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Mandag 6.1.2020 Ekadasi (faste fra korn og bønner 
  for Putrada Ekadasi)
Tirsdag 7.1 Bryd fasten mellem 8:36–11:02
                    Sri Jagadisa Panditas fremkomst
Fredag 10.1 Sri Krsna Pusya Abhiseka
Onsdag 15.1 Sri Ramacandra Kavirajas bortgang
                      Srila Gopala Bhatta Gosvamis  
  fremkomst
                      Sri Jayadeva Gosvamis bortgang
                      Ganga Sagara Mela
Torsdag 16.1 Sri Locana Dasa Thakuras bortgang
Mandag 20.1 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Sat-tila Ekadasi)
Tirsdag 21.1 Bryd fasten mellem 8:22–11:01
Onsdag 29.1 Vasanta Pancami
                      Srimati Visnupriya Devis fremkomst
                      Sarasvati Puja
                      Srila Visvanatha Cakravarti Thakuras  
  bortgang
                      Sri Pundarika Vidyanidhis fremkomst
                      Sri Raghunandana Thakuras  fremkomst
                      Srila Raghunatha Dasa Gosvamis  
  fremkomst
Lørdag 1.2 Sri Advaita Acaryas fremkomst (faste  
  til middag)
Søndag 2.2 Bhismastami
Mandag 3.2  Sri Madhvacaryas bortgang
Tirsdag 4.2  Sri Ramanujacaryas bortgang
Onsdag 5.2  Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Bhaimi Ekadasi) (faste indtil middag  
  for Varahadeva i morgen)
Torsdag 6.2 Bryd fasten mellem 7:54–10:54
                    Herren Varahadevas fremkomst  
  (fasten var i går)
Fredag 7.2 Nityananda Trayodasi: Herren Sri  
  Nityananda Prabhus fremkomst (faste  
  indtil middag)
Søndag 9.2 Sri Krishna Madhura Utsava
                    Srila Narottama Dasa Thakuras  
  fremkomst
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Velkommen tilbage til Nyt fra Hare Krishna, 
der som altid er forsinket i januar, og et godt 
nytår. Men hvor godt? Srimad-Bhagavatam 
slår koldt vand i blodet. Når vi ser en solop-
gang, tænker vi nok: ”Sikke en flot solopgang. 
Sikke en dejlig verden.” Men Srimad-Bhaga-
vatam siger sobert: ”Hver gang Solen står op 
og går ned, er vi en dag tættere på døden.” 
På samme måde med nytåret. Tiden går. Et 
år er ikke lang tid. Snart er der gået fem år, ti 
år, snart et helt liv. Men Srimad-Bhagavatam 
tilføjer, at hvis tiden bruges på at huske på 
Krishna, giver den evig gavn. Forhåbentligt 
kan Nyt fra Hare Krishna i 2020 hjælpe os til 
at huske mere på Krishna.

Forsidebilledet er fra Hare Krishnas gal-
laforestilling i Londons Apollo Theatre den 
24. november 2019. Vi fortæller om Londons 
50-års jubilæumsfestligheder på side 6, hvor 
bl.a. 3.000 mennesker besøgte Krishnaspec-
tacular, som forsidebilledet er fra. Og bagsiden 
fortæller, hvordan Englands premierminister 
Boris Johnson var forbi Bhaktivedanta Manor 
i december. Der sker meget for Krishna i Eng-
land i disse år.

Som altid er der en festivalkalender for det 
kommende år (se side 18). Sæt kryds i kalen-
deren nu, så du har mulighed for at deltage i 
de store begivenheder i 2020.

Muligvis kommer det næste nummer i fe-
bruar også nogle dage forsinket. Vi får se. Ved 
Krishnas nåde er der masser af tjeneste i disse 
tider. Det må man aldrig klage over. Ld. 
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Hele sagen forklares meget enkelt i Bhaga-
vad-gita (7.14):

daivi hy esa gunamayi, 
mama maya duratyaya

mam eva ye prapadyante, 
mayam etam taranti te

Det vil med andre ord sige, at den materielle 
naturs kvaliteter, der er kendt som gunamayi 
maya, er meget stærke, og det er meget 
vanskeligt at komme ud af forviklingen. Men 
Herren giver på samme tid midlet, at enhver, 
der overgiver sig til Ham (mam eva ye prapa-
dyante), eller enhver, der frivilligt overgiver sig 
til Krishna (isvarah paramah krsnah), kommer 
ud af kløerne på den materielle forvikling. 
Overgivelsesprocessen er i virkeligheden 
det, der skaber den menneskelige civilisation, 
overgivelsesprocessen er menneskesamfun-
dets virkelige dharma, og den er det grund-
læggende princip i den vediske kultur, som 
det bekræftes af Herrens udtalelse. Vedais ca 
sarvair aham eva vedyo (Bg. 15.15).

Denne vediske kultur bliver nu udbredt un-
der navn af Krishnabevidstheds-bevægelsen, 
der er videnskabelig, autoriseret og praktisk. 
Vi har praktisk erfaring af dette. For fire eller 
fem år siden vidste ingen i den materielle 
verden, hvad Krishna er. I flere hundrede år 
har Bhagavad-gita været kendt i Vesten, og 
næsten alle lærde og religiøse mennesker er 
interesseret i at læse den store kundskabsbog, 
Bhagavad-gita. Men igennem den viden, der 
bliver præsenteret af mayavadi -skolen, bliver 
Krishna aldrig forstået. For nærværende 
præsenterer vi Bhagavad-gita som den er 

uden nogen såkaldt klog fejlfortolkning, og 
overalt i verden bliver denne bevægelse ac-
cepteret, specielt af den yngre generation, 
hvilket betyder, at denne bevægelse har en 
stor fremtid for sig og kan blive accepteret af 
alle. I Srimad-Bhagavatam (6.3.22) anbefales 
det, at dharma i sin fortrolige og essentielle 
form bør prædikes som følger:

etavan eva loke ’smin,
 pumsam dharmah parah smrtah

bhakti-yogo bhagavati, 
tan-nama-grahanadibhih

Dette er den førsteklasses måde at prædike 
dharma på, nemlig bhakti-yogo bhagavati, der 
begynder med at synge Herrens hellige navn, 

Dette er fortsættelsen og afslutningen på en artikel, der oprindeligt bragtes i februar 1972 i 
Dharmaprakash, et magasin, der blev udgivet af Madhva-sampradayaen i Madras. Første del af 
den danske oversættelse kunne læses i forrige nummer af Nyt fra Hare Krishna (november 2019).

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Manifesteringen af dharma i mennesket, 2

af Srila Prabhupada
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tan-nama-grahanadibhih. Den samme ting 
bekræftes i Bhagavad-gita (9.14):

satatam kirtayanto mam, 
yatantas ca drdha-vratah

namasyantas ca mam bhaktya, 
nitya-yukto upasate

Derfor prædiker vi essensen af dharma, 
nemlig sang af Herrens hellige navne eller 
mahamantraet: Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare 
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Denne bevægelse er nu generelt kendt over 
hele verden som Hare Krishna-bevægelsen. 
Det bekræftes i Brhan-Naradiya Purana:

harer nama harer nama, 
harer namaiva kevalam

kalau nasty eva nasty eva, 
nasty eva gatir anyatha

Enhver, der er seriøs med hensyn til virkeligt 
at prædike denne bevægelse, vil blive accep-
teret i Amerika, Europa, Japan, Australien, 
Afrika, Sydamerika og selv i Rusland. Hvis 
Indien gerne vil være berømt, må hun finde 
tilbage til sin oprindelige åndelige kultur, der 
er at kende livets mål. Folk tror, at de kan blive 
lykkelige gennem materielle justeringer. Men vi 
har set, at ingen i fortiden nogensinde er blevet 
lykkelige gennem sådanne forsøg, og derfor 
kan det konkluderes, at de aldrig vil blive lyk-
kelige i fremtiden gennem sådanne forsøg. Vi 
forsøger at sprede denne Krishnabevidstheds-
bevægelse på vores egen ydmyge måde, og 
hvis bare en eneste betinget sjæl derigennem 
bliver befriet fra mayas kløer, vil vi anse vores 
bevægelse for vellykket. Vi mener derfor, at 
alle religiøse samfund verden over bør tage 
del i denne bevægelse. Hvis de synes, at det 
ikke er nemt, kan de benytte sig af de snesevis 
af vores tykke bøger såsom:

1. Bhagavad-gita som den er
2. Srimad-Bhagavatam 

3. Teachings of Lord Caitanya
4. Nectar of Devotion (Bhaktirasamrta-

sindhu)
5. Krishna, Guddommens Højeste Per-

sonlighed
6. Sri Isopanisad
7. Easy Journey to Other Planets
8. Krishna-bevidsthed: Det højeste yoga-

system 
osv. osv.

Vores eneste bøn til alle religiøse samfund 
er, at de prøver at forstå denne bevægelse og 
tager del i den.

Supplement
Virkelig dharma betyder at overgive sig til 

Guddommens Højeste Personlighed. Sarva-
dharman parityajya, mam ekam saranam vraja 
(Bg. 18.66). Sa vai pumsam paro dharmo, yato 
bhaktir adhoksaje (SB. 1.2.6). Desværre kan 
de, der er berøvet virkelig viden, ikke følge 
denne virkelige dharma, som det bekræftes i 
Bhagavad-gita (7.15):

na mam duskrtino mudhah, 
prapadyante naradhamah

mayayapahrta-jnana, 
asuram bhavam asritah

”De skurke, der er groft tåbelige, som er de 
laveste blandt mennesker, hvis viden er stjålet 
af illusion, og som deler dæmonernes ateisti-
ske natur, overgiver sig ikke til Mig.”

Her står der, at blot ved at overgive sig 
til Guddommens Højeste Personlighed, 
Krishnas, lotusfødder, kan man overvinde den 
materielle naturs strenge love. Hvordan kan 
det da være, at uddannede filosoffer, viden-
skabsmænd, forretningsfolk, administratorer 
og lederne af almindelige mennesker så ikke 
overgiver sig til Sri Krishna, den almægtige 
Guddommens Personligheds, lotusfødder? 
Mukti eller befrielse fra den materielle naturs 
love er blevet efterstræbt af menneskehedens 
ledere på forskellige måder og med store 
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planer og udholdenhed i rigtig mange år og 
liv. Men hvis den befrielse er mulig blot ved 
at overgive sig Guddommens Højeste Per-
sonligheds lotusfødder, hvorfor vælger disse 
intelligente og hårdt arbejdende ledere så ikke 
denne enkle metode?

Bhagavad-gita besvarer dette spørgsmål 
meget ærligt og ligefremt. De virkelige lærde 
ledere af samfundet som Brahma, Siva, Ka-
pila, Kumaraerne, Manu, Vyasa, Devala, Asita, 
Janaka, Prahlada, Bali og senere hen Madh-
vacarya, Ramanuja, Sri Caitanya og mange 
andre, der alle er solide filosoffer, politikere, 
lærere, videnskabsmænd osv., overgiver sig til 
den Højeste Person, den almægtige autoritets, 
lotusfødder. De, der ikke virkeligt er filosoffer, 
videnskabsmænd, lærere, administratorer 
osv., men som udgiver sig for at være det for 
at opnå materiel vinding, accepterer ikke den 
Højeste Herres plan eller vej. De har intet 
begreb skabt om Gud. De opfinder blot deres 
egne verdslige planer og komplicerer følgelig 
den materielle tilværelses problemer i deres 
forgæves forsøg på at løse dem.

Disse duskrtinaer eller skurke følger fire for-
skellige adfærdsmønstre. Mudhaerne er dem, 
der er groft tåbelige ligesom hårdtarbejdende 
lastdyr. De vil selv nyde frugterne af deres 
arbejde og ønsker derfor ikke at give dem 
til den Højeste. For det meste påstår de, der 
arbejder hårdt dag og nat for at klare byrden 
af deres selvskabte pligter, at de ikke har tid til 
at høre om det levende væsens udødelighed. 
For sådanne mudhaer er materiel vinding, der 
er forgængelig, livets et og alt på trods af, at 
mudhaerne kun nyder en uanseelig lille del 
af deres eget arbejdes frugter. Somme tider 
tilbringer de søvnløse dage og nætter for en 
eller anden frugtstræbende vindings skyld, og 
selv om de har mavesår eller fordøjelsesbe-
svær, stiller de sig tilfredse med praktisk taget 
ingen mad. De er udelukkende optaget af at 
slide hårdt dag ud og dag ind til gavn for illuso-
riske herrer. Desværre overgiver de sig aldrig 
til Herren over alle herrer, og de afser heller 
ikke tid til at høre om Ham fra de rette kilder.

Naradhamaerne er menneskehedens la-
veste eller de, der ikke følger nogen form for 
religiøse principper. Selv de, der er socialt 
og politisk udviklede, men ikke har nogen 
religiøse principper, må anses for at være 
naradhamaer. Formålet med den civiliserede 
form for menneskeliv er, at mennesket skal 
genoplive sin tabte bevidsthed om sit evige 
forhold til den Højeste Sandhed, Guddom-
mens Personlighed, Sri Krishna, og den, der 
lader denne mulighed gå fra sig, klassificeres 
som en naradhama.

Den næste klasse af duskrtina kaldes 
mayayapahrta-jnana eller de personer, 
hvis store lærdom gøres til skamme under 
indvirkningen af den illusoriske materielle 
energi. De er for det meste nogle meget 
kloge fyre som store filosoffer, digtere, 
forfattere, videnskabsmænd osv., men den 
illusoriske energi vildleder dem, og derfor 
adlyder de ikke den Højeste Herre. Der fin-
des rigtig mange sådanne personer, som for 
øjeblikket udgiver sig for at være såkaldte 
lærde i Bhagavad-gita. I Bhagavad-gita 
bliver det på et jævnt og ligefremt sprog 
forklaret, at Sri Krishna er Guddommens 
Højeste Personlighed, kilden til alting, og alle 
rådes til at overgive sig til Ham. På trods af 
disse klare udtalelser nedgør mayayapahrta-
jnanaerne den Højeste Herre for blot at være 
et menneske. De overgiver sig ikke til Hans 
lotusfødder eller underviser andre i at følge 
dette princip.

Den sidste klasse af duskrtina kaldes asu-
ram bhavam asrita, de, der er af dæmoniske 
principper. De er åbenlyst ateistiske og hæv-
der, at den Højeste Herre aldrig kan nedstige 
til denne materielle verden, eller at Han er 
underordnet det upersonlige aspekt, selv om 
der står det modsatte i Bhagavad-gita. Fordi 
ateisten er misundelig på den Højeste Herre, 
lancerer han en masse uægte inkarnationer, 
der ikke er andet end hans eget hjernespinds 
frembringelser.

Disse fire slags personer overgiver sig aldrig 
til Guddommens Højeste Personlighed.
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I november-december fejrede Londons 
Hare Krishna sit 50-års jubilæum med en 
af de største Hare Krishna-festivaler no-
gensinde i England. Festlighederne foregik 
over ni dage fra søndag den 24. november til 
den 2. december og centrerede sig omkring 
Deiteterne af Sri-Sri Radha-Londonisvara, 
som Srila Prabhupada installerede for 50 år 
siden i hjertet af London. I øvrigt de første 
store Radha-Krishna Deiteter noget sted i 
ISKCON. 

Festivalen bød på exceptionelle forestil-
linger, udstillinger, kirtanaer, store harinama-
optog, historiske beretninger fra ISKCON 
Londons første dage, læsninger og mest 
af alt overvældende darsanaer med Sri-Sri 
Radha-Londonisvara, der hver dag var ud-
smykket helt ud over det sædvanlige i Deres 
tempel i Soho Street, en centralt beliggende 
sidegade til Oxford Street.

Den første dags arrangement fandt sted i 
Londons Apollo Theatre med et publikum på 
3.000, det største nogensinde til et Krishna-
arrangement i London. Efterfølgende ryk-
kede festivalen til Radha-Krishna templet 
i Soho Street. Her var der de næste otte 
dage daglige temaer omkring Hare Krishnas 
udvikling over 50 år i London. Arrangemen-
terne foregik i selve templet såvel som på 
Londons gader med store harinamaer og et 
for vinteren usædsvanligt Rathayatra-optog. 
Alt blev modtaget godt af Londons borgere, 
og mange af dem sluttede sig til og deltog i 
Rathayatraen og harinamaerne.

Højdepunktet var den niende og sidste 
dag. Fantastiske kirtanaer blev afsluttet med 
en enorm abhiseka af Radha-Londonisvara 
– to tons kronblade af roser blev hældt over 
Deiteterne på alteret. Bagefter blev blom-
sterne kastet ud til templets hengivne, der 
smed blomster over hinanden, og til sidst 

blev blomsterne spredt ud i et langt spor på 
Oxford Street. Festlighederne fortsatte indtil 
midnat, hvor Deiteterne i Deres afsluttende 
darsana åbenbarede Sig i et overdådigt nyt 
sæt tøj.

Devaki Devi Dasi, der stod for organise-
ringen af alle festlighederne, bemærkede 
bagefter: ”Tak til alle de ældre hengivne, 
der gjorde denne guldjubilæumsuge til 
noget helt specielt. Vi er meget beærede 
over at have haft nogle af pionererne og 
Srila Prabhupadas disciple til stede. Tem-
pelrummet var pakket hver dag – morgen, 
middag, eftermiddag og aften – og Lon-
dons ISKCON-samfund er meget taknem-
melig og føler sig privilegeret over at høre 
så mange fortælle historierne om Hare 
Krishnas udvikling i London.

Hvad kan vi sige? For det første, når det 
kommer til selve arrangementerne, var det 
virkeligt inspirerende at se den ydmyge 
ånd af tjeneste fra så mange hengivne, der 
samarbejdede om alt dette. For det andet var 
det en mulighed for at opleve, hvor meget 
fremskridt bevægelsen har gjort i England 
over disse år. For det tredje vil disse be-
givenheder helt sikkert have en kraft til at 
skabe en endnu mere frugtbar fremtid. Efter 
50 år er Krishna ikke længere fremmed for 
englænderne, og det politiske etablisse-
ment og ordensmagten løfter ikke længere 
øjenbrynene, når de ser os. Tværtimod. Der 
er selvfølgelig meget mere at gøre, men 
fundamentet er blevet lagt, hvilket vi skal 
være enormt taknemmelige for over for Sri-
Sri Radha-Londonisvara, Londons virkelige 
Herskere.”

Læs eventuelt mere på https://iskconnews.
org/the-glorious-50th-anniversary-of-sri-sri-
radha-londonisvara,7223/.

HARE KRISHNA I LONDON - 
50 ÅRS JUBILÆUM
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Jeg blev født i Los An-
geles i 1949. Mine for-
ældre var entusiastiske 
volleyballspillere. Min far 
var en af USA’s bedste, og 
min mor havde været en 
tredjeholds ”All-American”. 
Jeg startede med at spille 
volleyball, da jeg var fire 
år gammel. Jeg kom nemt 
igennem skolen. Sport do-
minerede min fritid, og min 
barndom var for det meste 
lykkelig. Med ungdommen 
kom stævnemøder og mere 
sport, og jeg afsluttede 
gymnasiet med et stipendium til UCLA.

I college var mit motto ”succes”, og min 
primære ambition var simpelthen at nyde 
livet. Min bedstefar betroede sig til mig med 
udtrykket ”Penge er Gud”. Det var jeg nu ikke 
så sikker på, men jeg var heller ikke sikker på 
Gud. Jeg havde udviklet mig til en agnostiker.

En varm fredag aften, den 9. juni 1970, mens 
jeg bevægede mig gennem campus, hørte 
jeg en eller anden sige mit navn. Jeg kiggede 
rundt, men kunne ikke se nogen, jeg kendte. 
Mens jeg fortsatte på min vej, hørte jeg igen 
nogen sige mit navn. Jeg fokuserede på den 
eneste mulige kilde til lyden: En safranklædt 
og kronraget ung mand med briller på min 
alder stod mellem restauranten og biografen.

En smule forskrækket svarede jeg: ”Ja?”, 
hvorefter han spurgte: ”Kan du ikke genkende 
mig?”

Efter at have anstrengt mig, gik det op for 
mig, hvem det var.

”Beard! Beard, er det dig?” udbrød jeg.
”Det er mig,” svarede han beroligende.

Bob Searight var hans rigtige navn. Beard 
var kælenavnet, han fik under sin volleyballkar-
riere på UCLA, fordi han plejede et særdeles 
langt sort skæg. Jeg havde lige afsluttet mit 
tredje år, og han havde taget sin ingeniør-
eksamen året før. Hans livsstil havde været 
meget lignende min. Faktisk havde jeg sidst 
set ham seks måneder forinden på stranden 
med to veninder.

”Hvad i alverden er der dog sket med dig?” 
spurgte jeg.

”Jeg blev en del af Hare Krishna-bevægel-
sen for tre måneder siden,” svarede han.

”Du godeste! Det er da ikke rigtigt!” reage-
rede jeg overrasket.

Indtil da havde mine oplevelser med Hare 
Krishna være forbeholdt musicalstykket Hair 
og det tilbagevendende syn af en Hare Krish-
na-gruppe, der dansede og sang på Hollywood 
Boulevard. Min kæreste og jeg havde grinet 
lavmælt, mens vi gik forbi den lille gruppe af 
karatal- og trommespillende hengivne, som vi 
formodede brændte røgelse for at øge deres 

REDDET FRA
MAYAS KLØR

af Danavir Goswami

Danavir Gosvami fortæller, hvordan han først kom i kontakt med Hare Krishna.
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narkotikaoplevelser. Jeg kunne simpelthen 
ikke være mere ligeglad med dem.

Bob forklarede, hvordan han havde oplevet 
en højere bevidsthed, som naturligt ledte ham 
til at forsage materielle ting og kødspisning, 
beruselse, utilladt sex og hasardspil.

Jeg kunne ikke fatte, at Beard sagde disse 
ting. Jeg udfordrede hans nyfundne benæg-
telser. Specielt tvivlsom var hans sexafhol-
denhed.

Han forklarede, hvordan utilladt sex var spild 
af værdifuld menneskelig energi. Og når det 
kom til den vegetariske kost: ”Alt, vi spiser,” 
forklarede Beard, ”skal ofres til Herren Krishna, 
som har skabt alt, og som ikke accepterer kød. 
Ud over det skaber det meningsløs ondskab 
for blot at tilfredsstille vores smagsløg. Hvad 
rusmidler angår, fører de blot den allerede illu-
sionerede sjæl ind i drømme og degradering.”

Jeg skød spørgsmål som kugler, men hans 
svar var overbevisende, og de knuste mange 
af mine prisværdige forestillinger. Der var en 
bestemt sødme og fred over Bobs væremåde. 
Hans forvandling var imponerende og attraktiv.

For at støtte hans udsagn citerede han 
”BHAGAVAD-GITA som den er” og andre 
ældgamle vediske skrifter. Han forklarede, at 
Krishna accepteres som Gud af mange store 
vediske vismænd. Vi er alle Krishnas evige 
tjenere, og hvis vi genetablerer vores forhold 
til Ham gennem bhakti-yoga eller hengiven 
tjeneste, bliver vores liv perfekt. Han fortalte, 
hvordan Krishna kom for 500 år siden som 
Herren Caitanya Mahaprabhu for at sprede 
sangen af maha-mantraet – Hare Krishna, 
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare – som processen til selvrealisering i 
denne tidsalder.

”Vi er ikke disse kroppe, men den evige sjæl 
inden i kroppen. Derfor er vores bestræbelser 
efter verdslige nydelser meningsløse.”

”Selv volleyball?” spurgte jeg.
”Ja,” svarede han, ”det er bare spild af tid.”
Efter en times diskussion besluttede jeg 

mig for at glemme de fire syndige aktiviteter, 

som Bob havde nævnt. Selv om jeg var stolt, 
følte jeg mig fuldstændigt besejret. Men jeg 
var glad. Jeg købte en Bhagavad-gita som 
den er af Hans Guddommelige nåde A.C. 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bob gav 
mig et Back to Godhead-magasin og en pakke 
spirituel røgelse.

Vi gik rundt om kvarteret til der, hvor en snes 
hengivne sang Hare Krishna og dansede. Det 
var uimodståeligt. De var overraskede, da jeg 
deltog i sangen med mine arme oppe, ligesom 
de gjorde. De inviterede mig til en søndagsfest 
i templet, og jeg lovede at komme.

Jeg kørte hjem og dykkede ned i Bhagavad-
gita. Linje efter linje, side efter side, kom vis-
dommen frem som en ukontrollerbar gejser, 
der badede mit hjerte. Jeg plejede at synge 
en sang: ”Sikke et fjols jeg er, som aldrig bliver 
forelsket, … en ensom celle i hvilken mit hjerte 
må dvæle.” I min søgen efter den perfekte el-
sker havde jeg aldrig troet, at det skulle være 
Gud. Nu har jeg lært, at vores kærlige tilbedel-
se kun bør rettes mod Ham. Andre verdslige 
forhold, der er baseret på individuel eller fælles 
tilfredsstillelse, er egentlig ikke kærlighed, men 
begær eller kun svage refleksioner af vores 
oprindelige forhold til Gud. Sanselige ønsker 
skaber frustration, karmiske reaktioner og flere 
fødsler i denne verden af lidelse, hvorimod 
transcendental selvrealisering skaber evighed, 
viden og lyksalighed.

Efter flere timers læsning faldt jeg hen og 
vågnede kort efter kl. 6:00 om morgenen til 
volleyballmesterskabet i San Diego. Jeg spi-
ste morgenmad af frugt og nødder og kørte 
to timer til San Diego, mens jeg sang Hare 
Krishna hele vejen.

Min volleyballkarriere havde været suc-
cesfuld: Jeg var blevet valgt som den Mest 
Værdifulde Spiller af NCAA (National College 
Athletic Association) i 1970, og jeg var på 
vej mod USA’s olympiske hold. Min far og 
træneren på UCLA var glade for mine vol-
leyballsucceser, og min mor var tilfreds med 
mit universitetsarbejde. Men jeg undrede mig 
over, om Krishna var tilfreds.
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Da jeg gik på banen til første kamp, gen-
lød Krishnas ord i mit hoved: ”Hvad end du 
gør, hvad end du spiser, hvad end du ofrer 
eller giver væk, og hvilke bodsøvelser du 
end udøver, gør det som en ofring til Mig.” 
Jeg samlede bolden op og stivnede.

Efter en lang pause fortalte jeg min 
holdkammerat, at jeg ikke kunne spille og 
tilstod min plan om at engagere mig seriøst 
i Krishna-bevidsthed. Han påskønnede 
min beslutning. Andre gjorde det ikke og 
udtrykte deres misbilligelse til mig, mens 
jeg gik mod parkeringspladsen. Deres 
anstrengelser viste sig at ikke have effekt. 
Jeg havde besluttet mig.

Til søndagsfesten i templet i Los Ange-
les bøjede jeg mig ned, da jeg så Hare 
Krishna-bevægelsens grundlægger og 
guru, Srila Prabhupada. Krishna kunne ikke 
have sendt en mere passende person til at 
fjerne mine reservationer.

Jeg fortalte min familie og venner, at jeg 
planlagde at blive en Hare Krishna-hengi-
ven om seks måneder. Men den næste uge 
viste sig at være akavet med mine begynder-
forsøg på at opgive mine verdslige ejendele. 
Jeg gav noget nyt tøj og stereoudstyr væk til 
nære venner, og i en ukonventionel vending 
tog jeg min kæreste med på en tur til templet. 
Jeg håbede, at hun, mine venner og mine 
forældre ville dele min entusiasme, men det 
gjorde de bestemt ikke. Jeg troede, jeg var 
blevet sindssyg.

Dag efter dag løsnede mine materielle til-
knytninger sig. Ved at recitere Hare Krishna 
mistede jeg mine interesser for rusmidler, 
volleyball og kvinder. Ved at smage på læk-
ker Krishna-prasadam mistede jeg smagen 
for enhver anden slags mad. Jeg var over-
bevist om, at den viden, jeg havde modtaget, 
overgik alle andre former for uddannelse. 
Kort sagt blev Krishnabevidsthed altover-
skyggende for mig.

Selv om jeg var meget glad for at blive en 
hengiven, prøvede jeg alligevel at se objektivt 
på Krishna-bevidsthed. Min logik var lidt sådan 

her: Hvis Krishna er virkelig, og hvis Hans 
løfter om lyksalighed efter døden er sande, vil 
accept af hans instruktioner være til min fordel, 
og at afvise dem vil på den anden side være til 
min ulempe. Hvis Krishna-bevidsthed ikke er 
ægte, og sjælen ikke eksisterer, er livet efter 
døden meningsløst, og kun dette liv gælder. 
Hvis det kun er dette liv, der gælder, må målet 
været at få nydelse. Siden den nydelse, jeg 
oplever nu, er mindst lige så stor som den, jeg 
oplever gennem verdslige bestræbelser, har 
jeg intet at tabe, men alt at vinde i Krishna-
bevidsthed.

Jeg reflekterede også over de økono-
miske love om faldende marginale afkast, 
som hævder, at jo mere man prøver at nyde 
materielle ting, desto mindre nyder man de 
ting. På den anden side fortæller Krishna, at 
åndelig nydelse er et uendeligt hav af nydelse. 
Gentagende oplevelser havde overbevist mig 
om sandheden af det forrige udsagn, mens 
sidstnævnte påstand var begyndt at lyde hold-
bar. Det var ubestrideligt, at jeg syntes mere 
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og mere om det, jo mere jeg blev involveret i 
Krishna-bevidsthed.

Jeg flyttede ind i templet næste søndag. På 
trods af askeserne følte jeg mig hjemme med 
Krishna og hans hengivne. Mine forældre følte 
sig dog forrådte. ”Hvad i alverden har du gang 
i?” spurgte min moder.

Jeg var lige så chokeret som dem, siden 
det at være Hare Krishna-hengiven var den 
sidste beskæftigelse, jeg havde tænkt mig 
at vælge. Kun en uge inden kunne jeg ikke 
skelne en swami eller en yogi fra en ildspiser 
eller en tegneseriebjørn. Det må have været 
Krishnas årsagsløse nåde, at alt var arrangeret 
til at gå så hurtigt.

Min første morgen i templet meldte jeg mig 
efter morgenmad til tjeneste hos tempelkom-
mandøren, Visnujana Dasa. ”Find Ekendra,” 
svarede han. ”Han vil vise dig, hvordan man 
vasker Krishnas biler.”

Jeg fandt Ekendra, en femårig dreng, uden-
for tæt på bilerne. En smule opmuntret sagde 
jeg: ”Jeg skulle hjælpe med bilerne.”

”Ja,” svarede han. ”Tag spanden med sæbe-
vandet og svampen og vask alle de beskidte 
ting af først.”

Jeg var glad for at gøre, hvad jeg fik besked 
på, og en smule forundret over effektivitetsni-
veauet her. Vi talte en smule, mens vi gjorde 
rent, og han stillede et filosofisk spørgsmål om 
Krishna-bevidsthed. Jeg svarede: ”Tja, jeg er 
ikke sikker, men jeg tror…”

”Lad være med at spekulere!” afbrød han 
mig.

Det var dagens første lære.
Den næste måned tog vi alle til San Fran-

cisco for at deltage i den årlige Rathayatra-
parade i Golden Gate Park sammen med Srila 
Prabhupada. Lige inden processionen skulle 
begynde, var der en, der gav Srila Prabhupada 
de første ti eksemplarer af Krishnabogen i to 
bind. Helt friske fra trykkeriet i Japan. Han 
viste dem til folkemængden og trak deres op-
mærksomhed hen på de hundrede sider med 
malerier, som illustrerede Krishnas lege på 
Jorden for 5.000 år siden. Vi havde kun hørt 

om disse historier, og alle var ekstatiske over 
de fantastiske bøger.

Så sagde Srila Prabhupada: ”Jeg sælger 
dem for 10 dollar stykket. Hvem vil købe dem?”

Dette var første gang, at jeg angrede en 
smule at have doneret alle mine penge til 
templet. Jeg havde ikke en krone. Og for at 
gøre det værre havde en af mine venner fra 
gymnasiet, Tom, som også var til stede, om-
gående købt en Krishnabog. Og han var ikke 
engang hengiven! Men han fik nåden alligevel, 
direkte fra Srila Prabhupadas hænder. Efter 
få minutter var alle bøgerne solgt uden nogle 
tilbage til forfatteren.

En af de mest mindeværdige dele af festi-
valen var at møde organisatoren Jayananda 
Dasa. Han var en transcendental John Wayne. 
Han var fantastisk, stor, stærk og venlig. Han 
byggede den tretten meter høje vogn, fik 
tilladelse til festivalen, arrangerede dekora-
tionerne, festmåltidet, reklamerne osv. Han 
sov under en vogn om natten med en gruppe 
hjælpere, og han ville engagere forbigående 
i at hjælpe med Herren Jaganathas festival. 
Jeg stillede ham et spørgsmål:

”Hvordan bliver man lykkelig?”
”Det ved jeg ikke,” svarede han uskyldigt. 

”Det har jeg for travlt til at tænke over.”
Men han var altid lyksalig og aktiv, arbejdede 

utrætteligt, og han inspirerede altid andre til at 
gøre det samme.

Tilbage i Los Angeles efter festivalen fort-
satte Bob med at pleje mig gennem mine 
tidlige dage med sin venlighed og citater fra 
skrifterne.

En dag blev det annonceret, at denne dag 
ville være den vigtigste af alle i hans liv, nem-
lig hans indvielse af en åndelig mester. Han 
fik navnet Madhukanta Dasa. Jeg blev også 
indviet af Srila Prabhupada nogle måneder 
senere og fik navnet Danavir Dasa, ”tjeneren 
af stridsvogneheltene”.

Srila Prabhupada skrev til mig: ”Du har en 
god ven i Sriman Madhukanta, for han har 
faktisk reddet dig fra Mayas klør … Du skal 
være meget fast i dine løfter …”
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Hvorfor er det så svært at komme af med 
dårlige vaner? Det er det på grund sams-
karaer. Samskara betyder mentalt indtryk. 
Gennem vores opvækst får vi plantet mange 
indtryk i sindet. Når vi for eksempel begynder 
at ryge, er det et indtryk, der bliver plantet i 
sindet. Den længsel efter nikotin, der bliver 
dannet, er selvfølgelig også en længsel, der 
sidder i kroppens sanser, men det er først 
og fremmest en mental længsel.

Det beskrives i Vedaerne, at vi bringer med 
os samskaraer, altså mentale implanterin-
ger, til dette liv fra alle de utallige liv, vi har 
været igennem under vores eksistens i den 
materielle verden. Alle samskaraer er lagret 
i sindet fra alle de liv, vi har været igennem 
under vores ophold i den materielle verden.

For eksempel kan vi have en trang til at 
flyve og begynder at hoppe i faldskærm el-
ler flyve drage. Det kan udmærket være en 
trang, vi har fra engang, vi var fugle. At flyve 
drage eller springe ud i faldskærm vil selvføl-
gelig ikke blive betragtet som en dårlig vane 
indtil den dag, man falder ned og smadrer 
sig selv, men det er et godt eksempel på en 
samskara.

Hvor om alt er, er grunden til, at det er så 
svært at bryde dårlige vaner, at der er tale 
om mentale implanteringer, der er ophobet 
gennem mange liv. Min guru siger et sted, at 
de vaner, man får indplantet i sin barndom, 
nærmest er umulige at komme af med se-
nere i livet.

For at bryde med dårlige vanemønstre er 
man nødt til at gå til roden, som er sindet. 
Man må simpelthen rense sindet, og det 
gøres med lyd. Ligesom man vasker fysiske 
objekter med vand, vasker man psykiske 
objekter som tanker og følelser med lyd. 
Den højeste rensende kraft er lyden af 
Guds navn.

Det, som afholder os fra at erkende vores 
virkelige selv, er sindet. Sindet består af tan-
ker, følelser, vilje, intelligens og ego. Disse 
psykiske elementer fungerer som filtre, der 
tildækker selvets rene bevidsthed.

Vi er alle evige sjæle – atomiske gnister af 
Krishnas bevidsthed. Guds bevidsthed be-
står af evighed, kundskab og lyksalighed, så 
vi er altså små partikler af evighed, kundskab 
og lyksalighed. Men disse mikroskopiske 
partikler af ren bevidsthed er for øjeblikket 
dækket af fysiske og psykiske lag i form af 
kroppen og sindet.

Alle sjæle, uanset hvilken krop, de befinder 
sig i – fisk, planter, insekter, reptiler, fugle, 
dyr eller mennesker – er små partikler af 
evighed, viden og lyksalighed. Det er der-
for, at alle levende væsener altid drages 
mod disse tre tilstande – evighed, viden og 
lykke. Alle levende væsener er nydelses-
søgende, de forsøger at indhente viden, og 
de ønsker ikke at dø, men besidder overle-
velsesinstinkt.

Lyden af Krishnas navn vil rense sindets 
filter, så vi kan forbinde os med vores vir-
kelige selv. Det betyder, at ved at recitere 
Krishnas navn vil vi opleve en højere form for 
viden og glæde. Dette er en forudsigelse, der 
kan testes videnskabeligt. Det er ikke blot en 
tro. Det er en videnskabelig metode til selv-
erkendelse, der virker, hvad end vi tror på. 
Det bekræftes af Krishna i Bhagavad-gita.

Det spiller ingen rolle, om man er ateist, 
buddhist, hindu, kristen, muhamedaner, so-
cialdemokrat eller hvad som helst. Hvis man 
regelmæssigt mediterer på Hare Krishna-
mantraet, vil man blive forbundet med sit 
virkelige selv hinsides tanker, følelser og 
ego, og når man forbinder sig med sit virke-
lige selv, vil det opleves som viden og lykke.

Det fantastiske ved denne religion, vaisna-

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT
AT KOMME AF MED DÅRLIGE VANER?

af Jahnu Dasa
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va-religionen, er, at man ikke behøver blive 
en Hare Krishna med glatbarberet hoved, 
klædt i lagener og hoppe rundt i gaderne 
og danse og synge Hare Krishna. Man kan 
sidde i sin egen sofa og efterprøve det. Prøv 
blot at recitere Hare Krishna-mantraet, f. 
eks. ti minutter hver dag i en uge, og se, 
hvad der sker.

Det er HJERNEVASK, hører jeg nogle 
råbe :)

Det er sandt. Vores sind har brug for at 
blive vasket rent. Vores sind er blevet forure-
net med indtryk, der har ophobet sig gennem 
utallige liv. Det behøver at blive renset, og 
man vasker sindet med lyden af Guds navn.

Så for lige at gentage - ligesom man va-
sker fysiske objekter med vand, vasker man 
sindet med lyd. Vi kender alle den kraftige 
effekt, lyd har på sindet. Lyt for eksempel til 
en lufthammer og dernæst til Beethoven, så 
vil man vide, hvad jeg taler om.

Når man får tårer i øjnene ved at kigge på 
en sørgelig scene i en film, er det lydsporet, 
der får os til at græde, ikke billederne.

Meditation er en videnskabelig metode 
til at rense sindet, hvis 
effekt man kan måle 
på sig selv. Uanset 
om man er religiøs 
eller ej, uanset om 
man tror på Gud 
eller ej, vil et ægte 
mantra rense og 
dermed gavne sin-
det.

Metoden går ud på at gentage 
mantraet og fokusere sindet på 
lyden. Hver gang ens tanker trænger sig 
på, hvad de uvægerligt vil, skyder man dem 
væk ved at koncentrere sig om mantraet. På 
den måde kan man forhindre sindet i at være 
beskæftiget med alle de tanker, følelser og 
indtryk, det normalt er engageret i.

Der er dem, der hævder, at det ikke spiller 
nogen rolle hvilket ord, man koncentrerer sig 
om, men det er forkert. Man kan for eksem-

pel meditere på lyden Coca-cola eller Mickey 
Mouse og se, om det har den samme effekt. 
Det har det ikke.

Lyden af Guds navn har den højeste ren-
sende effekt, som ingen anden lyd kan måle 
sig med, og det kan som sagt efterprøves 
og bekræftes af enhver.

Det mest effektive mantra og det mantra, 
der er særligt anbefalet i Kali-yuga – den 
nuværende tidsalder af strid og hykleri – er 
Hare Krishna-mantraet.

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

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

”Det ovenstående mantra på 16 ord og 32 
stavelser er det eneste, der kan give beskyt-
telse mod Kali-yugas onde indflydelse. Efter 
at have gennemsøgt alle Vedaerne finder vi 
ikke noget mere ophøjet i denne tidsalder 
end at recitere Hare Krishna-mantraet.” 
(Kali-santarana Upanisad)
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Det første skridt ti l at gøre sit hjem 
Krishna-bevidst starter naturl igt med, 
at man giver Krishna et alter i sit hjem. 
Alle hengivne har et alter med billeder 
eller statuer (’Deiteter’) af Krishna og 
de åndelige mestre. Det gør med det 
samme Krishnas tilstedeværelse konkret 
og personlig og forandrer ens hjem fra at 
være et almindeligt hus eller lejlighed til at 

være et tempel for Krishna og en åndelig 
oase midt i den materielle verden. Her 
foran alteret kan man synge for Krishna 
dagligt og tilbede Ham, meditere, læse, 
studere osv.

Har man mulighed for at bruge et helt 
lokale som tempelrum, er det flot, men 
så megen plads har de færreste. At have 
alteret op ad en væg eller i et hjørne i 

af Lalitanatha Dasa

KRISHNAS ALTER
KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 2

Det andet afsnit om at være Krishna-bevidst hjemme hos sig selv forklarer, hvordan 
man opsætter et alter til Krishna.
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en stue er derfor almindeligt. Sørg under 
alle omstændigheder for at give alteret så 
prominent en plads som muligt og stuv det 
ikke af vejen i et kosteskab i baggangen 
eller noget i den retning. Krishna fortjener 
i det mindste lige så prominent en plads 
i hjemmet som fjernsynet, hvis du har et 
sådant.

Et typisk hjemmealter kan være som på 
tegningen. Set fra siden har det skitserede 
alter form som trappetrin. Alterets lavere 
niveauer bør altså rage længere ud end de 
højere niveauer. På det nederste niveau 
står der billeder af de åndelige mestre 
fra Srila Prabhupada af og bagud til hans 
åndelige mester, dennes åndelige mester 
osv. På det mellemste niveau kan man 
have billeder af forskellige inkarnationer af 
Krishna, og øverst står Krishna Selv, oftest 
sammen med Hans evige ledsagerske 
Srimati Radharani. Mere præcist har vi her 
på tegningen (se nummereringen):

1. D e  å n d e l i g e  m e s t r e :  
1 a  –  S r i l a  P r a b h u p a d a , 
ISKCON’s grundlægger -acarya ;  
1b – Bhaktisiddhanta Sarasvati;  
1c –  Gaurakisora Dasa Babaj i ;  
1d – Srila Bhaktivinoda Thakura.

2. De seks Gosvamier.
3. Panca-tattva – Herren Caitanya og 

Hans fire vigtigste ledsagere.
4. Herren Nrsimhadeva.
5. Sri-Sri Radha-Krishna.
6. E r  m a n  b l e v e t  i n i t i e r e t  a f  e n 

nu levende åndel ig  mester,  har 
man også hans billede på alteret 
forneden til venstre. Dog har man 
ham ikke på alteret, når man har 
besøg a f  andre hengivne e l le r 
gæster, der ikke har ham som deres 
åndelige mester.

Billeder til alteret kan anskaffes igennem 
en tempelbut ik  e l ler  hentes ned f ra 
Internettet.

For at holde en standard bør man være 
selektiv med hensyn til, hvem og hvad 
man har på al teret.  Skønt halvguder 
og forfædre skal respekteres, tilbedes 
de ikke på niveau med Krishna og er 
derfor ikke på alteret. Ligeledes bør man 
heller ikke blande forskellige mestre og 
personligheder fra forskellige traditioner. 
Selv om vi alle naturligvis har stor respekt 
for f.eks. Jesus, Buddha eller Kong-fu-tse, 
har vi dem ikke på alteret, fordi de tilhører 
andre traditioner.

Ved at have et alter eller tempelrum 
i n v i t e r e r  v i  K r i s h n a ,  d e n  m e s t 
betydningsfulde person i universet, til at 
residere i vort hjem. Derfor bør man give 
Ham en passende atmosfære at opholde 
Sig i. Gør rent på og omkring alteret hver 
dag og også helst i resten af stuen og 
hjemmet. Hav friske blomster på alteret 
sammen med levende lys, røgelse osv. 
Hver gang man kommer ind i lokalet, hvor 
alteret står, og hver gang man forlader 
rummet, bukker man sig ned foran alteret 
og siger mantraerne t i l  sin guru eller 
Srila Prabhupada. Kender man ikke disse 
mantraer, siger man i stedet Hare Krishna-
mantraet.

Der er mange detaljerede regler for 
altertilbedelse, og man bør gradvist lære 
dem fra erfarne hengivne eller besøge et 
tempel og lære tilbedelsen der. Men selv 
uden at kende alle detaljerne eller ret 
meget i det hele taget bør man gå i gang 
med det samme. Det, der betyder mest 
for Krishna, er din hengivenhed. Han vil 
afgjort være tilfreds, når du inviterer Ham 
til at være midtpunkt i dit hjem.

På mere avancerede altre har man 
Deiteter (’statuer’) af f.eks. Radha-Krishna 
i stedet for billeder. Men det anbefales ikke, 
før man har lært, hvordan man tilbeder 
Dem rigt igt, og også er blevet r igt igt 
indviet. Krishna er lige så meget til stede 
på et billedalter, og det er meget mindre 
krævende.
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De forudgående kapitler fokuserede på em-
ner, der traditionelt belyses af vedantisk viden. 
Her agter jeg fortsat at lade denne klare lampe 
lyse, men nu rette dens stråler ind i de mørke 
kroge af det moderne menneskes sind og dets 
måder at tænke, føle og ønske på.

Vi er helt sikkert alle i en vis grad betinget 
af modernismen. Ja, jeg vil være så dristig at 
påstå, at de fleste af os er dybt betingede af 
den. Vi, hvis mål er Gudsbevidsthed, er nødt 
til at forstå, at for åndeligt fremskridt er moder-
nismen en formidabel hindring i vores tankeliv.

Jeg fandt stor hjælp til at skrive dette essay i en 
artikel af Professor Claes G. Ryn fra The Catho-
lic University of America. Titlen er ”Imaginative 
Origins of Modernity: Life as a Daydream and 
Nightmare.” [’Modernismens fantasioprindelse: 
Livet som dagdrøm og mareridt.”]1 

Modernismen og Indiens traditionelle kultur 
er værdimæssigt vidt forskellige, i virkelighe-
den endnu mere end bare polemikken om te-
isme versus ateisme. I Sri Caitanya-caritamrta, 
Adi-lila 7.119k skriver Srila Prabhupada:

”Det er Carvaka Munis udtalelse, at 
man bør tigge, låne eller stjæle penge 
for at kunne købe ghee og nyde livet … 
Således anbefaler selv Indiens største 
ateist, at man spiser ghee, ikke kød. In-
gen kunne forestille sig mennesker spise 
kød som tigre og hunde, men mennesker 
er nu blevet så usle, at de er præcis som 
dyr og kan ikke længere hævde at have 
en menneskecivilisation.”

Carvaka Muni var en ateist/materialist fra 

Oldtidens Indien. Selv om han var uenig med 
en stor del af den vediske filosofi, var hans råd, 
at folk skulle nyde deres sanser til fulde inden 
for rammerne af vedisk kultur. I modsætning 
til modernismen opfandt han ikke med sin 
febrilske, uoplyste Kaliyuga-fantasi en ”ny” 
kultur, der er dybt nedsunket i naturens lavere 
kvaliteter, dvs. lidenskab og uvidenhed.

Modernisme som maniodepression
Aretaeus af Cappadocia, en læge fra det 

andet århundrede, beskrev den tilstand, vi nu 
kalder en maniodepressiv forstyrrelse. Den 

TRANSCENDENTAL PSYKOLOGI, 7 
MODERNITETENS PERSONLIGHEDSTYPER

af Suhotra Swami

Imens de tidligere afsnit af Transcendental psykologi var studier over nogle af emnerne i 
bogen Vedanta Psychology af Suhotra Swami, er de næste afsnit en direkte oversættelse af 
bogens afsluttende kapitel, The Modes of Modernity. Her diskuteres det moderne menneskes 
personlighed i lyset af, hvad der tidligere er blevet diskuteret.
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tyske psykiater Emil Kraepelin (1856-1926) 
gav en moderne definition af maniodepres-
sion, der stadig gælder i dag.

Fundamentalt ved den maniodepressive for-
styrrelse er modstridende sindsstemninger af 
høj opstemthed og dyb fortvivlelse. Patienten 
kan svinge mellem de to sindsstemninger, el-
ler han plages af begge stemninger samtidigt. 
Den ene stemning kan være mere fremher-
skende end den anden. Når stemningerne er 
ekstreme, kaldes tilstanden bipolar lidelse. Når 
den er mindre voldsom, kaldes den cyklotymi.

Det er ikke svært at se, hvordan den manio-
depressive forstyrrelse ville blive analyseret fra 
det vediske perspektiv. Mani defineres i ord-
bogen som ”en overdreven stærk entusiasme, 
interesse eller ønske.” Det er tydeligvis rajo-
guna. Depression defineres som ”tilstanden 
af at føle sig bedrøvet eller fortvivlet; en 
nedsættelse af aktivitet eller kraft; en nedsæt-
telse af fysiologisk vigør eller aktivitet.” Det er 
tydeligvis tamo-guna. 

Da Scindias fragtskib Jaladuta lagde til kaj i 
Bostons havn den 18. september 1965, skrev 
Srila Prabhupada: ”Alle folk her er dækket af 
lidenskabens og uvidenhedens kvaliteter.”

Professor Ryn bemærker om den moderne 
personlighedstype:

”På den ene side bruger det moderne 
menneske sin fantasi til i en grad uden 
sidestykke at undvige den hårde og 
smertefulde opgave, som det er at leve 
op til moralsk ansvarlighed. Det drømmer 
altid om lykke på helt andre, langt lettere 
betingelser, om et liv, der kan tilfredsstille 
alle dets indestængte ønsker. Så længe 
det svælger i denne fantasi, er det be-
ruset, inspireret. Men lige så ofte virker 
det på det moderne menneske, som om 
livets mørke side er alt, der er, og det 
opgiver ethvert håb om lykke og plages 
af bitterhed og pessimisme.”

Ryn hæfter sig ved, at på den ene side har 
mennesket i dag en voldsomt oppustet ide om 

sin position i verden. På den anden side kastes 
det ned i dyb fortvivlelse, når den position, 
det forestiller for sig selv, ikke respekteres af 
verden. Ifølge Ryn er det moderne menneske 
derfor maniodepressivt:

”Det maniodepressive temperament 
er selvskabt, hvilket ikke er det samme 
som at benægte, at det somme tider 
udvikler sig til det, der almindeligvis 
kaldes sindslidelse. For at forstå, hvor-
dan dette temperament opstår, er det 
nyttigt at spørge: Hvem er kynikeren 
eller personen, der rynker på næsen 
af livet og mistænker alle andre for at 
have de mest snavsede motiver? Hvem 
andre er han end den desillusionerede, 
gentaget frustrerede drømmer, en per-
son, der bærer et stort nag imod andre 
mennesker og livet generelt for at have 
forpurret hans inderste længsler? Den 
kunstige munterhed, der skabes af den 
romantiske fantasi, må uundgåeligt lede 
til en grum bitterhed.”

Depression: et verdensomspændende 
mentalt sundhedsproblem

For tredive år siden (den 8. januar 1973) skrev 
nyhedsmagasinet Newsweek som sin cover-
story om depression, der blev udråbt til at være 
USA’s værste sindslidelse og epidemi, der alt 
for ofte ender med selvmord. Depression er nu 
anerkendt som sindslidelse nummer et i verden.

Ryn indrømmer, at han bruger udtrykket 
maniodepressiv ”i en protest mod den psy-
kologi, der er tilbøjelig til at reducere individet 
til et produkt af kræfter, som det ikke er herre 
over.” Som vi skal se det, er ideen om, at ens 
personlige svagheder i virkeligheden er indfly-
delsen fra kræfter, der ligger uden for én selv, 
og som man absolut ingen kontrol har over, 
et hovedsymptom på den modernisme, som 
Professor Ryn på en måde latterliggør med 
udtrykket maniodepressiv.

Under alle omstændigheder er udbredt 
depression et klart tegn på, at ikke alt er godt 
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i tankelivet i dagens verden. Det siges i 
nogle psykiatriske kredse, at depression 
har to faser: åben og tilsløret. Det siger 
sig selv, at åben depression udviser alle 
de forventede symptomer på melankoli. 
Men tilsløret depression er depression i 
forklædning. Det er det, som en person 
forestiller om sig selv og om det, han gør, 
for systematisk at skjule sin deprimerede 
tilstand for alle inklusive sig selv. Ofte 
er den maske, som han gemmer sin 
depression bag, en tavs pligtopfyldelse, 
en tvangstanke om at skulle arbejde 
hårdt, en følelsesmæssig hårdhed, en 
manglende forbindelse med verden og/
eller en afhængighed af alkohol eller 
andre rusmidler. Depression kan også 
være forklædt som en stærk trang til at 
skulle lykkes med at overgå andre, at 
glæde en autoritetsskikkelse eller som et 
naivt håb om en bedre fremtidig verden 
eller som ekstrem idealisme eller religiøs 
entusiasme, der alle har overtoner af 
mani. Tilsløret depression såsom mani 
er symptomatisk på lidenskabens kvalitet.

Moderne værdier og lavt selvværd
De fleste psykologer og psykiatere fortæller 

os, at depression (der viser sig under navne 
som åben depression, tilsløret depression 
og maniodepression) er en forstyrrelse i ens 
selvværd. Et sundt selvværd er en slags selv-
realisering, der antager, at bag ens begavelser 
og begrænsninger er der en kerne af et selv, 
der har en konstant værdi, der hverken er 
bedre eller værre end kernen af selvet i andre 
mennesker. Selvværd siges at blive tilegnet i 
barndommen fra den ”betingelsesløse positive 
værdsættelse”, som forældre har for deres 
afkom. Når forældre med andre ord viser de-
res børn, at kernen af deres kærlighed er den 
samme, selv når børnene præsterer dårligt, 
gør børnene denne forældreværdsættelse til 
deres egen. Den bliver roden til deres eget 
selvværd. Men når børnene oplever, at deres 
forældres kærlighed afhænger af, om de for 

eksempel klarer sig godt i skolen eller ej, udvik-
ler de problemer med lavt selvværd i en tidlig 
alder. Selv børn, der blev værdsat af deres 
forældre, kan få problemer med lavt selvværd, 
når de bliver eksponeret for samfundet uden 
for familiekredsen. Det moderne samfund gør 
absolut intet for at styrke en persons naturlige 
selvværd. Det måler individets værdi op imod 
noget ydre: rigdom, skønhed, status, berøm-
melse. En person, der opgiver sin følelse af 
indre selvværd for at efterstræbe værdinormer, 
der gives af det moderne samfund, rammes af 
tilsløret depression. Han er deprimeret, men 
ser det ikke, for han har for travlt med at jagte 
efter falske mål. Det er at forvente, at på et 
tidspunkt bliver hans depression åbenlys. Det 
sker, når gassen løber af ballonen i alle hans 
ihærdige bestræbelser på at være noget, som 
han ikke er. (Fortsættes i næste nummer)

Suhotra Swami
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DATO BEGIVENHED PROGRAM I 
KØBENHAVN

Lørdag 1. februar Srila Advaita Acaryas fremkomst Aftenprogram fra kl. 17

Fredag 7. februar Nityananda Trayodasi: Srila Nityananda Prabhus fremkomst Festival fra kl. 16

Torsdag 13. februar Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis fremkomstdag Program fra kl. 17

Mandag 9. marts Gaura Purnima: Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst Festival fra kl. 15
+ program fra tidlig morgen

Torsdag 2. april Rama Navami: Herren Sri Ramacandras fremkomst Festival fra kl. 17

Onsdag 6. maj Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas fremkomst Aftenprogram fra kl. 17

Søndag 21. juni Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang Aftenprogram fra kl. 15

Lørdag 4. juli Ratha-yatra,  Festival of India Festival i Københavns 
centrum fra kl. 12

Mandag 3. august Herren Balaramas fremkomst Program fra kl. 17

Onsdag 12. august Sri Krishna Janmastami: Herren Sri Krishnas fremkomst Festival fra kl. 16
+ program fra tidlig morgen

Torsdag 13. august Srila Prabhupadas fremkomst Vyasa-puja fra kl. 15

Onsdag 26. august Radhastami: Srimati Radharanis fremkomst  Aftenprogram fra kl. 17

Søndag 30. august Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst Aftenprogram fra kl. 15

Søndag 15. november Dipavali (Diwali) + Govardhana Puja Aftenprogram fra kl. 15

Onsdag 18. november Srila Prabhupadas bortgang Aftenprogram fra kl. 17

Onsdag 25. november Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang Aftenprogram fra kl. 17

Mandag 24. december Juleaften Aftenprogram fra kl. 17

Tirsdag 25. december Srimad Bhagavad-gitas fremkomst Bogdistribution for alle

Mandag 31. december Nytårsaften Aftenprogram fra kl. 17

Traditionen tro bringer Nyt fra Hare Krishna 
en festivalkalender for det nye år. Sæt al-
lerede nu kryds i kalenderen til 2020’s festi-
valer og store dage. Bemærk, at datoen står 
i første kolonne, anden kolonne beskriver 
hvilken dag det er, og tredje kolonne fortæl-

ler, hvad der sker i templet i København i 
dagens anledning. Med hensyn til Aarhus 
er datoerne for festivalerne ikke fastlagte 
endnu, så følg med på www.krishnahuset.
dk, når tiden nærmer sig for de pågældende 
dage.

Festivalkalender 
2020
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Denne historie er fra dengang, Herren Rama 
og Moder Sita var blevet forvist i eksil. Ude i 
skoven kom de engang til en meget bred flod, 
hvor De undrede Sig over, hvordan De skulle 
komme over på den anden side. Pludselig 
dukkede en færgemand op med sin båd.

”Hvad koster det?” spurgte Rama.
”Bare kom om bord i båden, så tager vi 

betalingen senere,” svarede færgemanden.
Sita og Rama steg op i båden, og færge-

manden begyndte at ro. Imens han roede, løb 
tårer af kærlighed fra hans øjne. Han roede og 
roede, og omsider kom de til den anden bred. 
Rama så på Sita og den smukke perlekrans 
omkring hendes hals. Sita forstod, hvad Rama 
tænkte og sagde:

”I skoven har jeg ikke brug for perler. Giv 
ham min perlekrans.”

Rama gav perlerne til færgemanden, som 
imidlertid protesterede: 

”Nej, nej, behold den! Behold den! Vidste Du 
ikke, at i denne del af Dit land har færgemæn-
dene en aftale imellem sig selv om, at den ene 

færgemand aldrig tager imod betaling fra en 
anden færgemand?”

”Men jeg er da ingen færgemand.” svarede 
Rama.

”Ih jo, Du er en færgemand. Jeg er blot en 
lille færgemand. Jeg tager passagerer i min 
gamle båd fra den ene bred af floden til den 
anden. Men du er en stor færgemand. Du tager 
betingede sjæle i Din båd og hjælper dem til at 
krydse havet af samsara, fødslen og dødens 
hav. Så husk, at når jeg kommer til Dit hav, 
skal du ikke tage betaling fra mig. Det er skik 
og brug her. Se ikke efter mine kvalifikationer, 
for jeg har ingen, så der er ingen grund til at 
bede om betaling, men husk blot, at vi er fær-
gemænd, og sådan er omgangen imellem os.”

Rama smilede og svarede:
”Lad det være sådan. Når du kommer til 

bredden af fødslen og dødens hav, lover Jeg 
at tage dig til den anden side i min båd, og du 
skal ikke betale noget.”

Fortalt af Sacinandana Swami.

FÆRGEMANDEN

JAMEN, JEG TROEDE HELLER 
IKKE PÅ REINKARNATION, DA 
JEG VAR I DIN ALDER.
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Blandet bengalsk grønsagsstuvning
(Bengalsk tarkari)
Forberedelse og kogetid: 35 min.

5 medium kartofler, skrællet og skåret i skiver
1 stor aubergine, i tern
340 g squash, i tern
450 g grønærter eller skårede grønne bønner
3 spsk. ghee (klaret smør) eller olie
1,5 tsk. sorte sennepsfrø
2 tørrede chilier, knust
3 laurbærblade
1 tsk. bukkehornsfrø
1 tsk. anisfrø
1 tsk. spidskommenpulver
5 dl vand
2 tsk. brunt sukker
2 tsk. salt
2 citroner, skåret i kvarte
en håndfuld persille

Varm ghee’en eller olien på en pande på 
medium varme. Tilsæt sennepsfrøene, chi-
lien, laurbærbladene og bukkehornsfrøene. 
Dæk panden for at undgå, at sennepsfrøene 
hopper ud. Når sennepsfrøene stopper med 
at poppe, og bukkehornsfrøene bliver en 
smule mørke, tilsættes anisfrø og spidskom-
menpulver. Tilsæt derefter straks de ternede 
kartofler. Rør rundt og vend kartoflerne i 8 
minuter, indtil de er gyldenbrune på alle si-
der. Tilsæt mere ghee, hvis der er behov for 
det. Derefter tilsættes squash og aubergine. 
Forsæt med at røre i 5 minutter.

Tilsæt grønærter og grønne bønner sammen 
med vand og dæk panden. Lad den koge ved 
medium-lav varme og rør rundt hver 5. minut. 
Efter 15 minutter tilføjes sukker og salt. Rør 

rundt og lad retten simre, indtil grønsagerne er 
møre, og sovsen er tyk.

Før retten bliver ofret til Krishna, pyntes hver 
portion med en skive citron og en smule persille.

Blomkåls-, kartoffel- og yogurtstuvning
(Alu phul gobhi paneer sabji)
Tilberedelse og kogetid: 30 minutter

1 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
0,5 tsk. sorte sennepsfrø
2 friske chilier uden frø, hakket i små stykker
1 spsk. friskrevet ingefær
2 laurbærblade
1 tsk. gurkemeje
1 tsk. korianderpulver
1 tsk. kanelpulver
5 dl vand
4 kartofler
225 g paneer
1 mellemstort blomkål
2 tsk. salt
0,5 tsk. garam masala
2 spsk. hakket frisk koriander eller persille

Skræl og skær kartoflerne i tern og skær pa-
neeren i tern. Vask og trim blomkålen og skær 
den i små buketter. Varm ghee’en eller olien 
i en mellemstor pande over medium varme. 
Smid sennepsfrøene i og dæk panden. Når 
frøene er færdige med at poppe, tilsættes der 
chili, ingefær og laurbærblade. Rør rundt i 30 
sekunder. Tilsæt nu de pulveriserede krydderier 
undtagen garam masala og tilsæt også vandet 
med det samme. Bring panden i kog og lad den 
derefter simre.

Mens den flydende masala simrer, frituresteg 
da kartoffel- og paneerternene, indtil de er gyl-

HERREN KRISHNAS KØKKEN
AT VÆKKE VORES ÅNDELIGE SMAG

af Visakha Devi Dasi
Her er fire opskrifter på grønsagsretter (sabji) fra The Hare Krishna Book of Vegetarian Cooking 

af Adi-Raja Dasa.
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denbrune. Dræn dem. Frituresteg blomkålsbu-
ketterne, indtil de er let gyldne og delvist kogte. 
Tilsæt blomkålen til den flydende masala, dæk 
til og kog ved lav varme. Løft låget efter 5 minut-
ter og tilsæt de stegte kartoffel- og paneertern, 
rør rundt og kog yderligere 2-3 minutter, indtil 
alle ingredienser er blevet gennemvarmet.

Krydder med salt og garam masala og pynt 
med frisk koriander eller persille. Herefter 
blandes det hele sammen, og retten ofres til 
Krishna, mens den er varm.

Ærter og paneer i tomatsovs
(Matar paneer)
Tilberedning og kogetid: 25 minutter

225 g paneer
ghee eller vegetabilsk olie til friturestegning
4 tsk. salt
2 tsk. gurkemeje
2 spsk. ghee
0,5 tsk. spidskommenfrø
1 eller 2 friske chilier, frøene fjernet og skåret 

i stykker
1 tsk. friskrevet ingefær
¼ tsk. hing
450 g frosne eller friske grønærter
2,5 dl vand
6 tomater
1,5 spsk. citronsaft
1 tsk. garam masala

Hak tomaterne. Ælt paneeren, indtil den 
er blød og let. Form den derefter til kugler i 
druestørelse. Frituresteg kuglerne i ghee eller 
vegetabilsk olie, indtil de er sprøde og gyldne. 
Fjern dem fra olien med en hulske og kast dem 
ned i en blanding af 3 tsk. salt, 2 tsk. gurkemeje 
og 5dl varmt vand eller valle. De skal bare ligge 
i blød.

Varm 2 spsk. ghee i en pande ved medium 
varme. Tilføj spidskommenfrø, efterfulgt af 
hakket chilli og revet ingefær. Når spidskom-
menfrøene er brune (efter 30–45 sek.), tilsæt-
tes hing og få sekunder senere ærterne. Tilføj 
nu vandet, sæt låg på og kog, indtil ærterne er 

bløde. Tilføj da tomaterne og paneerkuglerne 
og kog over samme mediumvarme i yderligere 
5 minutter.

Lige inden retten bliver ofret til Krishna, tilsæt-
tes en smule citronsaft og det resterende salt 
og garam masala.

Stegt hvidkål og kartofler
(Bandgobhi alu sabji)
Tilberedning og kogetid: 30 minutter

Et lille hvidkålshoved (450 g)
4 medium kartofler
4 medium tomater
1 spsk. frisk ingefær, skrællet og revet
1 tsk. gurkemeje
1/8–1/2 tsk. cayennepeber
2 nelliker (eller ¼ tsk. nellikepulver)
2 hele kardamomme (eller ¼ tsk. pulver)
1 cm kanelstang (eller ½ spsk. pulver)
1½ tsk. salt
½ tsk. sukker
5 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
125 ml vand

Vask hvidkålen, fjern eventuelt de yderste 
blade og lad den dryppe af. Kværn nellikerne, 
kardamommen og kanelen.

Skræl kartoflerne, skær dem i tern og skær 
hver tomat i 8 både.

Opvarm 3 spsk. ghee eller olie i en teflon-
pande over moderat varme. Tilsæt kartoflerne 
og svits dem. Husk at skrabe bunden af panden 
jævnligt, indtil kartoflerne er let brune. Fjern 
dem fra panden og sæt dem til side.

Tag de resterende 2 spsk. ghee i samme 
pande og svits ingefæren. Tilføj cayennepeber 
og gurkemeje og steg i et par sekunder. Tilføj 
nu hvidkålen og svits den i 3-4 minutter, mens 
der røres rundt jævnligt. Tilføj tomaterne, de 
stegte kartofler, salt, sukker og vand. Sæt låg 
på panden og lad den simre, indtil grønsagerne 
er bløde.

Inden retten ofres til Krishna, drysses de 
forberedte krydderier på retten og blandes 
forsigtigt sammen. 
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SPØRGSMÅL: Hvorfra kommer jivaen, når han 
bliver til? Hvilken rasa (forhold) kommer han fra?

SVAR: Der er intet tidspunkt, hvor jivaen bliver 
til. Han eksisterer altid som en evig del af Gud, 
som det bekræftes i Bhagavad-gitas andet kapitel.

Hver sjæl har sin egen særlige rasa med Herren. 
Ligesom der ikke findes to identiske snefnug, er 
der ikke to jivaer, der har helt det præcist samme 
forhold til Gud. Ifølge deres særlige forhold hører 
de til et bestemt sted, enten i Goloka Vrindavana, 
den højeste planet i den åndelige verden, hvor 
Herren tjenes i tæt fortrolighed, eller på en af de 
utallige Vaikuntha-planeter, hvor Gud tjenes med 
ærefrygt og respekt. 

Når jiva-sjæle glemmer deres evige forhold som 
Herrens tjenere, falder de ned og kæmper for at 
blive lykkelige i den materielle verden, men bliver 
uvægerligt frustreret. Derfor søger den intelligente 
sjæl tilflugt ved Herren Sri Krishnas lotusfødder og 
vender tilbage til sin evige position i den åndelige 
verden.

SPØRGSMÅL: Hvordan ved vi, at 99.99 % 
af alle mennesker er fortabte og i en tilstand af 
illusion? Der er da helt sikkert mange gode men-
nesker fra mange forskellige baggrunde, uanset 
om de er hinduer, muslimer, kristne osv. Er der ikke 
mange oplyste mennesker i verden?

SVAR: Åndeligt oplyste menneskers antal er 
ganske få. Sjælenes faldne natur i den nuværende 
tid beskrives i Srimad-Bhagavatam (1.1.10):

prayenalpayusah sabhya, kalav asmin yuge janah
mandah sumanda-matayo, manda-bhagya hy upadrutah

“O lærde mand, i denne Kalis jernalder lever 
mennesker kun korte liv. De er stridbare, dovne, 
vildførte, uheldige og frem for alt altid forstyrrede.”

Når man forstår forskellen på at være i godhed 

på den ene side og at være åndeligt oplyst på 
den anden side, er det let at se, at hele verden 
er i en tilstand af illusion. Hvis åndelig oplysning 
var almindelig, ville verdensatmosfæren være 
dramatisk anderledes. Verden ville for eksempel 
praktisk taget være fri for terrorisme og kriminalitet.

Der er en markant forskel på at være god og 
være oplyst. Godhedens kvalitet kaldes sattva-
guna og er den højeste position inden for den 
materielle naturs kvaliteter. De, der er i godhedens 
kvalitet, fødes igen i denne materielle verden. Selv 
om de er i en meget fordelagtig position til at blive 
åndeligt oplyste, må de blive tilbage i kredsløbet af 
fødsel og død, hvis de ikke aktivt kultiverer åndelig 
oplysning.

Det meget lille antal sjæle, der kommer til det 
åndeligt oplyste niveau, befinder sig i det, der 
kaldes suddha-sattva eller ren godhed. Sådanne 
sjæle er hundrede procent fri for alle den materi-
elle tilværelses kvaliteter og fødes ikke igen. Hvor 
sjældne åndeligt oplyste personer er, beskrives af 
Krishna i Bhagavad-gita (7.3):

manusyanam sahasresu, kascid yatati siddhaye
yatatam api siddhanam, kascin mam vetti tattvatah
“Blandt tusinder af mennesker er der måske et, 

der stræber efter fuldkommenhed, og blandt dem, 
der har opnået fuldkommenhed, er der dårligt nok 
et, der kender Mig i sandhed.”

Åndeligt oplyst har intet at gøre med ens beteg-
nelse som hindu, kristen eller muslim. Det handler 
om, hvorvidt man er fuldstændigt overgivet til Her-
ren, hvilket bl.a. vil kunne ses i ens utilknytning til 
alle former for materiel sansetilfredsstillelse. Blot 
at være i godhed eller et godt, religiøst og fromt 
menneske betyder ikke, at man har sluppet alle 
tilknytninger til den materielle verden og materiel 
sansetilfredsstillelse.

BREVKASSE
Hvor kommer sjælen fra?

 ved Lalitanatha Dasa

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: 
Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. 
Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål om sjælen.
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

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

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

Lørdag 1.2: Sri Advaita Acaryas fremkomst. Aftenpro-
gram fra kl. 17.
Fredag 7.2: Nityananda Trayodasi: Herren Sri Nityanan-
da Prabhus fremkomst. Festprogram fra kl. 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Hver søndag kl. 15-18: Søndagsfest med kirtana, 
foredrag og prasada. 
Søndag 26.1: Generalforsamling for ISKCON Norge 
fra 16:30-18:00.
Fredag 31.1: Besøg af HH Kadamba Kanana Swami. 
Program fra 18:30-20:30.
Lørdag 1.2: Advaita Acaryas åpenbarelsesdag. Pro-
gram med HH Kadamba Kanana Swami. Flere detaljer 
på ISKCON Norway sin FB side.
Fredag 7.2: Herren Nityanandas åpenbarelsesdag. 
Fejring fra 17:30-20:00

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag 
og prasada. 
Kirtan og foredrag hver dag kl. 7.30-9.00 og kl. 19-
20 (ikke søndag)
Lørdag 1.2: Sri Advaita Acaryas åpenbarelsesdag. 
Program i senteret kl 17-20. Kirtan, foredrag og prasada.
Fredag 7.2: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs 
åpenbarelsesdag. Program i senteret kl. 17-20. Kirtan, 
foredrag og prasada.

Ekadasi: 6. og 20. desember.

Web: harekrishna.no



BORIS JOHNSON PÅ MANOR-BESØG
Englands premierminister Boris Johnson kom på et improviseret besøg til Bhaktivedanta 

Manor søndag den 8. december, hvor søndagsgæsterne blev overraskede over at se 
ham sammen med en gruppe af parlamentsmedlemmer og sikkerhedsfolk dukke op til 
søndagsfesten.

Premierministeren blev taget rundt på Manors område inklusive til det næsten færdige 
Sri Krishna Haveli, et stort forsamlingskompleks til næsten 10 millioner pund. Derefter 
blev han fulgt til tempelrummet, hvor han modtog en ceremoniel velsignelse foran alteret, 
gav en blomsterkrans til Srila Prabhupada og derefter talte til den store forsamling. Han 
sagde bl.a.: ”Jeg er inspireret af dette tempels arbejde og af samfundet her. Det er ikke 
alene et sted med naturligvis stor spiritualitet, men det tiltrækker også hundredtusindvis 
af mennesker og fører alle mulige slags folk sammen.”

Efter at have modtaget gaver og templets berømte sødsager blev premierministeren ledt 
ud til okserne, som han fodrede gulerødder med egen hånd. Vinay Tanna, templets kom-
munikationsleder, bemærkede: ”Bhaktivedanta Manor er et sted for tilbedelse og åndelig 
uddannelse. Derfor er det som sådan ikke tilknyttet noget bestemt politisk parti, men vi 
respekterer og ærer alle, der når som helst kommer for at besøge os.”

Bhaktivedanta Manors Hare Krishna-tempel blev givet til ISKCON af George Harrison 
fra The Beatles i 1971 og ligger uden for Watford på et areal på 31 hektar. Det er blevet 
et af de vigtigste hellige steder ikke blot for Hare Krishnas hengivne, men for hinduer i 
England og hele Europa.



Endnotes
1  Humanitas, Vol. X, nr. 2, 1997, copyright National Humanities Institute, 
Washington DC, USA. 


