gerne se Mig, men 
Jeg vil ikke vise mig for dig, for du er ikke ren. 
På den anden side er grunden til, at Jeg for-
svandt, at give dig mulighed for at forstå, hvad 
du har mistet. Du kan nu føle og handle på en 
sådan måde, at du kan vinde Mig, før dit liv er 
ovre.” Dette bør vi kultivere med overlæg – øge 
vores tilknytning til Srila Prabhupada. Der er 
så mange måder, det kan gøres på.

I tjener alle her i templet i Dallas, og I kan 
kultivere Srila Prabhupadas selskab ved at 
huske hans mange aktiviteter i dette tem-
pel. Srila Prabhupada havde sine værelser 
her og gjorde så mange ting. Som I ved, 
installerede Srila Prabhupada disse Deiteter, 
Radha-Kalacandji. Srila Prabhupada kom på 
besøg, og den næste dag kom Krishna. Han 
installerede personligt Deiteten, ofrede den 
første arati og gik derpå op på sit værelse og 
skrev på et stykke papir: ”Radha-Kalachandji, 
Deiteten i Dallas.”

Alle disse ting er meget lykkebringende og 
bør huskes. Hans værelser bør bevares. Bil-
lederne af ham, da han var her, det han sagde 
her – alle disse ting bør bevares til hans ære. 
Vi må gribe denne mulighed for at øge vores 
tjeneste, hvilket er den rigtige måde at reagere 
på Srila Prabhupadas bortgang.

Vi har mistet vores chance for yderligere 
selskab med en ren hengiven i hans personlige 
tilstedeværelse. Vi har måske ikke været klar 
over den mulighed, men nu bør vi være bevid-
ste. Alle kender tendensen: Man værdsætter 
ikke noget, man tager det for givet, indtil det 
bliver taget fra én. Så nu er det i én forstand for 
sent. Så tag ikke let på dette. I virkeligheden 
er det ikke for sent, men vi må forøge vores 
tjeneste. For at gøre det må vi huske Srila 
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Prabhupadas instruktioner. Hvad ønskede 
han, hvad var hans lære, hans aktiviteter, 
betydningen af vores forhold til ham – meditér 
på disse ting. Det bør være det vigtigste og 
mest inderlige forhold, vi har. Og hvis vi føler 
noget for en anden, er det Srila Prabhupada, 
der kan give ham befrielse fra materiel lidelse.

Derfor må vi i det mindste bevare det, han 
har givet os, og forsøge at forøge det. Det 
vil sige at følge de fire regler [intet spil, in-
gen utilladt sex, ingen kødspisning og ingen 
beruselse]. Her i denne forklaring nævner 
Srila Prabhupada tilbedelse af Deiteten og 
sang af Hare Krishna. Hvis vi vil tættere på 
Prabhupada, skal vi bare synge eller recitere 
Hare Krishna. For mange år siden spurgte jeg 
Prabhupada i Boston, for vi tænkte altid på, at 
før eller senere ville Prabhupada forlade os: 
”Srila Prabhupada, nu du er her, kan vi stille 
dig så mange spørgsmål og få vejledning og 
styring. Men hvordan skal vi kunne det, når du 
ikke længere er her?” Han svarede: ”Krishnas 
navn er ikke forskelligt fra Krishna Selv. Forstår 
I det?” Hvis vi virkelig er oprigtige og siger Hare 
Krishna, er alt muligt for Krishna. Her ser vi, at 
det tilmed er for muligt for Krishna at tale til den 
hengivne. Derfor kan det også være muligt for 
den åndelige mester at tale til den hengivne 

inde fra hans hjerte. Hvem kan sige, det ikke er 
muligt? Hvis Krishna vil have, det sker, kan det 
ske. Hvis vi synger eller fremsiger det hellige 
navn, kan vi kende Krishna og vores åndelige 
mester og vide, hvad vi skal gøre.

Vores Gudsbroder Giriraja Gosvami gav 
et godt eksempel, hvor han sammenlignede 
ISKCON med Prabhupadas krop. Prabhupada 
brugte forskellige metaforer. Nogle gange 
sagde han, at bøgerne, bogudgivelsen og 
bogdistributionen er hans hjerte. Han kaldte 
penge sit blodomløb. Hvis nogle ødsler penge 
bort, er det som at tappe hans blod. Disse ting 
gælder fortsat – hans instruktioner og vores 
respons på dem. Hvis en hengiven ved, at 
Prabhupada vil have sine Krishna-bevidste bø-
ger distribueret, og hvis den hengivne går ud og 
distribuerer dem på trods af alle vanskeligheder 
og askese ved den tjeneste, vil Prabhupada helt 
sikkert fortsætte med at blive tilfreds, ligesom 
han før blev glad. Den hengivne vil komme 
tættere på sin åndelige mester og dermed blive 
lykkelig og mere sikker på sin åndelige position. 
Tro ikke, at nu er der forskel på den måde, som 
Srila Prabhupada skal stilles tilfreds på. Lad ikke 
nogen forringelse ske i ISKCON’s standarder, 
departementer eller programmer. Så er Prab-
hupada altid til stede.
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af Jayanta Govinda Dasa
Det er efterår i Danmark. De sidste otte år 

har jeg forsøgt at vænne mig til det danske 
vejr. Efter hver dejlig sommer er der en ting, 
jeg virkelig glæder mig til, og som gør efteråret 
til min yndlingsårstid. Måneden Karttika eller 
Damodara falder om efteråret og fylder mig med 
masser af inspiration til at besøge hengivne og 
folks hjem for at afholde 
Damodara-program-
mer. Det er helt sikkert 
min bedste måned.

Da jeg kom til Dan-
mark i 2011 fra Lon-
don, hvor jeg var del af 
en kæmpeforsamling 
af hengivne, plejede 
Damodara-måneden 
at være et travlt mara-
ton. Vi ville have 3-4 
Damodara-aratier hver eneste dag i 30 dage.

For mig var den mest inspirerende ting, da 
jeg første gang hørte om måneden Damodara, 
hvordan det er en mere kraftfuld og særlig 
måned, hvor alt åndeligt man gør, selv en lille 
åndelig aktivitet, mangedobles hundreder og 
tusinder af gange. Det er ligesom julemåne-
den, hvor alle forretningerne har særlige tilbud 
for at tiltrække flere kunder, så de kan komme 
ind i vanen med at handle mere.

Således er måneden Damodara en særlig 
bonusmåned! Denne bonus er forskellig fra de 
mange normale tilbud, vi hele tiden får hver dag. 
Det er et tilbud fra den Højeste Herre Selv. I 
Padma Purana nævnes det, at måneden Karttika 
er Herren Krishnas yndlingsmåned. Hengiven 
tjeneste, der gøres i denne hellige måned, beløn-
ner én med talrige fordele. Dette får de hengivne 
til at gøre noget ekstra i denne måned. Mange 
tager løfter om at øge deres japa (recitationen 
af Hare Krishna-mahamantraet) eller reducere 
deres materielle behov i hele måneden. På den 

måde forsøger de at koncentrere sig mere om 
at huske på Herren Krishna.

Sri Hari-bhakti-vilasa (2.16.198) omtaler det 
således: "I måneden Karttika bør man tilbede 
Herren Damodara og dagligt synge bønnen 
Damodara-astakam, der blev talt af vismanden 
Satyavrata og tiltrækker Herren Damodara."

I Skanda Purana står 
der: "O bedste blandt 
tilhængere af religion, en 
person, der ikke følger 
løftet Karttika-vrata, er 
en synder. Han er som 
en morder. En person, 
der giver i velgørenhed 
til brahmanaerne ti mil-
lioner køer, der alle giver 
mælk og alle er mødre 
til nye kalve, opnår ikke 

en sekstendedel af den fromme gavn, man 
opnår ved at stille en lampe på taget af Herren 
Krishnas tempel."

De sidste otte har vi hvert år gjort Damodara-
måneden til et yajna (offer). Hvert år er antallet 
af hjemmeprogrammer blevet flere og flere. 
Sidste år lavede omkring 2.000 mennesker 
Damodara-arati hjemme hos sig selv eller til 
fælles programmer. Alle får en mulighed for at 
vise deres inderlige kærlighed og hengivenhed 
til Herren ved at invitere til hjemmeprogrammer 
og ofre ghee-lamper og synge foran Ham. Vi 
opfordrer derfor igen i år jer alle til at indbyde 
Herren Damodara til jeres hjem. Vi har et hold 
af hengivne, der er meget inspirerede til at 
komme hjem til jer i måneden Damodara, der 
løber fra den 14. oktober til den 12. november.

For mere information er I altid velkomne 
til at kontakte mig (tlf. 5184 5382 eller email: 
anumulajagan@gmail.com) eller en hvilken 
som helst tempelhengiven.

Hare Krishna, Jayanta Govinda Dasa.

DAMODARA:
FÅ HERREN PÅ BESØG
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af Lalita-Gopinatha Dasi

Vendingen ”køre de store kanoner frem” 
betyder, at nu begynder det at blive alvorligt. 
Omkring 1989 sørgede Krishna for, at jeg 
helt sikkert ikke ville glemme Ham på noget 
tidspunkt, og det blev klart, at jeg skulle blive 
til noget åndeligt.

Jeg forsøgte at blive vegetar. Jeg var blevet 
foræret indrammede billeder af Deiterne Sri-
Sri Radha-Gokulananda og Gaura-Nitai og 
igen begyndt at recitere Hare Krishna. Denne 
gang var det lettere på grund af de hengivnes 
selskab. For at slippe væk fra mit ulykkelige 
privatliv ville jeg besøge mine forældre, tage til 
søndagsfester og arbejde 10-12 timer om da-
gen. Jeg blev arbejdsnarkoman og forsvandt 
ind i det job, jeg elskede. Det år opgav jeg 
også min stilling som reservekadet i søværnet. 
Mange forandringer skete i mit liv.

For at fylde tomrummet ud nød jeg at læse 
Srila Prabhupadas små bøger og Bhagavad-
gita som den er. Filosofien virkede rigtig, selv 
om jeg ikke forstod det hele. Til tider stillede 
min romersk-katolske opdragelse sig i vejen 
for min forståelse af den vediske filosofi, da de 
to er meget forskellige. I mange henseender 
kan de virke som hinandens modsætninger, 
men da jeg gik dybere såvel som fik det for-
klaret af hengivne, begyndte jeg at se, at den 
Krishna-bevidste filosofi ikke nægtede ideen 
om én sand Gud. De hengivne fortalte mig 
aldrig, at jeg ikke kunne tro på Jesus, og de 
sagde heller ikke, at jeg skulle flytte ind i deres 
tempel eller opgive mit arbejde. Jeg må sige, at 
jeg blev prædiket til af nogle meget kloge hen-
givne, de fleste af dem grhasthaer, der også 
forstod min situation og prædikede derefter.

Vi har alle familie, slægtninge og venner, og 
det er usædvanligt at være åndelig. I nogle 

tilfælde er hengivne blevet forkastet på grund 
af deres tro, så hvad ville mine forældre tænke, 
når jeg blev en hengiven? At tage til et program 
er én ting, men derfra til at identificere sig 
som en hengiven er der et stort spring. Da jeg 
fortalte min mor på telefonen, at jeg var blevet 
vegetar og overvejede at blive en hengiven, 
gav hun mig et ultimatum. Jeg måtte vælge 
mellem mine forældre og Hare Krishna’erne. 
Jeg var chokeret og såret, men for en gangs 
skyld i mit liv følte jeg, at jeg havde styrken og 
beslutsomheden til at gøre, hvad jeg vidste 
var det bedste for mig. Jeg troede ikke på, 
at hun mente det alvorligt, og for at afsløre 
hendes bluffnummer holdt jeg bare op med at 
kontakte hende og ventede. En måned senere 
gav hun sig og ringede og spurgte, hvornår 
jeg kom på besøg. Til den dag i dag har hun 
aldrig nævnt deres ultimatum, men hendes 
opringning betød accept fra deres side. Det 
var en proces, og de forsøgte deres bedste. 
Siden da har min mor været så heldig at se de 
”smukke dukker” i templet, og både min far og 
mor har fået prasadam. De spørger sjældent 
til mit hengivne liv bortset fra for at finde ud af, 
om jeg stadig er en Hari eller vegetar – mere 
i spøg end noget andet.

Livet var mere enkelt tilbage sidst i 80’erne, 
men det var på det tidspunkt, at den digitale 
teknologi rykkede frem med stormskridt. Jeg 
arbejdede med DOS databaser og husker, at 
jeg fik at vide, at de primære farver, der afbil-
dede dataindlæsningsfelter, var det nyeste 
inden for databaseteknologi. Telefonerne 
havde stadig drejeskiver og spiralledninger. På 
arbejdet fik jeg en mobiltelefon, hvilket svarede 
til at holde en mursten til øret. På den sociale 
side hører jeg, at det stadig er muligt at have 

Dette er femte del af Lalita-Gopinathas fortælling om hendes liv, og hvordan hun kom i kontakt 
med Hare Krishna i Australien. De fire første dele bragtes i de forrige numre.

DE DER HARE KRISHNAER, 5
De store kanoner køres frem
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togvenner nu om dage, men det er alligevel 
meget vanskeligere at komme i kontakt med 
folk. Det ændrede sig med fremstødet af tab-
letter, mobiler og bærbare computere. Der er 
ingen grund til at være personligt social, når 
man kan være det online, ikke sandt?

Tiderne har ændret sig, men ISKCON er 
på mange måder den samme. Vi har stadig 
hengivne, der distribuerer bøger og går på 
harinama. Folk laver stadig sjov ved at danse 
med de hengivne, når de kommer forbi, imens 
andre stadig kommer med fornærmelser. Ga-
debilledet ville ikke være det samme i Sydney 
uden en harinama engang imellem.

Dengang var vi afhængige af at møde 
hengivne på gaderne eller i templerne. Intet 
overgår at tale personligt, blive givet en bog 
af Srila Prabhupada, mærke på den, vende 
siderne og beundre de smukke illustrationer og 
farverige billeder for slet ikke at tale om at læse 
de tidløse budskaber, der står i bøgerne. Den 
dag i dag har jeg ikke læst dem alle, hvilket 
er noget, jeg fortryder, jeg ikke gjorde, mens 
jeg boede i templet. Min tjeneste med at tage 
mig af Veda-båndministeriet betød dog, at jeg 
kunne benytte mig af adgang til tusinder af 

forelæsninger i stedet.
Tilbage i 1989 havde jeg aldrig rigtig lagt 

mærke til de hengivne rundt omkring i det om-
råde, hvor jeg arbejdede, men pludselig var de 
overalt. Det er det, jeg mener med at køre de 
store kanoner frem. Når som helst jeg havde 
et brændende spørgsmål, ville jeg møde en 
hengiven. Det var som en offensiv. Vi var ikke 
så bange for fremmede dengang, så jeg ville 
stoppe en hengiven, hvis jeg så en. Nu om 
dage kan jeg værdsætte, hvor sjældent det er, 
at en fremmed henvender sig til en hengiven 
for at stille filosofiske spørgsmål. Det var ikke 
så underligt, at jeg altid blev mødt med over-
raskelse og entusiasme fra deres side.

I et af de foregående afsnit nævnte jeg, 
hvordan jeg mødte HH Ramai Swami. Tilbage 
dengang var han lidt af en oprører – Rock Swa-
mien. Hvert år turnerede han og hans Hare 
Krishna Rock Band på Australiens østkyst. 
Deres tjeneste var utraditionel, men de lavede 
hengivne og distribuerede en masse prasa-
dam. Som musikelsker kunne jeg ikke vente 
på at komme til en koncert. Om vinteren var 
bandet i Sydney, og som den første mødte jeg 
guitaristen, Subhadra Das, der distribuerede 
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Kurmas kogebog i min kontorbygning. Da han 
var på vej ud, kaldte jeg på ham og spurgte 
med en hvisken, om han var en hengiven. Jeg 
viste ham entusiastisk et Back to Godhead, 
jeg havde i min skrivebordsskuffe, og spurgte, 
om han kunne fortælle mig, hvem af Dem var 
Krishna, for på mig lignede begge skikkelser 
(Radha og Krishna) i bund og grund kvinder. 
Jo, ja, det er svært at forestille sig, at man kan 
tage så meget fejl, men jeg var ikke sikker. Jeg 
kunne se, at Subhadra holdt et smil tilbage, da 
han hviskede: ”Se efter påfuglefjeren på hove-
det. Det er Krishna. Og Han er også den blå af 
Dem.” Med et stort smil på ansigtet gik han ud.

Nogle dage senere stødte jeg bogstaveligt 
talt ind i en hengiven, da jeg var på vej ud af 
en cafe. Da jeg fik øje på hans falmede tilaka, 
spurgte jeg, om han havde tid til at svare 
på et spørgsmål. Det viste sig, at han var 
Ramai Swamis saxofonist. Tanken om Hare 
Krishna’erne og rockmusic var morsom. Det 
underlige var, at når jeg mødte hengivne, var 
jeg væk fra kontoret i op til en time, og ingen 
syntes at bemærke mit fravær. Jeg mødte Sub-
hadra Dasa igen, og netop da jeg gerne ville 
købe Srimad-Bhagavatam, mødte jeg “Super 
Rupa” (Rupa Ragunatha Dasa), en af Austra-
liens bedste sankirtana-hengivne. Han solgte 
mig en brugt 1. Bog af Srimad-Bhagavatam, 
som jeg faldt over igen så sent som sidste år, 
da jeg var tilbage i Australien. Da jeg kiggede 
ind i omslaget, gik det op for mig, at der stod 
Kurma das Brahmacari. Den var allerede flere 
år gammel, da jeg havde fået den.

Et andet definerende øjeblik i min rejse til at 
blive en hengiven kom, da jeg dumpede ind 
i Bhojadevas hustru tæt på mit arbejde. Hun 
spurgte til mit privatliv, der ikke havde det sær-
lig godt på dette tidspunkt, og sagde derefter 
noget, der var meget direkte, men lige netop, 
hvad jeg havde brug for at høre: ”Du er nødt 
til at vælge mellem din forlovede og Krishna. 
Du kan ikke have begge.” Jeg anbefaler ikke, 
at man prædiker sådan til nogen, medmindre 
man virkelig forstår en persons situation, 
men jeg tror, at Krishna talte igennem hende. 

Jeg var lettet over at høre mine egne tanker 
bekræftet, men der manglede stadig en brik 
i puslespillet. Jeg skulle have et sted at bo.

Før jeg første gang besøgte templet, havde 
jeg en drøm, som jeg senere forstod var af 
Herren Visnu. Jeg så Ham stå, imens folk gik 
hen imod Ham. Pludselig vendte Han sit blik 
imod mig, smilede og gjorde tegn til mig, men 
jeg tøvede. Han blev ved med at kalde på mig, 
og mine fødder begyndte at bevæge sig. Da 
jeg næsten var kommet hen til Ham, vågnede 
jeg brat. Denne drøm, som jeg havde glemt og 
senere husket mange måneder senere, gav 
pludselig mening. Jeg havde forholdt mig af-
ventende med hensyn til at blive en hengiven, 
og nu havde jeg mit svar. Jeg havde intet andet 
sted at bo og havde ikke råd til at bo alene, så 
jeg kunne ikke se nogen hurtig vej ud af det.

Ikke længe derefter stod jeg og bladrede i 
nogle vegetariske kogebøger i Annabels, en 
økologisk købmand nær mit arbejde. En pige, 
Lindy, spurgte, om jeg havde brug for hjælp. 
Jeg havde kæmpet for at opgive kød og havde 
brug for vejledning. Hun tog med det samme 
Kurmas og Adirajas kogebøger ned fra hylden 
og fortalte mig om sin søster, der var en hen-
given og vegetar. Hvor verden dog er lille. Vi 
sludrede, og jeg nævnte, at jeg søgte efter et 
sted at bo tæt på, og hun fortalte mig, at jeg 
skulle holde øje med en pige, der havde kort 
hår og en sikha. Hvad var chancen for, at jeg 
bare ville møde hende på gaden? Man kan 
gætte svaret. En dag fik jeg en fornemmelse 
af, at jeg skulle vende mig om, og så en pige 
af den beskrivelse komme ud fra en butik. 
Jeg lagde mærke til sikhaen – det måtte være 
hende! Jeg kaldte på hende og fortalte derefter 
om samtalen med hendes søster og spurgte, 
om hun stadig havde et ledigt værelse. Tju 
bang! Det hele faldt på plads. Nogle uger 
efter var jeg flyttet ind. Jeg var begejstret 
over at bo sammen med en hengiven kun 
fem minutter fra mit arbejde og ikke langt fra 
templet. Den ideelle situation, og det hele var 
ved Krishnas barmhjertighed. (Fortsættes i 
næste nummer)
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Vores egentlige psykologiske problem – ro-
den til alle andre bryderier – er, at vi er i en falsk 
materiel identitet. Vi tror, vi er kroppen, imens 
vi i virkeligheden slet ikke er materielle væsner, 
men åndelige sjæle, der er evige tjenere af 
Krishna, Guddommens Højeste Personlighed. 

Selv når man ved og forstår dette, kan man 
imidlertid ikke med ét opgive tilknytningen 
til sin syge materielle natur og være helt 
absorberet i sin åndelige natur med dens 
sunde psykologiske aktiviteter. Tredje afsnit 
af Transcendental psykologi diskuterede, 
hvordan man derfor må gøre sine materielle 
pligter (vyavahara), imens man kultiverer sin 
egentlige åndelige natur (paramartha). 

Man må gøre sine vyavahara-pligter som 
en tjeneste til Krishna og ikke længere for sin 
egen nydelses skyld. Samtidigt må man tål-
modigt og ydmygt affinde sig med de uheldige 
psykologiske tilknytninger, som man ikke kan 
slippe af med her og nu. Handler man sådan 
i fuld tillid til, at Krishna allerede hjælper én 
og løbende mindsker de lidelser, man har 
forårsaget for sig selv, er man ifølge Srimad-
Bhagavatam 10.14.8 garanteret opnåelse af 
sin sunde åndelige natur. 

Ikke desto mindre er det et vanskeligt stadie. 
Srimad-Bhagavatam (11.28.28) bemærker: 

”Ligesom en mangelfuldt behandlet sygdom 
vender tilbage og giver patienten gentagen 
lidelse, forbliver sindet, der ikke er fuldstændigt 
renset for sine unaturlige tendenser, knyttet til 
materielle ting og plager den ufuldkomne yogi 
gang på gang.”

I den situation er det bedste, vi kan gøre, at 
pleje omgang med Herrens rene hengivne og 
selvrealiserede sjæle og ud fra deres aktivi-
teter erfare, hvad sund psykologi er. Et kendt 

vers opfordrer os derfor til at etablere stærke 
forhold til hengivne, der er velsituerede i hen-
given tjeneste. I deres selskab bliver vi renset 
for vores materielle tilknytninger:

”Hver lærd person ved udmærket, at til-
knytning til det materielle er den åndelige 
sjæls største forvikling. Men når den samme 
tilknytning overføres på selvrealiserede 
hengivne, åbner den befrielsens dør.” (SB. 
3.25.20)

Det er præcis her i vores forhold til hengivne, 
at det bliver afgørende med en praktisk forstå-
else af transcendental psykologi. Hvis vi ikke 
er opmærksomme på, hvordan vores sind 
fungerer, hvis vi ikke er opmærksomme på, 
hvordan det gensidigt påvirker andres sind, og 
hvis vi ikke er opmærksomme på vyavahara-
kultiveringen af personlige forhold, kan vi ikke 
dæmme op for vores skinsyge og misundelse. 
Disse stiller sig dermed som en mur imellem os 
og virkeligt dybe forhold til hengivne. I sidste 
ende vil vi ende med at ringeagte de hengivne 
og begå forseelser, hvilket effektivt hindrer den 
udrensning af lystne ønsker, som ellers ifølge 
sastra er et resultat af sadhu-sanga.

Her er det derfor meget vigtigt at kultivere filo-
sofisk forståelse. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakura skriver: ”En person, der er siddhanta-
alasa, doven med hensyn til at forstå filosofisk 
sandhed, kan ikke krydse over de hindringer, 
hans materielt betingede natur sætter i vejen for 
ham.” (Fra Prakrta-rasa Sata-dusini).

I Srimad-Bhagavatam 5.14.29-30 beskri-
ves sammenhængen imellem en ligegyldig, 
vildledt og doven indstilling med hensyn til 
at forstå Vedanta-filosofi og fremkomsten af 
lyst, misundelse og forseelser i ens samvær 
med hengivne: 

TRANSCENDENTAL  
PSYKOLOGI, 4: 

af Lalitanatha Dasa

Dette er fjerde del af psykologiserien, der er baseret på bogen Vedanta Psychology af Suhotra 
Swami. De første dele blev bragt i Nyt fra Hare Krishna 6- 7-8.2019.
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”Pseudo-swamierne, -yogierne og 
-inkarnationerne, der ikke tror på Gud-
dommens Højeste Personlighed, kaldes 
pasandier. De er selv faldne og bedra-
gede, for de kender ikke den virkelige vej 
til åndeligt fremskridt. Hvem som helst, 
der kommer til dem, bliver igen med sik-
kerhed bedraget.

Når man således bedrages, søger 
man somme tider tilflugt hos de vediske 
princippers virkelige tilhængere (brahma-
naer eller dem, der er Krishna-bevidste), 
der lærer alle at tilbede Guddommens 
Højeste Personlighed ifølge de vediske 
forskrifter. Men da sådanne slyngler ikke 
er i stand til holde fast ved disse princip-
per, falder de igen ned og søger tilflugt 
blandt sudraer, der er dygtige til at lave 
arrangementer med henblik på seksuel 
tilfredsstillelse.

…På denne måde blander abernes ef-
terkommere sig med hinanden…Uden at 
tøve lever og bevæger de sig frit uden at 
kende til livets mål. De besnæres blot af 
hinandens ansigter, der minder dem om 
sansenydelse. De er altid engagerede i 
materielle aktiviteter…og arbejder hårdt 
for at opnå materiel vinding. Således 
glemmer de fuldstændigt, at en dag er 
deres korte levetid ovre, og de synker 
længere ned i kredsløbet af fødsel og 
død.” 

Ydmyghed 
Sindet er konstant aktivt. Hele tiden tænker 

det noget, føler noget og ønsker noget. Som 
Krishna nævner det i Bhagavad-gita: ”Ingen 
kan afholde sig fra at gøre noget, selv ikke i et 
øjeblik.” Selv når kroppen er inaktiv, tier sindet 
ikke i så meget som et øjeblik, men fortsætter 
med at tænke alle mulige slags tanker.

Derfor kan løsningen på sindets problemer, 
selv om det er en naturlig indskydelse, ikke 
være at ophøre med at tænke, føle og ønske, 
for det er en simpel umulighed. Den eneste 
mulige løsning er at oplære sig til og vænne 

sig til at tænke, føle og ønske på den rigtige 
måde. Med ’den rigtige måde’ sigtes der til 
den måde, som en ren sjæl tænker, føler og 
ønsker på. Kun i den tilstand kan man være 
helt fri for psykologiske forstyrrelser.

En ren sjæl er naturligt bevidst om Herren 
og sin egen underordnede, afhængige posi-
tion og tænker i overensstemmelse dermed. 
Srimad-Bhagavatam giver eksempler på, 
hvordan fuldkomne sjæle tænker. Prah-
lada Maharaja beder i Srimad-Bhagavatam 
(7.9.40):

”Min kære Herre, O Du Ufejlbarlige, 
min situation er som en person, der har 
mange hustruer, der alle forsøger at 
tiltrække ham på deres egen måde. Så-
ledes tiltrækkes tungen til velsmagende 
retter, kønsdelene til sex med en smuk 
kvinde og følesansen til at røre ved bløde 
ting. Skønt maven allerede er fuld, vil den 
stadig have mere at spise, og øret forsø-
ger ikke at høre om Dig, men er normalt 
tiltrukket til biografsange. Lugtesansen 
tiltrækkes til endnu en anden side, de 
hvileløse øjne tiltrækkes til steder, hvor 
der foregår sansenydelse, og de aktive 
sanser tiltrækkes til andetsteds. Hvilken 
forlegenhed jeg befinder mig i!”

Vi ser her, hvordan Prahladas tanker er 
engageret i bøn til den Højeste Herre. Han er 
bevidst om sin egen position og sin afhængige 
natur. Han forstår sin prekære situation i den 
materielle verden, sådan som han befinder sig 
omgivet af sindet og sanserne, der konstant 
hiver ham i alle mulige retninger og indvikler 
ham i den materielle eksistens. Derfor beder 
han hele tiden om at måtte stå under Herrens 
beskyttelse. Han ved, at hans eneste beskyt-
telse er Herren, hvilket gør ham frygtløs, for 
han ved, at Herren giver beskyttelse. Beskyt-
telsen forsvinder kun, når vi ikke beder om 
den og ikke er bevidste om Krishna, men tror 
os selv uafhængige. 

Denne ydmyge sindsstemning er vores 
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sunde psykologiske tilstand. I den kan man 
huske på Krishna konstant og altid mærke 
Hans beskyttelse. Caitanya Mahaprabhu 
bemærkede derfor, at hvis man altid er mere 
ydmyg end et græsstrå, mere tolerant end et 
træ og altid rede til at vise andre respekt uden 
at ønske nogen form for respekt til sig selv, kan 
man altid recitere Herrens navn konstant. Med 
andre ord er det i den sindstilstand, at man kan 
bede inderligt til Herren og hele tiden mærke 
Hans beskyttelse. Det er den normale, sunde 
sindstilstand for enhver sjæl. I tilgift er det den 
mest ekstatiske tilstand overhovedet.

Illusionens dualiteter
I den tilstand er man upåvirket af den ma-

terielle verdens problemer, som ellers er al-
lestedsnærværende. Den materielle tilværelse 
består af intet andet end problemer. De er selve 
denne verdens byggesten for den betingede 
sjæl og giver sig til kende i, hvad Krishna kalder 
”illusionens dualiteter” (Bg. 7.27), såsom godt og 
dårligt, varmt og koldt, ven og fjende, mand og 
kvinde, syg og rask, rig og fattig osv.

I virkeligheden er ideen om disse dualiteter 
en illusion. Det betyder ikke, at de ikke findes. 

De er virkelige nok, selv om de er midlertidige. 
Det illusoriske er værdien af god og dårlig, som 
vi tillægger dem. Ifølge Caitanya-caritamrta 
(Antya 4.176):

“I den materielle verden er alle ideer om godt 
og dårligt mental spekulation. Derfor er det alt 
sammen forkert at tale om, at ”Dette er godt” 
og ”Dette er dårligt” [underforstået, at i den 
materielle verden er alt kun dårligt].”

Selv om der ikke er nogen kategorisk forskel 
imellem materielt godt og dårligt (alle materiel-
le situationer er midlertidige og lidelsesfyldte), 
kredser betingede sjæles tanker konstant om 
disse dualiteter og tror i illusion, at de kan 
løse deres situation ved at fjerne det dårlige 
og fremme det gode, dræbe deres fjender og 
beskytte deres venner, undgå kulde og søge 
varme osv. 

Absorberet i dualiteter går den betingede 
sjæls bevidsthed ud til den ydre verden, som 
han tror kan indrettes på en måde, så hans 
problemer forsvinder. Men problemerne findes 
ikke i den ydre verdens dualiteter, men inde 
i ens sind. Herren Krishna afviser i Srimad-
Bhagavatam (11.28.36-37), at den åndelige 
sjæls problemfyldte oplevelse af den materi-
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elle verden skulle være andet end en drøm, 
en illusorisk vision, som sjælen oplever inde i 
sine mentale lag af forurenet bevidsthed: 

”Hvad end tilsyneladende dualitet 
selvet opfatter, er blot sindets forvirring. 
En sådan formodet dualitet har ingen 
anden basis end ens egen sjæl.

De fem materielle elementers dualitet 
er kun en sansning af navne og former. 
De, der hævder, at denne dualitet er 
virkelig, er pseudolærde personer, der 
forfængeligt opkaster fantastiske teorier, 
der ingen basis har i virkeligheden.”

Mental argumentation 
Da vi i vores ikke-selvrealiserede tilstand har 

den illusoriske oplevelse af, at problemer, som 
er inde i os selv, ligger uden for os selv, ser 
vi ydre omstændigheder som vores ’fjender’ 
og tror, at ved at rydde disse fjender af vejen 
forsvinder vores problemer.

Men da vores mentale problemer ikke for-
svinder på trods af vores forsøg på at ændre på 
vores omgivelser, ender vi ofte med at leve i en 
drømmeverden af vred spekulativ argumente-
ring. Som følelsen af afmagt og vrede tiltager, fin-
der man sig selv mere og mere involveret i vred 
argumentation med imaginære personligheder. 
Imaginære betyder ikke, at de ikke eksisterer, 
men at det blot er i sindet, man argumenterer 
med disse sine såkaldte ’fjender’, der kan være 
alle lige fra ens far eller mor til en person, som 
sagde noget, da man mødte ham, offentlige 
skikkelser, man er uenige med osv. 

En sådan endeløs absorbering i argumen-
tation over forskellige materielle dualiteter 
er symptom på mental forstyrrelse. Krishna 
fraråder den slags mental argumentering (SB. 
11.28.1-2 og 8):

”Man bør hverken rose eller kritisere 
andre personers betingede natur og 
aktiviteter. Snarere bør man se denne 
verden som en kombination, hvor alt er 
baseret på den ene Absolutte Sandhed, 
af materiel natur og de nydende sjæle.

Enhver, der hengiver sig til at rose eller 
kritisere andres kvaliteter og adfærd afle-
des hurtigt fra sin egen bedste interesse 
ved at blive indviklet i illusoriske dualiteter.

Den, der korrekt har forstået måden, 
hvorpå man bliver fast forankret i teore-
tisk og realiseret viden, sådan som det 
er beskrevet af Mig her, henfalder ikke til 
kritik og ros. Ligesom Solen vandrer han 
frit igennem hele denne verden.” 

Skal man tale til nogen i sindet, skal man 
tale til Krishna. Det kaldes bøn.

Den psykologiske behandling 
foreskrevet af Herren Krishna selv 

Herren Krishna påstår ikke her, at de forstyr-
relser af dualitet, der påvirker vores liv, skal 
ignoreres, fordi de blot er drømme. Han siger 
ikke, at vi ikke bør gøre noget ved dem. Men 
Han siger, at spekulation, sladder og mental 
argumentation ikke er løsningen.

”Så hvad skal vi gøre ved vores psykolo-
giske problem?” lyder vores forpinte klage. 
Svaret er, at vi må acceptere, at vi kæmper 
med dualiteter (hvilket blot betyder, at vores 
sind giver os problemer), fordi vi er svage med 
hensyn til at forstå os selv som rene åndelige 
sjæle. Det første skridt er at tage den ydmyge 
position, der er vores egentlige natur. Når man 
synger eller reciterer Hare Krishna-mantraet, er 
man i sin naturlige position, for det er intet andet 
end en ydmyg bøn om at stå under beskyttelse 
af Krishnas åndelige energi ved at få lov til at 
tjene Ham. Krishnas navn er derfor den vigtigste 
medicin imod vores psykologiske sygdom.

Når man har accepteret sin ydmyge position, 
kan man gå videre til Krishnas instruktion om 
altid at huske på Ham og gøre alle sine pligter 
for Hans tilfredsstillelse. Krishna siger:

”Imens man altid husker på Mig, bør man 
gøre sine pligter for Mig uden at være impul-
siv. Med sindet og intelligensen givet til Mig 
bør man fæstne sit sind i tiltrækning til Min 
hengivne tjeneste.” (SB. 11.29.9)

(Fortsættes i næste nummer)
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Bhumis Gård ligger smukt i hjertet af Skåne, 
Sveriges sydligste del. Gården er en lille 
økologisk gård, hvis formål er at skabe et 
bæredygtigt samfund omkring et enkelt liv og 
høj tænkning. Enkelt liv betyder for os at bruge 
principper fra permakultur til dyrkning af vores 
egne grønsager, frugter, bær og nødder, passe 
gårdens dyr med kærlighed ifølge principperne 
for ahimsa (ikke-vold) og goraksya (kobeskyt-
telse) og opbygge jordbunden med gødning 
fra dyrene. Vores engagement i naturen og 
dyrene er baseret på vores tro på, at jorden 
og livet er hellige, og vi skal nære dem såvel 
som hinanden og vores forhold til Krishna.

Bhumis Gård kaldes også Krishnagården. 
Al mælk, mælkeprodukter og andre frugter af 
vores arbejde på gården ofres med kærlighed 
til gårdens residerende familie-Deiteter: Sri-Sri 
Radha-Giridhari, Sri-Sri Gaura-Nitai og Herren 
Narasimhadeva. Krishnagården blev startet i 
2017 af os, Madhava Puri Dasa og Anaghastra 
Devi Dasi (på billedet sammen med Bhumi), 
der har været hengivne af Krishna siden 1979 
og 1981. Hvorfor gjorde vi det?

Vi har længe set på ideen om varnasrama-
dharma som en måde at skabe en ramme 
for en fredfyldt praktisering af åndeligt liv. For 
nogle år siden begyndte vi at tænke dybere 
over Srila Prabhupadas udtalelser som: ”Ker-
nen i varnasrama er kobeskyttelse,” og ”Hver 
eneste grihastha (gift mand/familie) bør i det 
mindste have nogle køer.” På det tidspunkt 
havde vi allerede mange års erfaring med 
at tage os af store dyr (heste), og vi havde 
til vores rådighed et stort stykke jord med 
naturlige engarealer, der havde brug for flere 
græssende dyr. Vi følte os klar til køer. Vi endte 
med tre køer og to okser, og efter nogle må-
neder flyttede hele operationen til vores egen 
gård – Krishnagården.

I tre år har vi nu haft volontører eller frivil-

lige fra hele verden til at hjælpe med at passe 
køerne og drive gården. Hver anden uge kom-
mer og går nogle frivillige. Nogle af dem har 
deltaget i klasser i bhakti-yoga, japa og kirtana, 
imens andre blot har lært at passe køerne og 
spise prasadam.

Alle de frivillige har gjort megen værdifuld 
tjeneste med at etablere Bhumis Gård og har 
taget ideen om goraksya og de nødvendige 
praktiske færdigheder med sig. Imidlertid 
ville det være bedre for dyrene, hvis det var 
de samme personer, der passede dem i læn-
gere tid end bare nogle uger ad gangen eller 
en måned eller to. Derfor vil vi gerne invitere 
nogle hengivne eller aspirerende hengivne til 
at komme og være sammen med os som en 
del af vores hold. Vi kan tilbyde to slags prak-
tikophold på gården fra tre til seks måneder 
med mulighed for at forlænge opholdet.

Under opholdet vil man lære:

Pasning af køer og heste og landbrug ifølge 
principperne for goraksya og ahimsa (ingen 
slagtning, ingen vold, ingen udnyttelse)

Permakultur og bæredygtigt landbrug
Økologisk holistisk gartneri i drivhuse, køk-

kenhaver og orangeri
Etablering af en permakulturel skovhave
Håndmalkning og fremstilling af mælkepro-

dukter
Opførsel og vedligeholdelse af bygninger
Vegetarisk madlavning og surdejsbagning 

med fokus på de indiske og italienske køk-
kener

Sprog som engelsk og svensk
Praktisering af bhakti-yoga og vaisnava-

filosofi gennem klasser, kirtana og japa i 
tempelrummet

Tage sig af gæster
Organisere og opleve en hengiven festival 

på gården

GO SEVA - TJENESTE TIL KØERNE
 Var det noget for dig at lære?

af Madhava Puri Dasa
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A r b e j d e t  p å 
gården består af 
daglige rutiner og 
forskellige projek-
ter, ca. 30 timer 
om ugen. De faste 
rutiner er pasning 
af køerne og he-
stene, havearbej-
de, håndmalkning, 
madlavning, bag-
ning, henkogning 
og rengøring. Pro-
jekterne inkluderer 
byggeri, vedlige-
holdelse af byg-
ninger og træning 
af dyrene.

Kommende pro-
jekter er ombyg-
ning af en af vores 
stalde til et orangeri 
og godkendt køk-
ken, værksted og 
potteværksted. Vi 
har også løbende 
mindre projekter, 
som beboerne på 
gården er velkom-
ne til at foreslå og 
overse.

Vi søger efter 
personer, der er 
ivrige efter at lære, 
engagerede i kø-
erne, i stand til at 
kommunikere og 
videbegærlige. Du 
skal også være venlig og hensynsfuld over 
for de andre beboere, gæster og frivillige på 
gården. Du vil komme til at bo i gode private 
værelser og få dine grundlæggende behov 
dækket. Alle måltider på gården laves af 
køkkenholdet og indtages samlet. Vi betaler 
ikke løn, men der er mulighed for at være 
med til at opbygge og være del af en an-

delsforretning med salg af det overskydende 
fra gården. 

Du er velkommen til at sende din ansøgning 
i et brev til Madhava Puri Dasa (Eric Eriksson): 
info@krishnafarm.eu. Adressen er: Bhumis 
gård, C/O Eriksson, Möllenäsvägen 83-7, 
27572 Lövestad, Sverige. Telefon: +46 46 612 
00  /  +46 768 233 833. 
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I anledning af Nyt fra Hare Krishnas 20 
års jubilæum, som vi ellers går stille hen-
over, kombinerer vi dette nummer af bladet 
med en læserundersøgelse. Vi vil gerne 
have et bedre overblik over, hvad vores 
læsere godt kan lide ved bladet, hvad de 
savner, hvad der er for meget af, hvad de 
læser, hvad de ikke læser, hvorfor de ikke 
læser bladet, hvis de ikke gør det osv. Er der 
overhovedet brug for et decideret magasin 
som Nyt fra Hare Krishna i en moderne 
verden, hvor alle overvældes af et konstant 
bombardement af digital og visuel infor-
mation? Dette og andre ting kunne vi godt 
tænke os at få mere klarhed over.

Alle, der abonnerer på det trykte blad, 
modtager derfor en formular sammen med 
bladet. Denne formular kan udfyldes og 

indsendes eller afleveres til os personligt.
Digitale abonnementer får et link til 

samme formular, som derefter kan udfyldes 
online. Samme link kommer også til at ligge 
på bladets hjemmeside, www.harekrishna.
dk. I er velkomne til at gøre andre opmærk-
somme på linket og læserundersøgelsen.

Vi beder derfor så mange af jer som mu-
ligt, om I ikke har lyst til at deltage i vores 
læserundersøgelse. Det vil hjælpe os  til 
at lave et blad, der kan opfylde de behov, 
som hengivne og sympatisører af Krishna 
og ISKCON har i Danmark. 

Hvis I hellere vil skrive til os direkte via e-
mail, ringe til os eller tale med os personligt, 
er det også velkomment.

Resultaterne af undersøgelsen diskuteres i 
næste nummer. På forhånd tak til jer alle. 

STOR
LÆSEUNDERSØGELSE
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Sidste efterår talte jeg en søndag eftermiddag 
med Sharon, en gæst, der besøgte vores Hare 
Krishna-center for første gang. Samtalen kom 
ind på vegetarisme. Med beklagelse tilstod Sha-
ron, at hun længe havde ønsket at blive vegetar. 
Men hvordan? Det virkede umuligt. En eller 
anden form for kødprodukt forurenede de fleste 
madvarer i supermarkederne og restauranterne. 
Tanken om selv at lave maden var forvirrende: 
”Jeg kan ikke engang lide salater,” sukkede hun. 
”Og jeg er træt af brød med jordnøddesmør og 
marmelade. Hvad andet er der, man kan spise?”

Hvad andet? Jeg blev mundlam et øjeblik, 
imens billeder af friske opblæste purier, sprøde 
samosaer og dampende varme risretter for 
igennem mit sind. Der var så meget andet. Det 
er blot vores uheld, at som børn, der er vokset 
op i Vesten, har vi ingen viden om den vediske 
madlavningskunst, hvor forskellige kornsorter, 
grønsager og mælkeprodukter kombineres 
på talløse fantastiske måder for at tilfredsstille 
vores appetit.

Jo, først var jeg målløs, men jeg kunne også 
sætte mig ind i, hvordan hun havde det. Jeg kun-
ne huske mine egne spæde forsøg på at være 
vegetar, før jeg flyttede ind i et Hare Krishna-
tempel. Jeg ville køre min tomme indkøbsvogn 
op og ned ad gangene i supermarkedet for at 
finde noget, der kunne spises af mennesker. 
Modvilligt trak jeg mig selv over til afdelingen 
med frugt og grønt og betragtede skeptisk de 
mærkelige grønsager: mystiske auberginer, 
tykskrællede græskar og majskolber, der skjulte 
de velkendte kerner. Jeg var ikke engang helt 
klar over, hvordan man skulle skære ind i disse 
grønsager for slet ikke at tale om at lave et mål-
tid af dem. De få modige forsøg jeg gjorde, var 

så besværlige og resultaterne så intetsigende, 
at jeg hurtigt faldt tilbage til at leve af mellem-
madder med jordnøddesmør og marmelade og 
resterne fra mine besøg til Hare Krishna-centret.

Der er mange grunde til at blive tiltrukket til 
vegetarisme, og der er store forskelle blandt 
dem, der anser sig selv for vegetarer. Nogle 
såkaldte vegetarer afstår blot fra rødt kød og 
fortsætter med at spise kylling og fisk. Andre 
undgår alle former for kød, men spiser æg. Og så 
er der dem, der undgår alle animalske produkter 
inklusive mælk.

Disse diæter kan være inspireret af moralske 
hensyn, eller de kan være baseret på sundheds-
mæssige betragtninger. Uanset hvad tilhører 
nutidens vegetar, i hvert fald i Vesten, en minori-
tet. På en typisk restaurant finder vegetaren kun 
frugter og grønsager som sideretter og tilbehør. 
På trods af medicinske og moralske beviser på 
det modsatte ser de fleste folk ud til at være 
overbevist om, at et måltid er ufuldstændigt uden 
kød. Heldigvis er vi nu vidne til en voksende 
bevidsthed om det forkerte ved kødspisning og 
en resulterende forøgelse af vegetarisme.

Hengivne af Herren Krishna er en særlig slags 
vegetarer. Imens vi helt sikkert er hurtige til at 
gøre opmærksom på de sundhedsmæssige 
og økonomiske fordele ved vores vegetariske 
kost, er sådanne betragtninger helt ærligt kun 
sekundære. Vi spiser, som vi gør, fordi denne 
kost anbefales af den Højeste Herre Selv.

Den vediske madlavningstradition er ikke blot 
et andet køkken med sin særegne måde at tillave 
og krydre mad, som f.eks. det mexicanske eller 
italienske er det. Det er det køkken, som Her-
ren Krishna personligt nød, da Han åbenbarede 
Sig på denne planet for omkring 5.000 år siden. 

EN SÆRLIG
SLAGS VEGETAR

af Dvarakadisa Devi Dasi
Denne artikel er hentet fra ISKCON’s engelske magasin Back to Godhead, nr. 20-12, 1985. Da 

artiklen er lang med mange opskrifter, bringes den over to gange med den indledende artikel og 
den første opskrift i dette nummer og resten af opskrifterne i næste nummer. 
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Vaisnava-skrifterne indeholder beskrivelser 
af, hvordan Herren Krishna nød vegetariske 
retter, der var tilberedt med kærlighed af Hans 
hengivne: desserter af mælk og sukker, over-
dådige grønsager kogt i klaret smør, tykmælk 
blandet med frisk frugt og ris og meget andet. 
Krishna er ophavsmanden til hele universet. Han 
kan let arrangere en kost, der på samme tid er 
velsmagende, ernæringsmæssigt afbalanceret 
og fri for karma.

Disse vediske retter når deres fuldkommen-
hed, når de laves af hengivne for at glæde Her-
ren og ofres til Ham med uselvisk kærlighed. Da 
kan den hengivne goutere både de lækre resul-
tater af madlavningen og den transcendentale 
glæde ved hengiven tjeneste. Selv om spisning 
på en måde kun udgør en lille del af vores liv, kan 
det stadig gøres til en hellig meditation.

I Bhagavad-gita udtaler Krishna: ”Alt hvad 
du gør, alt hvad du spiser, alt som du ofrer eller 
giver væk, og alle former for askese, som du 
udfører – gør disse som en ofring til Mig.” (Bg. 
9.27). Ofringen kan være simpel – et blad, en 
blomst, lidt frugt eller noget vand – men det må 
gøres med kærlighed og hengivenhed. Da vil 
Herren Krishna tage imod det. Ingredienserne 
er vegetariske, men essensen – kærlighed og 
hengivenhed – gør Krishnas hengivne til en 
særlig form for vegetarer.

Min nye ven Sharon og jeg deltes om ople-
velsen af et herligt vegetarisk festmåltid den 
søndag. Retterne var alle blevet tilberedt af 
de hengivne og ofret til vores smukke Deiteter. 
Imens Sharon forundredes over retternes over-
dådighed og variation, reflekterede jeg over, 
hvor perfekt ukompliceret spisning kan være. 
Det er ikke nødvendigt med masseslagtning 
af uskyldige dyr eller for dyre, forarbejdede 
madvarer og frustrerede vegetarer, der dør af 
sult midt i overflod. At lære at tilberede tilfreds-
stillende vegetariske måltider er ikke vanskeligt, 
som denne måneds simple retter bekræfter det. 
Efter lidt øvelse bliver de grundlæggende ingre-
dienser gode venner selv med os, der voksede 
op med brødmadder med jordnøddesmør og 
marmelade.

Her følger nogle retter fra Yamuna Devis store 
opskriftssamling

Enkle glaserede gulerødder
(gajar sabji)

Tilberedelsestid: 45 minutter 
Giver 4 portioner

2 spsk. ghee (klaret smør) eller vegetabilsk olie
½ tsk. friskhakket grøn chili
½ tsk. friskhakket ingefærrod
1 tsk. spidskommenfrø
2 spsk. honning eller sukker
½ tsk. gurkemejepulver
½ kg gulerødder
1,25 dl vand
1 tsk. salt
½ tsk. sort peber eller stødt chili
2 spsk. frisk persille eller korianderblade, hakket
1 tsk. citronsaft

1. Vask og skrab gulerødderne og skær dem 
diagonalt i skiver med tykkelse på 0,3 cm.

2. Varm ghee’en op i en 3-4 liters gryde over 
middelvarme, indtil en dråbe vand sprutter med 
det samme, når den stænkes i. Rør den hak-
kede chili, ingefær og spidskommen i og steg, 
indtil de bliver let brunede. Tilsæt honning eller 
sukker og steg, indtil spidskommenfrøene er 
mørkebrune. Tilsæt gurkemejepulver og derefter 
med det samme gulerodsskiverne. Rør grundigt. 
Steg gulerødderne i 3-4 minutter, tilsæt vandet, 
sæt låget tæt på gryden, skru varmen ned til 
lav og småkog i omkring 20 minutter, eller indtil 
gulerødderne er næsten kogte.

3. Tag låget af gryden, tilsæt salt og sort 
peber eller chilipulver og kog, indtil væsken er 
næsten kogt af, og gulerødderne er bløde. Rør 
frisk persille eller korianderblade og citronsaft i. 
Ofres til Krishna.

Flere opskrifter fra samme artikel i næste 
nummer. 

BTG 20-12, 1985
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SPØRGSMÅL: I Srimad-Bhagavatam står 
der, at når Indra vedkender sig sin forseelse 
og oprigtigt beklager den, bliver reaktionen 
brændt væk af ilden fra hans anger. Så hvorfor 
skal Indra da fortsat falde ned fra sin position?

SVAR: Selv hvis vi ærligt og redeligt erken-
der, at vi har gjort noget forkert, kan Krishna 
stadigvæk anse det for nødvendigt at rense 
vores hjerter. Indra begik adskillelige forseel-
ser. Når det kommer til stykket, er der alt for 
mange historier om Indra. Men i virkeligheden 
er Indra en meget stor sjæl, langt større end 
os, for Krishna bruger ham på en måde, så 
han vil begå dumme forseelser for at lære 
verden. Når alt kommer til alt, forsøgte Indra 
at dræbe Vrindavanas indbyggere på grund af 
sit falske ego. Han var så stolt, at han tænkte: 
”De ofrede alting til mig hvert år i Vrindavana, 
og nu gør de det ikke!” Det var utåleligt for ham 
at opleve ikke at blive respekteret og tilbedt. 
Derfor sendte han sine samvartaka-skyer for at 
tilintetgøre dem. Krishna løftede blot Govard-
hana Bjerget med sin venstre hånds lillefinger 
i syv dage og syv nætter. Og under hele den 
tid faldt regnen uophørligt, lynglimt blinkede, og 
det tordnede voldsomt. Disse var de skyer, der 
kan forårsage pralaya, skyerne, der er til stede 
ved tiden for universets opløsning. På få minut-
ter kan disse skyer gøre hele verden til et stort 
ocean. For at redde landsbyen løftede Krishna 

blot Govardhana Bjerget, og alle stod under det.
Ingen spiste eller sov i syv dage og nætter. 

De var alle så forgabet med kærlighed, da de 
så den syv år gamle form af Krishna holde Go-
vardhana Bjerget med sin venstre lillefinger og 
smile til alle. De følte sig fuldstændigt mætte 
og tilfredse blot ved at se Krishna med deres 
øjne. De glemte alt om at spise, sove og være 
vågne. Uden så meget som at blinke med øjnene 
var de fanget af Krishnas skønhed. Til sidst kom 
Indra ned for at overgive sig til Krishna, og han 
lavede abhiseka [badning] for Krishna.

Hvor end Indra var, kom han personligt ned 
for at lave Krishnas abhiseka. Indra var en me-
get ophøjet personlighed – velhavende, magt-
fuld og fuld af anseelse og prestige. Krishna 
ønskede at bruge ham som et eksempel for 
andre folk på, at man skal undgå at være stolt 
af sin rigdom, prestige, magt eller intelligens. Vi 
bør se, at vi blot er små insekter, og derfor har 
vi ingen grund til at være stolte. Indra var en god 
person, men Krishna fik ham til at begå fejltagel-
ser. Når vi begår en forseelse, befries vi for dens 
reaktion gennem vores oprigtige anger. Men vi vil 
måske stadig være nødt til at gennemgå nogle 
reaktioner for at blive renset. Og det er i virke-
ligheden ved at gå igennem disse reaktioner, at 
vi bliver renset, mens vi tænker: ”Krishna giver 
mig kun en lille smule af reaktionen, så jeg ikke 
vil gøre det igen.”

BREVKASSE
Et spørgsmål om Indra og Govardhana

 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. Siden det er Govardhana Puja den 28. oktober, får Radhanatha 
Swami lov til at svare på et spørgsmål om Indra og Govardhana.Swami lov til at svare på 
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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.

Søndag den 27.10: Diwali. Festprogram fra kl. 15

Mandag den 28.10: Govardana Puja. Festprogram 
fra kl. 17.

Torsdag den 31.10: Srila Prabhupadas bortgang. 
Aftenprogram fra kl. 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. 13-16: Søndagsfest. Kirtan, foredrag, 
arati og vegetarisk fest.
 
Søndag 27.10: Søndagsfest fra kl. 15 med feiring av 
Govardhan puja, Gopuja og Diwali

Der er to gange daglig arati. Kontakt Sanatani for 
detaljer

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): 
Mandag 28.10: Govardhana puja. Program kl. 17
Torsdag 31.10: Srila Prabhupadas bortgangsdag. 
Program kl. 17

Ekadasi: 09. og 24. oktober.

Ekadasi: 09 og 24. oktober.    
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



GAURA-NITAIS RIGTIGE TØJ 
I sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna bragtes en artikel med Laura Kulesa, hvor hun 

fortalte om sin spændende tjeneste med at sy og lave tøj til Københavns Deiteter, Sri-Sri 
Gaura-Nitai. Et billede på side 8 af Gaura-Nitai ledsagede artiklen. Desværre var det det 
forkerte billede, hvis man ellers kan tale om et forkert billede, når det gælder Gaura-Nitai. 
Men man vil naturligvis gå ud fra, at Gaura-Nitai ses i det tøj, som Laura har lavet.

Imidlertid blev der byttet rundt på et par billeder, så et andet end det tiltænkte var det, 
der kunne ses på side 8. Vi vil gerne kompensere for dette med det rigtige billede, hvor 
Gaura-Nitai faktisk er iklædt det tøj, som Laura lavede til Dem. En undskyldning til jer alle 
inklusive Laura for denne smutter. Her har I så Gaura-Nitai, endda i farver, i det tøj, som 
Laura brugte over et halvt år på at sy.


