
Nrsimhadeva, den 
guddommelige beskytter

I et afsidesliggende sydindisk bjerg- og jungleområde ligger Ahobilam, stedet, hvor Nrsim-
hadeva skulle have åbenbaret Sig og dræbt Hiranyakasipu. Resterne af søjlen, som Nrsim-
hadeva brød frem fra, ligger der stadig som en forrevet klippeafsats og drager de vovehalse, 
der er villige til at trodse kobraer, tigre og vilde afgrunde, til et af Herren Nrsimhadevas mere 
ufremkommelige pilgrimssteder.

Dhruva Dasa har brugt over ti år på at studere Nrsimha-tilbedelse i Indien og fortæller om 
kendte og ukendte hellige steder og templer over hele landet. Læs mere side 6. 
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På de kommende sider diskuterer Srila 
Prabhupada den tyske filosof Gottfried 
Leibniz. Leibniz mente, at Gud havde et 
formål med denne verden, og Prabhupada 
forklarer, hvad dette formål er: ”Dette er 
planen: At bringe det levende væsen hjem, 
tilbage til Guddommen. Denne plan gælder 
ikke blot for nogle få levende væsener. Det 
er ikke sådan, at nogle vil blive tilbage her, 
og andre vender hjem til Guddommen. Nej, 
hele planen er, at alle skal komme tilbage til 
Guddommen.” 

Krishna har en plan for hver enkelt levende 
væsen, og hvordan Han vil bringe det tæt-
tere til Sig. En af de måder, Han gør det på, 
er ved Selv at træde ned i denne verden og 
tiltrække de hengivne til Sine lege. Herren 
har utallige inkarnationer, hvoraf vi blot vil 
nævne nogle få i dette nummer af Nyt fra 
Hare Krishna.

Den 18. maj er det Herren Nrsimhadevas 
fremkomstdag. Dagen fejres i templet i Van-
løse (kontakt templet for nærmere detaljer). 
Prthu Prabhu fra Tyskland vil være der og 
holder foredrag til festen den 18. maj og i 
dagene før og efter. På side 13 kan du læse 
anden del af det interview, vi lavede med 
Prthu Prabhu under hans besøg i februar.

Den 19. juli åbenbarer Herren Jagannatha 
Sig sammen med Herren Baladeva og Srimati 
Subhadra Devi i Københavns indre gader. 

Læs mere om årets Ratha-yatra og Festival 
of India på side 18.

I Århus vil man altid have det, man 
har i København, og gerne lidt større. De 
hengivne i Århus afholder derfor en maha-
harinama, forhåbentlig begyndelsen til en 
større Ratha-yatra, i Århus den 10. juli. Se 
side 11.

Buddha var den inkarnation af Krishna, 
hvis hovedformål var at stoppe dyreslagtnin-
ger i navn af Vedaerne. 2500 år efter har det 
resulteret i en vegetarisk kogebog udgivet af 
et par amerikanske zen-buddhister. Smag på 
køkkensiden bagest i bladet.

Folkekirken er nu så meget i krise, at 
repræsentanter fra kirken har bedt en Hare 
Krishna-hengiven give sit bud på, hvad Fol-
kekirken kan lære af de østlige religioner, 
og hvordan de skal tackle de udfordringer, 
tidens nyåndelighed giver kirken. Læs La-
litanathas indlæg på side 10.

Gaura Krishna Dasa afslutter sit eventyr 
om Maharashtra-turnéen 2008 i dette nummer 

Krishna har en plan

af Nyt fra Hare 
Krishna: ”Det har 
været en intens 
tur med mange 
udfordringer, men 
også med mange 
smukke oplevel-
ser”. 

God læselyst og 

Af Dandaniti Devi Dasi
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To slags sandhed
Syamasundara: Som et eksempel på en im-

manent sandhed eller sandhed á priori nævner 
Leibniz en trekant: summen af en trekants tre 
vinkler vil altid være lig summen af to rette 
vinkler. Dette er en logisk sandhed, som nød-
vendigvis er evig. Den anden form for sandhed 
indhentes igennem erfaring og kaldes tilfældig 
eller unødvendig. For eksempel ser vi, at sne er 
hvid, men sne kunne også have været rød.

Srila Prabhupada: At de tre vinkler i en 
trekant altid må være lig med to rette vinkler, er 
også noget, man erfarer. 

Syamasundara: Men den sandhed eksisterer 
uafhængigt af erfaring. 

Srila Prabhupada: Hvordan det? Ikke alle 
ved, hvad en trekant består af. Kun når man 
studerer geometri, ved man det. Man kan ikke 
spørge et hvilket som helst barn eller menneske, 
der ingen viden har om geometri.

Syamasundara: Uanset om mennesket ved 
det eller ej, eksisterer denne sandhed.

Srila Prabhupada: Men sandhed eksisterer 
per definition. Det er ikke et spørgsmål om den 
ene sandhed eller den anden sandhed. Måske 
kender man den, måske ikke, men sandhed eksi-
sterer. Hvorfor bruger han netop dette eksempel?

Syamasndara: Fordi der også er en anden 
slags sandhed, som siger, at sne er hvid, men 
den sandhed er ikke absolut, for sne kunne i 
princippet være rød. Men en trekant vil altid have 
visse immanente kvaliteter. Det er en nødvendig 
sandhed. 

Srila Prabhupada: Enhver matematisk udreg-
ning er sådan. Hvorfor bruge dette eksempel? To 
plus to er lig med fire. Det er altid sandhed ifølge 
de matematiske principper.

Syamasundara: Leibniz forsøgte at bevise, at 
der er visse sandheder, vi ikke kan benægte, som 
eksisterer uafhængigt af vores viden, og som er 
fundamentale. Andre sandheder, såsom at sne er 
hvid, er måske sande eller måske ikke, for vores 
sanser kan bedrage os.

Srila Prabhupada: Men det skyldes vores 
mangelfulde sanser. Det er en kendsgerning, at 
sne er hvid. Hvorfor skulle den være rød? Under 
alle omstændigheder har vi ingen erfaring af rød 
sne. Ren sne er hvid af natur. Den kan antage 
en anden farve på grund af kontakt med noget 
andet, men i virkeligheden er den hvid. Det er 
en immanent sandhed, at summen af tre vinkler 
i en trekant altid må være lig summen af to rette 
vinkler, og det er også en immanent sandhed, 
at sne er hvid, at vand er flydende, at en sten er 
hård, og at sukker er sødt. Dette er fundamen-
tale sandheder, der ikke kan ændres. På samme 
måde er det levende væsen Guds evige tjener, 
og det er hans naturlige position. Vand kan blive 
hårdt på grund af temperaturforandringer, men 
så snart temperaturen stiger, bliver vandet igen 
til væske. Således er vandets flydende tilstand 
sandheden, vandets naturlige position, for vand 
er per definition en væske. På samme måde er 
sneens hvidhed sandhed, og det levende væsens 
tjenende natur er sandhed. I den betingede verden 
tjener det levende væsen maya, og det er ikke 
sandhed. Vi kan ikke sige, at der er to slags sand-
hed. Sandhed er én. Det, vi ikke anser for sandt, 
er maya. Der kan ikke være to sandheder. Maya 
har ingen eksistens, men synes at være sand eller 
virkelig på grund af vores ufuldkomne sanser. 
En skygge har ingen eksistens, men den minder 
om det, der kaster den. I spejlet kan man se sit 
ansigt præcis sådan som det er, men det er ikke 
sandhed. Sandheden er én, og der kan ikke være 
to. Det, der bliver antaget for at være sandhed 

 Srila Prabhupadas side
Dette er anden del af Srila Prabhupadas samtaler om den tyske filosof Gott-

fried Wilhelm Leibniz. 
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lige nu, kaldes maya.
Syamasundara: Ifølge Leibniz styres im-

manente sandheder af selvmodsigelsens princip. 
Dermed mener han, at det er umuligt at forestille 
sig det modsatte af sandheden.

Srila Prabhupada: Det modsatte af sandhe-
den er maya.

Syamasundara: For eksempel er det umuligt 
at forestille sig, at summen af tre vinkler i en 
trekant ikke er lig med summen af to rette vinkler.

Srila Prabhupada: Min pointe er, at der ikke 
er to slags sandheder. Når man tror det, tager 
man fejl. Når man tror, at to plus to er lig med 
fem, tager man fejl. To plus to er altid fire, og 
det er sandheden. På samme måde er sne altid 
hvid, og når man tror, at sne er rød, er det det 
samme som at tro, at to plus to er fem. Det er 
usandt. Man kan ikke sige, at sneens hvidhed 
er en anden form for sandhed. Man kan tage 
fejl og tro, at sne er rød, men denne fejltagelse 
ugyldiggør ikke sandheden, at sne er hvid, eller 
at vand er flydende. Der er én sandhed, og enhver 
anden sandhed er intet andet end en skygge, som 
ikke er sand. Vores sprog må være præcist. Man 
kan se, at refleksionen af ens ansigt i spejlet er 
nøjagtigt det samme som ens rigtige ansigt, men i 
virkeligheden er denne refleksion kun en skygge. 
Derfor er den ikke sandhed. Man kan ikke sige, 
at refleksionen af ens ansigt i spejlet er en anden 
slags sandhed.

Syamasundara: Leibniz ville kalde denne 
form for sandhed for betinget sandhed.

Srila Prabhupada: En betinget sandhed er 
ikke sandhed. For eksempel forsøger det levende 
væsen at blive herre over denne materielle ver-
den. Han tænker: ”Jeg er hersker over alt, jeg 
beskuer.” Det er ikke sandheden. Sandheden er, 
at han er Guds evige tjener. Man kan ikke sige, 
at fordi han forsøger at imitere Gud, er han Gud. 
Der kan ikke være en anden Gud. Gud er én, 
hvilket er den Absolutte Sandhed. Vores pointe 
er, at vi ikke accepterer ideen om, at sandheden 
er to. Der er relative sandheder, men Krishna er 
den Absolutte Sandhed. Krishna er substansen, 
og alt andet udgår fra Krishna igennem Krishnas 

energi. Vand er en af Krishnas energier, men den 
energi er ikke den Absolutte Sandhed. Vand er al-
tid en væske, men det er relativ sandhed. Absolut 
Sandhed er én. Leibniz burde mere præcist sige, 
at der er Absolut Sandhed og relativ sandhed, 
ikke at der er to slags sandhed.

Syamasundara: Ifølge Leibniz’ lov om 
kontinuitet sker alt i naturen skridtvis og ikke i 
spring. Med andre ord er der ingen huller i na-
turen. Alting er forbundet, og al differentiering 
sker gradvist. 

Srila Prabhupada: Nej, der er to processer: 
gradvis og øjeblikkelig. I en vis forstand er alting 
selvfølgelig gradvist, men hvis den gradvise 
proces sker hurtigt, virker den som øjeblikkelig. 
Hvis man for eksempel vil op på toppen af en 
bygning, kan man gøre det gradvist skridt for 
skridt. Men man kan også tage en elevator, som 
kan tage et sekund. Måden at komme op på er 
den samme, men den ene sker meget hurtigt, og 
den anden er gradvis. Tåbelige mennesker siger, 
at en blomst skabes af naturen, men i virkelig-
heden vokser blomsten på grund af Krishnas 
energi. Hans energi er så fuldkommen, at Han 
ikke behøver en pensel og et lærred og som en 
kunstmaler forsøge at male en blomst. Blomsten 
kommer frem og vokser af sig selv. Krishna er 
så kraftfuld, at uanset hvad Han ønsker, sker det 
med det samme. Processen er meget hurtig, og 
den synes at være magisk. Ikke desto mindre er 
processen der stadig. 

Syamasundara: Leibniz ser i naturen en 
kombination af kræfter eller aktiviteter i værk. 
Ifølge bevægelsesloven er der en uafbrudt serie af 
gradvise fremadskridende ændringer i et legeme, 
når det bevæger sig. Hvis en bold ruller hen ad 
gulvet, gør den det gradvist uden spring eller 
pludselige ændringer.

Srila Prabhupada: Det har jeg forklaret. Den 
samlede bevægelse er del af den samme proces. 
Imidlertid har bolden ingen kraft til at rulle af sig 
selv. Hvis man skubber til den på én måde, ruller 
den langsomt, og skubber man til den på en anden 
måde, ruller den hurtigt. Alle disse forunderlige 
processer i den materielle natur sker på grund af 
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denne materielle natur. I begyndelsen var den 
materielle natur umanifesteret. Gradvist blev de 
tre kvaliteter til, og igennem samspillet imellem 
kvaliteterne opstod mange manifestationer. Først 
var der rum, dernæst himmel, dernæst lyd, det 
ene efter det andet. Krishnas skub er så fuld-
komment, at alting automatisk bliver til i den 
fuldkomne rækkefølge. Tåbelige mennesker 
tror, at alting bliver til af sig selv uden et første 
skub, uden en baggrund. Derfor tror de, at der 
ingen Gud er. Denne kosmiske manifestation er 
ikke blevet til af sig selv. Krishna er skaberen, 
og Han giver naturen dens oprindelige formål. 
En pottemager kan lave en lerkrukke på et 
hjul, men hjulet er ikke den oprindelige årsag 
til lerkrukken. Det er pottemageren, der sæt-
ter kraft på hjulet. Tåbelige mennesker tror, at 
hjulet bevæger sig af sig selv, men bag hjulets 
bevægelse står pottemageren, der giver det kraft. 
Det er umuligt for naturen at skabe uafhængigt. 
Alting udstrømmer fra Gud, Krishna.

Så snart man taler om en proces, er det un-

derforstået, at alting hænger sammen, at den ene 
begivenhed følger den anden. Det er naturens 
gang. Den første skabelse er mahat-tattva, to-
talsummen af materiel energi. Dernæst sker der 
et samspil af de tre gunaer eller kvaliteter, og 
så opstår der sind, ego og intelligens. På denne 
måde foregår skabelsen. Dette forklares i Srimad-
Bhagavatams Anden Bog. Den Højeste Herre 
befrugter materien, prakrti, ved at kaste Sit blik 
på hende. I denne materielle verden er man nødt 
til at befrugte seksuelt, men i Vedaerne står der, 
at Krishna befrugtede den samlede materielle 
energi blot igennem Sit blik. Dette kan Han 
gøre på grund af Sin almagt. Når Krishna kaster 
Sit blik over den materielle natur, aktiveres den 
materielle natur øjeblikkeligt, og begivenheder 
begynder at ske. Så den oprindelige årsag til 
skabelsen er Krishnas blik. På grund af deres 
materielle opfattelse kan materialister ikke forstå, 
hvordan Krishna kan sætte den materielle natur 
i bevægelse blot ved at se på den. (Fortsættes i 
næste nummer)
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ti år og besøgt over 300 Nrsimha-templer over 
hele Indien.

Den guddommelige beskytter Nrsimhadeva 
er med Sin frygtindgydende løvemenneske-
form en af de mere iøjnefaldende af Herren 
Krishnas avataraer. Vaisnavaer beder til Ham, 
når de er i fare, for de husker, hvordan Han red-
dede Sin hengivne, den lille dreng Prahlada, fra 
hans tyranniske fader, dæmonen Hiranyakasipu. 
Men hvor meget ved vi virkelig om Nrsimha? 
Ville vi kunne genkende de flere end Hans 70 
former, sådan som de beskrives i vaisnava-
tekster som Pancaratra Agama? 

Dhruva Dasa, der er vokset op i ISKCON og 
hele livet igennem har tilbedt Nrsimhadeva, har 
brugt de sidste ti år på at forske i den katteagtige 
Herre og Hans mange aspekter. ”Da Nrsimha 
brød frem fra søjlen i Hiranyakasipus palads, 
og støvet havde lagt sig, fik Han øje på både 
Prahlada og Hiranyakasipu,” fortæller han. ”Så 
snart Han så dæmonen, blev Han så rasende, at 
Han var parat til at ødelægge verden og antog 
formen som Sthanu Nrsimha.” Afbildninger af 
denne form viser halvdelen af Nrsimha se på 
Hiranyakasipu i vrede, imens den anden halvdel 
ser på Prahlada med kærlighed.

Nrsimhadeva kæmpede med dæmonen, og i 
Sin vrede tog Han formen som Jwala-Nrsimha 
eller ild-Nrsimha. Dernæst i Sin form som Vira-
Nrsimha greb han Hiranyakasipu og trak ham 
ned på Sit skød, imens Han som Ugra-Nrsimha 
rev hans mave åben med Sine fingernegle. På 
dette punkt var Han så frygtindgydende, at Hans 
ledsagerske, Laksmidevi, løb bort fra Ham. 

Såret og fornærmet vendte hun sig til Prahlada. 
”Sådan kender jeg ikke min Herre,” sagde hun. 
”Han vil kun acceptere dig, Prahlada. Du er nødt 
til at gå op til Ham.” Da Nrsimhadeva omsider 
blev formildet af Prahladas bønner, vendte 
Laksmi tilbage til Hans skød.

”Familiemænd anbefales generelt ikke at 
tilbede Ugra Nrsimha, da de har deres hustruer 
med sig, og det har den form af Herren ikke,” 
forklarer Dhruva. Familiefædre rådes i stedet 

Nrsimhadeva, den 
guddommelige beskytter

Af Madhava Smullen
Fra Iskcon News den 18.5.2008

Den 19. maj var det Nrsimha-caturdasi, Herren Nrsimhadevas fremkomstdag. I den anledning 
fortæller Madhava Smullen blandt andet om Dhruva Dasa, der har forsket i Nrsimhadeva de sidste 

Nrsimhadeva
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Ifølge Dhruva er selv de 70 former af Nr-
simha, der beskrives i Pancaratna Agama, kun 
toppen af isbjerget. ”Efter at have forsket i det 
i årevis har jeg måttet sande, at der er grænser 
for, hvor meget man kan lære fra bøger om In-
diens Nrsimha-tilbedelse,” beretter han. ”Hver 
kaste, hvert dynasti og hver provins tilbeder 
Ham på deres måde. I Kerala klæder de Ham 
som Nrsimhadeva om aftenen, og som Krishna 
lige før solen står op. I Rajasthan tilbeder de en 
form af Ham som barn med bedårende glitrende 
smykker, og man kan næsten ikke genkende 
Ham som Nrsimha. I Gujarat, Karnataka og 
Tamil Nadu tilbeder de Ham i overdådighed 
og med ærefrygt og respekt. I Andhra Pradesh 
tilbedes Han af analfabetiske stammefolk, der 
ofrer Ham kød.” 

Mere end 300 templer i Indien er hjemsteder 
for disse forskellige former af Nrsimhadeva. 
Måske er det mest berømte af dem Ahobilam 
[også kendt som Ahovalam], et afsidesliggende 
sted i Sydindiens bjerge i Andhra Pradesh, efter 
sigende selve det sted, hvor Nrsimhadeva dræb-
te Hiranyakasipu. Ahobilam Dham blev kendt 

i ISKCON på grund af Indradyumna Swami, 
hvis dramatiske fortælling af hans besøg der i 
1979 inspirerede adskillige unge hengivne til at 
begive sig ud på en åndelig eventyrrejse for at 
se vaisnava-kulturen i dens ægte, uforfalskede 
element.

En af disse var Ekendra Dasa, der 24 år gam-
mel indladte sig på rejsen bevæbnet med en stor 
junglekniv, et kompas, et enmandstelt, det mest 
nødvendige overlevelsesudstyr og en bønnebog 
ved navn Nrsimha-Mala-Stotra. Heldigvis blev 
det kun den sidste ting, der var brug for, da der i 
de tæt ved 20 år, der er gået siden Indradyumna 
Swamis besøg, er blevet anlagt grusveje og selv 
et gæstehus ved det afsidesliggende tempel ved 
den nedre del af Ahobila Nrsimha.

”Helt ufarligt var det dog ikke,” fortæller 
Ekendra, der besøgte Ahobilam i 1998. ”En 
ung mand, der blev min turguide, tog mig med 
til de ni Nrsimhadeva-helligdomme, der ligger 
i en fem kilometers omkreds omkring hoved-
templet, og noget jungle skulle vi igennem. 
Under vores vandring sang jeg bønner fra min 
bog til Nrsimha og bad om Hans beskyttelse. 

Jeeyarens (guruens) søn fra 
Sri Ahobilam Math fremviser 
Lower Ahobilam Deiteterne.
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så kobraslanger på vores vej, var jeg over-
rasket over, at de ikke skræmte mig. Jeg følte 
mig sikker og tryg, ligesom min søn gør det, 
når han er i mine arme. Jeg forstod, at Herren 
Nrsimha virkelig beskytter Sine hengivne, og 
at Han nyder at gøre det.”

Under sit besøg til helligdommene så Eken-
dra, at de originale Deiteter af sikkerhedsgrunde 
er fjernet og opbevares i templet Prahladavarada 
Varadhan (”Prahladas beskytter”). I stedet var 
der Deiteter af sten. Da Ekendra så de virkelige 
Deiteter, forstod han hvorfor. De var af pure 
guld og smukt udsmykkede med, hvad der 
umiskendeligt var kostbare juveler.

Næst efter Deiteterne er det mest populære 
pilgrimssted en stor stensøjle på Ahobilams 
højeste tinde, som ifølge medlemmer af Sri 
Vaishnava Ahobilam Math er den oprindelige 
søjle, som Nrsimha kom ud fra. Dette er lidt 
kontroversielt, for ifølge Srimad-Bhagavatam 
fandt kampen imellem Nrsimhadeva og Hi-
ranyakasipu sted på de himmelske planeter og 
ikke på jorden. Dertil kan man lægge, at Srila 
Prabhupada ikke refererer til Ahobilam, og den 
kendsgerning, at Ahobilam Math for at sige det 
mildt er en esoterisk gruppe. Deres første Jeeyar 
eller guru hævder at være blevet indviet som 
sannyasi af Herren Nrsimhadeva Selv i 1398, 
imens den nuværende Jeeyar Krishnamacharya 
for nylig rejste til USA for at prædike, idet han 
sagde, at Nrsimha havde beordret ham i en drøm 
til at gøre det.

Både Ekendra og Dhruva, der først besøgte 
Ahobilam i 1999, siger, at imens nogle måske 
betvivler stedets ægthed, er der meget, der 
støtter det.

Vigtigst er den kendsgerning, at ifølge 
Caitanya-caritamrta besøgte Herren Caitanya 
Selv Ahobilam på Sin pilgrimstur til Sydindien, 
hvilket underbygger, at det faktisk er Herren 
Nrsimhas hellige land, ligesom Vrindavana er 
Krishnas hellige land.

Dernæst er der historien i Stala Purana, der 
beskriver, hvordan Ahobilam blev til, da den 
store hengivne Garuda bad om at få en vision af  

Nrsimhadeva. For at opfylde hans ønske mani-
festerede Herren Ahobilam Dhama, der nu også 
er kendt som Garudadri og Garudacalam. Dette 
antyder, at selv om Ahobilam måske ikke var 
det oprindelige sted for Nrsimhas fremkomst, 
blev det det igennem en ren hengivens ønske.

”Hvad forskel gør det, om det er det oprin-
delige sted eller ej?” spørger Dhruva. ”Nrsim-
hadeva er overalt, så Han er også i Ahobilam.”

Dhruva tilføjer, at der uden tvivl er noget sær-
ligt over Ugra-stambha-søjlen. ”Hvis man står 
på den og kigger ud over Ahobilam og forsøger 
at skubbe alle sine tvivl og al sin moderne viden-
skabelige rationalisering til side, mærker man, 
at der er noget her. Man vil bemærke, at selv om 
resten af Ahobilam er frodig, grøn jungle, er der 
ikke mange flotte træer omkring søjlen, og hvert 
år er der en skovbrand, der ødelægger alt andet 
grønt. De lokale siger, at det er et efterspil fra 
dengang søjlen faldt sammen og Nrsimhadeva 
sprang ud fra den.”

Men mere overbevisende end alt andet er 
den ægte sympati, varme og hengivenhed til 
Herren Nrsimhadeva, som Ahobilams indbyg-
gere udviser. ”Jeg følte mig så heldig at være 
der,” fortæller Ekendra. ”På trods af kaste-
bevidstheden, der er fremherskende i indiske 
templer, behandlede disse hengivne mig, der 
teknisk set er en urørlig, som en vaisnava. Jeg 
husker, da jeg engang var sulten, at jeg spurgte 
en familie, der lavede rotier i en forretning der, 
om jeg måtte få en. De indbød mig med største 
venlighed til at dele deres frokost med sig og 
kaldte mig varmt den ’australske brahmana’. 
Det var tempelpræsterne magtpåliggende, at 
jeg fik Deiteterne at se og fik Deres prasadam 
at smage. Alt, de gjorde, viste for mig, at de var 
ægte vaisnavaer.”

Dhruva tilføjer, ”De ønskede ikke at få noget 
fra mig, men blot at dele deres kærlighed til 
Nrsimhadeva med mig.” 

Men virkningerne af en mørk tid rammer selv 
sådant et rent sted, og Dhruva råder dem, der 
ønsker at besøge Ahobilam og andre Nrsimha-
templer, til at gøre det, så hurtigt de kan. ”De er 
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turistcenter ligesom Tirupati og Sri 
Rangam. Man forsøger at skabe mere inte-
resse for stedet, men prisen er, at fornem-
melsen af stedets ælde ødelægges.”

Der er dog en meget værre grund til, 
at hengivne bør besøge stederne med det 
samme. ”De fleste af disse templer vil ikke 
væren der om et par år, ” siger Dhruva. 
”Antikvitetssamlere og skattejægere stjæler 
Nrsimhadeva-Deiteter og sælger dem for 
millioner af dollars til kunstauktioner og 
andre firmaer.”

Han fortæller, hvordan han sidste år om-
sider fandt frem til et sydindisk tempel, som 
han har ledt efter i årevis, og som er hjemsted 
for en Nrsimhadeva-Deitet af massivt guld 
med 32 arme. Han kom for sent. Skattejæ-
gerne havde plyndret templet, stjålet Deite-
ten og dræbt brahmana-præsterne.

”Vi har spredt ordet, at disse templer har 
brug for at blive beskyttet,” siger Dhruva, 
der allerede har hvervet nogle velhavende 
privatpersoner til at hjælpe ham til at sikre 
adskillige templer. ”Og vi er nødt til at ud-
danne og beskytte templets præster, der 
ofte er så fattige, at de hellere vil sælge 
Deiteterne for så store summer, som de ellers 
aldrig vil få at se i hele deres liv. Vi må holde 
dem inspirerede i deres tjeneste til disse smukke 
templer og Deiteter.”

Dhruva tilskynder også folk, der har besøgt 
Nrsimhadeva-templer, til at skrive om deres op-
levelser. Han arbejder for øjeblikket på Divine 
Protector: Nrsimhadeva, en 400-siders bog om 
templer med løvemenneske-avataraen. Bogen 
giver også et faktuelt, moderne akademisk 
perspektiv på Nrsimha, hvorfor og hvordan 
Han tilbedes, og de kunstværker, malerier og 
skulpturer Han inspirerer.

Dhruva har besøgt over 300 Nrsimha-templer 
på sine rejser. Han har dog valgt kun at skrive 
om 108 af disse og udelade de mere kendte 
steder som Ahobilam, Simhacalam og Mangala 
Giri for i stedet at henlede opmærksomheden 
på nogle specielle og mindre kendte steder. 

”Bogen fokuserer også på forskellige slags 
tilbedelse i hver provins, historiske hengivne af 
Nrsimhadeva som Ramanujacarya og nutidige 
hengivne, som jeg har mødt på mine rejser, som 
Indradyumna Swami og Gaudiya Math guruen 
Puri Maharaja.”

Dhruva fortæller, at bogen vil være klar 
engang til næste år. ”Dette projekt har taget 
mange år af mit liv. Jeg har arbejdet på det 
siden 1998,” fortæller han. ”Det har givet mig 
så megen glæde og bragt mig i kontakt med 
mange prægtige mennesker. Jeg håber, læserne 
vil finde den optimistisk og morsom og få glæde 
fra den.”

En ting er sikker. Uanset hvilke grusomme 
virkninger den moderne tid har på Indiens æld-
gamle Nrsimhadeva-templer, fortsætter denne 
fantastiske inkarnation af Krishna med for altid 

Ugra Nrsimhadeva
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Rupert Sheldrake og 
hunden Jaytee

En moderne videnskabsmænd, 
der forsker i usædvanlige fæno-
mener, er den engelske biolog 
Dr. Rupert Sheldrake. Indenfor 
de seneste tyve år har han bl.a. 
lavet eksperimenter for at fastslå, 
om telepati er virkelig. Telepati 
vil sige, at to eller flere forsøgs-
personer kan påvirke hinandens 
sind eller tanker på måder, der 
ikke kan forklares af fysikkens 
love, som man nu kender dem. 
Et af Sheldrakes eksperimenter 
gik ud på at finde ud af, om der er 
noget om den gamle forestilling 
om, at hunde kan mærke det, når en person, de 
kender, er på vej hjem. 

De, der er skeptiske overfor ideer om, at 
hunde kan have en sådan ’sjette sans’, vil 
nok indvende, at det blot må skyldes hundens 
skarpe lugte- og høresans. Det kan også være, 
at hunden ved fra erfaring, hvornår dens herre 
kommer hjem. Måske reagerer hunde også på 
umærkelige tegn fra andre mennesker, eller 
måske bliver dens i øvrigt normale opførsel blot 
bemærket, når folk, der er sammen med hunden, 
ved, at hundens herre snart kommer hjem.  

For at efterprøve disse muligheder foretog 
Rupert Sheldrake en række omfattende ekspe-
rimenter med Pamela Smart og hendes hund 
Jaytee. Pamela og Jaytee boede i Ramsbottom, 
en forstad til Manchester i England, i en stue-
etagelejlighed. Pamela efterlad dagligt Jaytee 
hos sine pensionerede forældre, der boede i den 
tilstødende lejlighed, og de bemærkede, hvor-
dan hunden så ud til at kunne mærke det, når 
Pamela var på vej hjem. I 1991 arbejdede hun 
som sekretær i Manchester, og hver dag satte 
Jaytee sig hen til glasdøren i stuen omkring kl. 

16.30, som var det tidspunkt, 
hvor hun tog fra arbejde. Hen-
des tur hjem tog for det meste 
45-60 minutter, og i det tidsrum 
sad Jaytee ved vinduet det me-
ste af tiden. 

Pamelas forældre mente, 
at Jaytees adfærd skyldtes, at 
Pamela kom hjem hver dag på 
samme tid. Men i 1993 blev 
hun fyret og var fra da af ar-
bejdsløs. Hun tog ikke længere 
af sted og kom hjem på faste 
tidspunkter, når hun var ude at 
købe ind eller besøge venner. 

Ikke desto mindre så Jaytee stadigvæk ud til 
at vide, hvornår hun var på vej hjem, og sad 
ved vinduet og ventede på hende på det rigtige 
tidspunkt.

I 1994 læste Pamela i en avis om Rupert Shel-
drake og hans forskning. Hun kontaktede ham 
og tilbød sig selv og Jaytee som forsøgspersoner. 
Resultatet blev tæt ved 200 forsøg i perioden 
fra maj 1994 til juli 1996. Der blev opstillet et 
videokamera, der konstant overvågede vinduet, 
hvor Jaytee plejede at vente på Pamela. For hen-
des vedkommende førte hun optegnelser over 
sin egen færden, hvor hun tog hen, hvor langt 
væk hun havde været, hvilket transportmiddel 
hun havde rejst med, og hvornår hun var be-
gyndt på sin hjemtur. Derhjemme førte hendes 
forældre optegnelser over, hvad  Jaytee lavede. 

Fem tilsvarende forsøg foregik i Pamelas 
søsters hjem i en nærliggende by, hvor hun på 
samme måde holdt øje med hunden, og i 50 
eksperimenter blev Jaytee overladt til sig selv i 
Pamelas egen lejlighed. I alle forsøgene startede 
Pamela selv videokameraet, når hun tog af sted, 
og standsede det, når hun kom hjem. Videobån-

Af Lalitanatha Dasa

Rupert Sheldrake
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indenfor disse fire timer, somme tider efter at 
have været væk i mindre end en time og somme 
tider i næsten fire timer. I ti kontrolforsøg kom 
hun ikke hjem indenfor dette tidsrum.  

Pamelas udture fandt sted fra tidlig morgen til 
sen aften med alle mulige tidspunkter på dagen 
ind imellem. I nogle af forsøgene bestemte hun 
selv, hvornår hun vendte hjem, mens Rupert 
Sheldrake i andre (de fleste) via en personsøger 
sendte hende en besked om, hvornår hun skulle 
begynde at vende næsen hjem. Disse tidspunk-
ter, som Rupert Sheldrake gav hende besked om 
at vende hjem på, var tilfældigt valgte. 

Med hensyn til transportmidler kørte hun 
somme tider i sin egen bil, somme med tog og 
somme tider med taxa. 

To forsøgsassistenter, der ikke vidste, hvad 
forsøgene gik ud på, gennemså de tidsmærkede 
videobånd og nedskrev uafhængigt af hinan-
den, hvornår Jaytee var henne ved vinduet. 
Deres notater blev derefter sammenlignet med 
Pamelas optegnelser. Det viste sig, at Jaytee 
tilbragte imellem 4 til 11 procent af tiden ved 
vinduet, når Pamela ikke var på vej hjem (for 
det meste for at gø ad en forbipasserende kat 
eller blunde i solskinnet, når solen skinnede). 
Men i tidsrummet, hvor Pamela var på vej, var 
han omkring 60% procent af tiden ved vinduet 
og ventede det meste af tiden helt åbenlyst på 
hende. 

Hvordan kunne Jaytee 
vide, at Pamela var på 
vej hjem? Han kunne 
ikke have hørt hendes bil, 
for i nogle tilfælde var 
hun så langt som 50 ki-
lometer væk. Den tunge 
trafik i hele Manchester-
området umuliggjorde 
under alle omstændig-
heder dette, og somme 
tider var det ikke hendes 
egen bil, men et tog eller 
en taxa hun kørte i. Det 
kunne heller ikke skyl-

des, at Pamelas forældre ubevidst hentydede 
til, hvornår hun var hjemme, for det havde de 
ikke fået noget at vide om, ligesom Pamela selv 
heller ikke i de fleste tilfælde vidste, hvornår 
hun ville få besked på at vende hjem. Og siden 
Pamela tog af sted og vendte hjem på alle 
mulige tidspunkter i løbet af dagen, kunne det 
heller ikke være på grund af et fast rutinemøn-
ster, som Jaytee havde vænnet sig til. Alt i alt 
konkluderede Rupert Sheldrake: 

”Jaytee så ud til at kunne opfange, hvornår 
Pamela Smart ville komme hjem, på en måde, 
der ikke kan forklares med nogle af de oven-
for diskuterede ’normale’ hypoteser. Måske 
reagerede han på hendes hensigter eller tanker 
telepatisk.”1

Et tilfælde af videnskabelig 
undertrykkelse 

Man kan indvende, at hvis det virkelig kan 
påvises, at telepati og andre parapsykologiske 
fænomener er virkelige, hvorfor bliver de da 
ikke bredt accepteret af det videnskabelige 
samfund? Viser dette ikke, når det kommer til 
stykket, at alt dette er en gang fup? Det er da be-
stemt en mulighed. Men på den anden side kan 
det også skyldes, at de fleste videnskabsmænd 
simpelthen nægter overhovedet at overveje 
sådanne ting, fordi de stiller spørgsmålstegn 

Pamela Smart og hunden 
Jaytee



-12--12-

At det sidste kan være tilfældet, illustreres 
af en hændelse, der fandt sted i 2007. Rupert 
Sheldrake blev kontaktet af det engelske fjern-
synsselskab Channel 4 TV med en anmodning 
om at deltage i Tv-programmet Enemies of Rea-
son sammen med Richard Dawkins, professor 
i zoologi på Oxford, en velkendt darwinistisk 
fortaler såvel som en indædt missionerende 
ateist. Rupert Sheldrake fortæller:

”Kort tid før Enemies of Reason skulle 
optages meddelte produktionsselskabet, IWC 
Media, mig, at Richard Dawkins gerne ville 
komme og besøge mig for at diskutere min 
forskning i uforklarlige evner hos mennesker 
og dyr. Jeg var ikke særlig ivrig efter at være 
med, men selskabets repræsentant forsikrede 
mig for, at “Channel 4 insisterer på, at dette 
dokumentarprogram bliver helt anderledes 
ligevægtigt, end The Root of All Evil [en TV-
udsendelse med Richard Dawkins, der skulle 
vise, hvordan religion er roden til alt ondt i 
verden] havde været det.” Hun tilføjede: “Vi er 
meget ivrige efter, at det bliver en diskussion 
imellem to videnskabsmænd om videnskabelig 
forskning.” Så jeg gik med til det, og vi blev 
enige om en dag. Jeg var stadig ikke sikker på, 
hvad der ventede mig…”

Rupert Sheldrake fortsætter med at for-
tælle om deres diskussion foran kameraet, og 
hvordan Richard Dawkins uden videre afviste 
telepati. Dawkins hævdede, at der var absolut 
ingen beviser for det, en påstand, han kun 
kunne begrunde med, at folk ønskede at tro 
det. Rupert Sheldrake:

”Vi blev herefter enige om, at kontrollerede 
forsøg var nødvendige. Jeg sagde, at det var 
derfor, at jeg faktisk havde foretaget sådanne 
eksperimenter inklusive forsøg for at finde 
ud af, om folk virkelig kunne sige, hvem der 
ringede til dem på telefonen, når den, der 
ringede til dem, var tilfældig valgt. Resulta-
terne oversteg langt grænsen for, hvad der var  
tilfældigt muligt.

Den forrige uge havde jeg sendt Richard 
nogle af mine afhandlinger fra peer-reviewede 

fagtidsskrifter, så han kunne se dem igennem.
Richard virkede utilpas og sagde: ”Jeg 

ønsker ikke diskutere forsøgsresultaterne.” 
”Hvorfor ikke?” spurgte jeg. ”Det er der ikke 
tid til. Det er for indviklet. Og det er ikke, 
hvad denne udsendelse handler om.” Kameraet 
standsede.

Instruktøren Russell Barnes bekræftede, at 
han heller ikke var interesseret i forsøgsresulta-
terne. Udsendelsen var blot endnu et polemisk 
indslag med Richard Dawkins.

Jeg sagde til Russell: “Hvis I behandler 
telepati som en irrationel tro, er sådanne for-
søgsresultater, der viser, om det foregår eller 
ej, helt sikkert afgørende for diskussionen. 
Hvis telepati foregår, er det ikke irrationelt at 
tro på det. Jeg troede, at det var det, vi skulle 
tale om. Jeg gjorde det klart fra starten af, at 
jeg ikke var interesseret i deltage i endnu en 
omgang tarvelig nedgøring.” 

Richard sagde: “Det er ikke en omgang 
tarvelig nedgøring. Det er en omgang ophøjet 
nedgøring.” 

Jeg svarede, at i så faldt havde der været 
tale om en alvorlig misforståelse, for jeg var 
blevet ledt til at tro, at der var tale om en li-
gevægtig, velafvejet videnskabelig diskussion 
om forsøgsresultater. Russell Barnes bad mig 
om lov til at læse de e-mails, jeg havde fået 
fra hans assistent. Han læste dem med åbenlys 
utilpashed og sagde, at de garantier, hun havde 
givet mig, ikke var rigtige. Tv-holdet pakkede 
sit udstyr sammen og tog af sted.” 2 

Fodnoter.
Udarbejdet på basis af A Dog That Seems 

To Know When His Owner is Coming Home: 
Videotaped Experiments and Observations, 
Rupert Sheldrake and Pamela Smart, Journal 
of Scientific Exploration 14, 233-255 (2000). 
Også tilgængelig på Internettet på http://www.
sheldrake.org/Articles&Papers/papers/animals/
pdf/dog_video.pdf)

Baseret på http://www.sheldrake.org:80/
D&C/controversies/Dawkins.html. Bragt med 
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ISKCON’s øverste ledende styrelse, 
The Governing Body Commission, havde 
i foråret som sædvanligt sine årlige mø-
der i Sridhama Mayapur, Vestbengalen, 
hvor ISKCON’s verdenshovedkvarter 
ligger. Møderne har resulteret i de årlige 
GBC-resolutioner, der nu er blevet of-
fentliggjort og kan læses i deres fulde 
udstrækning på www.dandavats.com (se 
http://www.dandavats.com/?p=5705). 
Her følger et resumé af nogle af resolu-
tionerne. 

Resolution 307 fastslår, at nye ISK-
CON-projekter kan etableres side om side med 
allerede eksisterende ISKCON-templer og 
projekter i samme område på betingelse af, at 
de fungerer i samarbejde med disse såvel som 
med GBC-sekretæren for området. Med andre 
ord har eksisterende ISKCON-templer og pro-
jekter ikke monopol på at etablere nye projekter. 

Resolution 308 vedtager oprettelsen af en 
mindehave på ca. 1 ha i Sridhama Mayapur, 
hvor der kan opføres mindemonumenter 
(samadhier) eller mindetavler for bortgåede 
disciple af Srila Prabhupada. 

I forlængelse deraf nedsætter Resolution 309 
en fast komite, The Commemoration Commit-
tee, der skal undersøge og normere et fast re-
gelsæt for, hvordan man korrekt ærer bortgåede 
vaisnavaer. Komitéen skal også føre optegnelse 
over bortgåede vaisnavaer og deres hengivne 
tjenester og afgøre, hvordan de enkelte vaisna-
vaer hver især skal mindes. 

Resolution 310 nedsætter en GBC-nomi-
nerings komité, der skal etablere et system 
til vurdering af alle fremtidige foreslåede 
kandidater til GBC-rådet og GBC-sekretærer. 
Eventuelle kandidater vil blive vurderet ud fra 
deres hengivne tjeneste, anbefalinger fra ældre 

hengivne, direkte interview med komitéen, 
sadhana, loyalitet overfor Srila Prabhupada 
og hans lære, evne som ledere og forståelse af 
ledelsesprincipper, ledelseshistorie, evne til at 
samarbejde med andre hengivne og være en 
god team-partner, kvaliteter som ærlighed og 
integritet, hvor megen tid de kan afsætte til at 
tjene som GBC-medlemmer, og frihed fra per-
sonlige interesser og materielle motiveringer. 

Komitéen kan også arbejde på at etablere 
uddannelsesforløb, der kan uddanne alle GBC-
kandidater til tjenesten som GBC-medlemmer 
indenfor ISKCON.

Komitéen skal modtage anbefalinger af GBC-
kandidater mindst to måneder før det årlige 
møde i Mayapur. 

Resolution 311 autoriserer indførelse af 
fodnoter eller tillæg i Srila Prabhupadas bøger 
i situationer, hvor det dømmes nødvendigt. Da 
nogle af Srila Prabhupadas bøger indeholder 
passager, der isoleret set kan virke stødende 
eller nedsættende overfor for eksempel kvinder, 
og sådanne passager notorisk er blevet misfor-
tolket sådan eller har afholdt nogle fra at læse 
videre i Srila Prabhupadas bøger, autoriserer 
GBC bestyrelsen for The Bhaktivedanta Book 
Trust til at indføre sådanne noter, hvor det skøn-

GBC-resolutioner 2008
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Resolution 312 og 314 autoriserer, at Deite-
terne i San Diego og New York bliver flyttet til 
nye lokaliteter. 

Resolution 315 etablerer et Internationalt 
Fundraising Kontor, der skal indsamle midler 
til at støtte internationale projekter, udgifter i 
nødsituationer, sundheds- og velfærdsprojekter 
for hengivne, uddannelsesprogrammer, strate-
gisk planlægning og udgifter til GBC.

Resolution 317 vedtager, at fremtidige 
initierende guruer skal gennemgå et guru-
kursus, før de kan indvie disciple. Kurset vil 
blive afholdt mindst én gang årligt i Ujjain, 
Indien, eller et andet passende sted. ISKCON’s 
nuværende åndelige mestre anbefales på det 
stærkeste også at deltage i dette guru-kursus. 
Endvidere anbefales alle nuværende og fremti-
dige indviende åndelige mestre at deltage hvert 
år eller mindst hvert andet år i det årlige fire-
dages guru-refugium, der nu foregår i Ujjain. 

Resolution 318 indfører en årlig uge for det 
Hellige Navn. I 2007 afholdtes for første gang 
en verdensomspændende dag for det Hellige 
Navn, hvilket var en succes. Da nogle templer 
afholdte den over mere end en dag, og nogle 
templer afholdt den på en anden dag indenfor 
samme uge, er det vedtaget, at der fremover 
bliver tale om en hel uge for det Hellige Navn, 
indenfor hvilken ISKCON-templer kan holde 
den en dag eller mere, som de finder det pas-
sende. Ugen falder sammen med årsdagen 
for Srila Prabhupadas ankomst til USA (den 
17. september 1965) til minde om, at han gav 

verden det Hellige Navn. 

Resolution 319 takker Suhotra Prabhu, der 
gik bort i 2007, for hans mangeårige tjeneste 
til ISKCON. Blandt hans mange tjenester som 
brahmacari og sannyasi i over 37 år bemær-
kes hans lancering af Srila Prabhupadas bøger 
til universiteter og biblioteker verden over, 
hans prædiken af Krishna-bevidsthed i lande 
som Norge, Island, Tyskland, Rumænien, 
Polen, Tjekkiet og Bulgarien, hans forfat-
terskab af en række filosofiske bøger og hans 
medlemskab af GBC fra 1991 til 2001, hvor 
han i 1996-97 var GBC-formand. 

Resolution 321 autoriserer pjecen “Srila 
Prabhupada Puja and Murti Care Stan-
dards” som officiel retningslinie for, hvor-
dan murtier (statuer) af Srila Prabhupada i 
ISKCON’s templer og på ISKCON’s altre 
bør tilbedes. Denne pjece kan også læses på 
www.dandavats.com sammesteds som GBC-
resolutionerne.

Resolution 323 handler om initieringer af 
hengivne, der ikke er knyttet til et bestemt 
ISKCON-tempel eller en ISKCON-tempel-
præsident. Den almindelige regel er, at før 
en guru kan indvie en discipel, skal disciplen 
godkendes/anbefales enten af en lokal tempel-
præsident, den lokale GBC-sekretær, stedets 
pågældende leder af forsamlingsprædikenen 
eller en ISKCON-sannyasi, der jævnligt 
besøger området. Resolution 323 tilføjer, at 
på steder, hvor sådanne personer ikke findes, 
skal guruen informere og have godkendelse 
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Caitanya Candra Dasa

Hvorfor er vi ikke den mest 
populære trosretning i Danmark? 
Efter min bedste overbevisning har 
vi den bedste filosofi, den bedste 
mad, den bedste kultur, de bedste 
skrifter osv. Srila Prabhupada blev 
stillet et lignende spørgsmål og 
svarede prompte: ”Når man sælger 
diamanter, er kun få villige til at 
betale prisen.” 

Men måske er vi heller ikke 
gode nok til at sælge varen...selv 
til hinanden. Har vi forstået, at vi 
har de ægte diamanter, og at Srila 
Prabhupada har givet dem til os til 
foræringspris? Det store spørgsmål 
må derefter være, hvorfor kommer 
der ikke flere nye hengivne til?

Her er en sand historie om en 
baptistkirke. En hengiven ved navn Kaunteya 
Prabhu havde på en rejse lidt tid til overs i Sin-
gapore. Hans tjeneste var blandt andet at lære 
fra andre bevægelser og religioner, og da han så 
en annonce for en baptistkirke, der havde åbent 
hus den følgende dag, besluttede han at spionere 
lidt hos konkurrenten. De havde dengang en for-
samling på 6000 medlemmer, som kom til deres 
”søndagsfest,” der forløb over fem gange for at 
give plads til alle. To år senere kom Kaunteya 
Prabhu tilbage til Singapore og ville se, hvordan 
det gik med baptistkirken. Deres forsamling var 
steget fra 6000 til 9000 mennesker. Det er cirka 
fire personer om dagen.

Kaunteya Prabhu nævner flere årsager til 
deres succes. En stor del af forklaringen var, 
at stort set alle i forsamlingen var med i grup-
per, der mødtes hver uge, hyggede sig sammen 
og diskuterede religionens filosofi. De fleste 
religioner, om ikke alle, der har succes, bruger 
dette system. Jeg tror, vi kan lære en masse fra 
andre organisationer, hvis vi er lidt ydmyge og 

villige til at ændre os. Specielt på det praktiske 
område og med hensyn til organisering halter 
vi lidt bagefter. 

Det sjove er, at disse ting ikke burde være 
nye for os. Srila Prabhupada, som var en frem-
ragende leder og organisator, brugte dette grup-
pesystem allerede fra den spæde start i USA. 
Når han havde 10-15 disciple, ville han sende 
nogle af dem til et andet sted for at åbne et nyt 
tempel. Senere opfordrede han sine disciple til 
at gøre det samme. Her er et enkelt udpluk fra 
en blandt mange samtaler med Srila Prabhu-
pada om dette emne: ”Det er den indiske måde 
at undervise på. Der er én lærer. Hvordan kan 
han holde styr på hundredvis af elever? Det 
betyder, at der er grupper. En, der har mere 
erfaring, underviser nogle med mindre erfaring, 
så de lærer at undervise andre. Ikke at jeg skal 
gøre alting. Det er ikke intelligent. Intelligens 
betyder at få andre til at hjælpe. Alle skal være 
både lærer og elev.” 

Herren Caitanya Mahaprabhu ville mødes 

Tanker omkring bhakti-vriksa
Af Caitanya Candra Dasa
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af grupper allerede i det 19. århundrede. Vi 
har hele tiden haft denne viden, men ikke været 
dygtige nok til at bruge den. Vi tænker ofte: 
”Det er der andre, der kan gøre. Hvad forskel 
vil det gøre, om jeg er med eller ej?” Mahatma 
Gandhi sagde: ”Vær selv den forandring, som 
du ønsker skal ske i verden.” Som vi ved, starter 
enhver stor forandring med os selv. Lad os gøre 
ISKCON Danmark stærkt ved at holde sammen. 
Hvis vi alle gør lidt, bliver det til en masse.

Vi er en prædikebevægelse. Vi er ikke kun 
interesserede i at redde os selv. Da Prahlada 
Maharaja blev spurgt af Sri Nrsimhadeva om, 
hvilke velsignelser han ville have, svarede han: 
”Jeg er ikke bange for at blive i denne materielle 
verden, for hvor end jeg er, tænker jeg på Dig. 
Mit eneste ønske er at hjælpe de stakler, der er 
fanget af den materielle natur ved at fortælle 
dem om Dig.” (SB. 7.9.43) Herren Caitanya 
Mahaprabhu udtrykte vores alles pligt i føl-
gende vers: ”Derfor beordrer jeg hver eneste 

person i dette univers til at acceptere denne 
Krishna-bevidsthedsbevægelse og sprede den 
overalt.” (Cc. Adi-lila 9.36). Det virker som en 
uoverkommelig opgave, men kan vi sige, det 
ikke kan lade sig gøre, når det er en direkte ordre 
fra Gud? Selvfølgelig kan det lade sig gøre, 
men kun hvis vi alle tager denne bøn til hjertet. 

Mit ydmyge forslag er, at alle kommer med i 
en sanga-gruppe. Det eneste, det koster, er tre 
timer af ens tid en gang om ugen. Og hvad får 
man igen? Det mest efterstræbte i eksistensen 
for rene hengivne: at være sammen med andre 
hengivne og få lærdom fra skrifterne. Som 
Krishna Selv siger det: ”Jeg er til stede der, 
hvor mine hengivne kommer sammen og taler 
om Mig.” Det er en lille investering med et 
meget stort udkast. Lad os hjælpe hinanden til 
at blive mere og mere Krishna-bevidste. Srila 
Prabhupada gjorde det klart, at det kun er mu-
ligt, hvis vi er sammen med andre hengivne så 
meget som muligt. 

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare 
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
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En måde at komme den verdensomspæn-
dende mangel på korn til livs er, at kødspisere 
bliver vegetarer, og det bør starte med USA’s 
præsident George Bush, er budskabet fra den 
indiske gren af dyrerettighedsorganisationen 
PETA.

PETA i Indien går lige på og hårdt i kontro-
versen, der begyndte med Bush’ bemærkninger 
om Indiens rolle i de stigende fødevarepriser 
verden over. PETA har sendt et brev til USA’s 
præsident med en opfordring til ham om at 
blive vegetar og bede andre humanitært indstil-
lede amerikanere om at følge hans eksempel.

Hvordan vil afskaffelsen af de rige landes 
forfaldenhed til kød hjælpe til at give mad 
til sultne mennesker? PETA gør i sit brev 
opmærksom på, at verden dyrker allerede 
korn nok til at mætte hvert eneste menneske, 
men mad, der kunne gives til mennesker, der 
sulter, bruges i stedet som foder til milliarder 
af kyllinger, svin og kreaturer, der slagtes for 
deres kød.

“Udover at være frygteligt grusomt overfor 
dyr er kødproduktion også et chokerende spild: 
det kræver helt op til 16 kg korn for at produ-
cere blot 1 kg kød,” fortæller PETA.

PETA, der står for People for Ethical Treat-
ment of Animals, gør også opmærksom på, at 
skønt produktionen af biobrændsel bebrejdes 
for at presse fødevarepriserne i vejret på ver-
densmarkedet, ”er menneskers uøkonomiske 
og ødsle forfaldenhed til dyrekød” en langt 
større synder

Imens 100 millioner tons korn vil blive 
brugt på at producere biobrændsel i år, ”vil et 
svimlende tal på 760 millioner tons korn blive 
brugt på at fodre dyr, der opfostres for at ende 
på middagsbordet,” siger organisationen.

Den indiske gren af den amerikansk base-

rede organisation fortalte, at den også havde 
sendt Præsident Bush et let-at-følge vegetarisk 
”starter kit” og en kurv med velsmagende 
veganske fødemidler “for at hjælpe ham i gang 
med en sund, ny kost.”

“Kødspisning tager mere end noget andet 
desperat tiltrængt korn væk fra verdens fat-
tigste mennesker,” gør PETA’s grundlægger 
Ingrid Newkirk opmærksom på. “I lys af den 
globale fødevarekrise er det nu det perfekte 
tidspunkt for præsidenten at stå i spidsen i 
kampen imod sult ved at blive vegetar.”

Ikke blot er det usandsynligt, at Bush vil 
følge rådet i nogen nær fremtid. Præsiden-
tens egen hjemstat Texas er landets førende 
kvægproducent, og selv om han er motionsfa-
natiker – han træner næsten hver dag – er han 
kendt for at have en svaghed for kød, ligesom 
alle USA’s tidligere præsidenter har haft det.

På trods af bestræbelser fra PETA, hvis 
støtter inkluderer stjerner som Pamela An-
derson og Paul McCartney, og The American 
Vegan Society har vegetarismen kun gjort 
små indhug i USA. Landet er blandt verdens 
største kødforbrugende nationer og er nu 
under anklage fra organisationer som PETA 
for at være årsag til manglen på korn i verden. 
Kun omkring 3 procent af den amerikanske 
befolkning (omkring 10 millioner) er vege-
tarer ifølge en undersøgelse i 2004. Det skal 
sammenlignes med omkring 30 procent (ca. 
400 millioner) i Indien. Indien er måske det 
eneste land i verden, hvor alle restauranter 
automatisk spørger, om kunderne ønsker en 
vegetarisk eller ikke-vegetarisk menu.

Fra ISKCON News den 16.5.2008 (http://
news.iskcon.com/node/1023/2008-05-16/
indian_animal_rights_activists_preach_veg_
diet_bush)

Kødspisning er hovedårsagen 
til mangel på mad i verden

Indiske dyrerettighedsforkæmpere opfordrer Præsident Bush til at blive vegetar.

Af Kesava Priya Devi Dasi
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Srimad Baladeva Vidyabhusana 
levede i 1700-tallet. Hans præcise 
fødedag og fødested er ikke kendt, 
men det menes, at han kom fra 
en landsby ved navn Balesvara i 
nærheden af Remuna i Bengalen 
og fødtes først i 1700-tallet. I en 
tidlig alder blev han velbevandret 
i sanskrit, logik m.m. Efter sin 
skolegang vandrede han rundt 
til mange hellige steder. I den 
forbindelse kom han i forbindelse 
med tilhængere af Madhvacaryas 
sampradaya og tillærte sig Mad-
hvacaryas tattvavada-filosofi. Herefter tog han 
sannyasa og prædikede tattvavada-filosofien 
over hele Indien.

Under en af sine rejser kom han til Jagan-
natha Puri, hvor han mødte den store hengivne 
Radha-Damodara, en discipel af Rasikananda 
Prabhu, og med ham diskuterede principperne 
for hengiven tjeneste til Krishna. Igennem 
hans indflydelse blev han tiltrukket af Caitanya 
Mahaprabhus lære, accepterede initiering fra 
Radha-Damodara og kastede sig ud i et studie 
af de seks Goswamiers bøger, specielt Sat-
Sandarbha af Jiva Goswami.

En tid senere rejste Baladeva til Vrindavana 
for at studere yderligere under Visvanatha Ca-
kravarti Thakura, der underviste ham i Sri 
Caitanyas acintya-bheda-abheda-tattva-
filosofi og alle andre filosofiske konklusioner, 
som Caitanya gav omkring Krishna-bhakti. 
Baladeva blev fra denne tid af en urokkelig 
tilhænger af Gaudiya-sampradaya’ens teistiske 
konklusioner og en stor prædikant af disse. 

Engang i det kongelige hof i Jaipur, der ligger 
i delstaten Rajasthan, hævdede nogle hengivne 

fra Ramanuja-sampradaya’en, at 
Gaudiya-sampradaya’en havde 
ingen kommentar til det vigtigste 
af alle skrifter, Vedanta-sutra, og 
derfor ingen siddhanta [endelig 
filosofisk konklusion] eller egent-
lig sampradaya (discipelrække). 
Følgelig skulle dens tilhængere 
ikke have lov til at tjene Deiteterne 
Govinda og Gopinatha, to af Go-
swamiernes oprindelige Deiteter, 
der nu var i Jaipur. Kongen af 
Jaipur var selv Gaudiya-vaisnava 
og sendte med det samme bud til 

Visvanatha Cakravarti Thakura for at få at vide, 
om Gaudiya-sampradaya’en havde en kom-
mentar til Vedanta-sutra eller ej. 

Visvanatha Cakravarti var meget gammel og 
invalid på det tidspunkt og kunne ikke klare 
den hårde rejse. Han sendte i stedet Baladeva 
Vidyabhusana, der i Jaipur udfordrede de store 
panditaer fra Ramanuja-sampradaya’en til en 
debat. Baladeva henholdt sig til, at Gaudiya-
sampradaya’ens grundlægger, Sri Caitanya 
Mahaprabhus, opfattelse var, at Srimad-Bhaga-
vatam er den naturlige og bedste kommentar til 
Vedanta-sutra. Derfor har Gaudiya-samprada-
ya’en valgt at holde sig til Srimad-Bhagavatam 
og ser ingen grund til yderligere kommentarer. 

På dette tidspunkt råbte pandita’erne fra 
Ramanuja-sampradaya’en: ”Han indrømmer, 
de ingen kommentar har! De har ingen kom-
mentar!” Baladeva så ingen anden udvej end 
at love at komme med og vise dem Gaudiya-
kommentareren til Vedanta-sutra i løbet af nogle 
dage. Pandita’erne blev forbløffede over at høre 
dette, men bragtes til tavshed for en stund. 

Dybt foruroliget gik Baladeva Vidyabhusana 

Baladeva Vidyabhusana
Den 13. juni er det årsdagen for Baladeva Vidyabhusanas bortgang. Men hvem var han? Læs 

om en af vor discipelrækkes store 1700-tals acaryaer (bragt i Nyt fra Hare Krishna første gang 
i nr. 11.2004). 

Baladeva Vidyabhusana
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at have kastet sig foran Ham fortalte han alt, 
hvad der var sket. Samme nat viste Govinda 
Sig for ham i en drøm og fortalte, at Baladeva 
selv skulle skrive en kommentar, der ville blive 
direkte dikteret af Ham [Sri Govinda]. Da 
Baladeva vågnede, begyndte han at skrive kom-
mentaren, imens han mediterede på Govindas 
lotusfødder. Han færdiggjorde den i løbet af 
nogle dage og gav den navnet Govinda-bhasya, 
Govindas kommentar, fordi Govinda havde 
dikteret den.

Med Govinda-bhasya i hånden ankom Bala-
deva Vidyabhusana i kongens forsamlingshal, 
hvor pandita’erne ventede på ham. Da han 
viste dem kommentaren, var de målløse, og 
Gaudiya-sampradaya blev erklæret sejrrig. Ved 
den lejlighed fik Baladeva tilnavnet Vidyabhus-
ana, ’den, hvis smykke er viden’. Ramanuja-
pandita’erne ønskede også at blive Baladeva 
Vidyabhusanas disciple, men det afslog han, for 
han sagde, at blandt de fire ægte sampradaya’er 
er Ramanujacaryas sampradaya den ene, og han 
ville på ingen måde være respektløs overfor 
denne sampradaya.

Da Visvanatha Cakravarti Thakura gik 
bort, blev Baladeva Vidyabhusana Gaudiya-
sampradaya’ens førende acarya, og han skrev 
i de følgende år en lang række bøger og kom-
mentarer til vediske tekster og de tidligere 
acaryaers skrifter, hvilket har etableret ham 
som en af Gaudiya-sampradaya’ens vigtigste 
åndelige mestre. Da Srila Prabhupada skrev 
sin Bhagavad-gita som den er, byggede han 
den således over Govinda-bhasya af Baladeva 
Vidyabhusana. 

Baladeva Vidyabhusana etablerede i sine bø-
ger Vedaernes transcendentale position og hæv-
dede, at de udgør det bedste vidnesbyrd om den 
Absolutte Sandhed. I sin Siddhanta-darpana 
forklarede han i en diskussion om positionen 
af transcendental lyd i forhold til Krishna og 
Hans hellige navn, at ligesom Krishnas hellige 
navn ikke er forskelligt fra Krishna, er Vedaerne 
også transcendental lyd og ikke forskellige fra 
Krishna. 

Madhva-Gaudiya-vaisnavismens lære, som 
den er nedsteget fra Madhvacarya og Sri 
Caitanya Mahaprabhu, opsummerede Baladeva 
Vidyabhusana i Prameya Ratnavali. Han skri-
ver, at Madhvacarya gav følgende ni principper 
(PR 8):

Krishna, der kaldes Hari, er den Højeste 
Herre, den Absolutte.

Denne Højeste Herre kan kendes igennem 
Vedaerne.

Den materielle verden er virkelig.
Jivaerne, sjælene, er forskellige fra den 

Højeste Herre.
Jivaer er af natur tjenere af den Højeste Herre.
Der er to kategorier af jivaer: befriede og 

bedragede (illusionerede).
Befrielse er det samme som at opnå Krishnas 

lotusfødder, hvilket vil sige at træde ind i et 
tjenesteforhold til den Højeste Herre.

Ren hengiven tjeneste er årsag til dette 
forhold.

Sandheden kan kendes igennem direkte 
sanseopfattelse, logiske slutninger og vedisk 
autoritet.

Baladeva indleder gennemgangen af disse 
principper med at fastslå, at de kommer fra 
Madhvacarya, og slutter dem af med at be-
mærke, at principperne også blev givet af Sri 
Caitanya Mahaprabhu.

Ifølge Baladeva består virkeligheden af fem 
kategorier af tattva’er eller sandheder: isvara, 
Gud; jiva, sjæl; prakrti, materie; kala, tid; og 
karma, handling. Isvara eller Gud er den største. 
Han er alvidende, Han er den højeste erkendelse 
af transcendental lyksalighed, og selve Hans 
natur er ekstase. Han er fuld af alle kvaliteter 
og er den absolutte person. Han er mester i 
alting og er for evigt fri for fødsel og død. Han 
er Herre over alle halvguder lige fra Brahma og 
Siva af. Han er den højeste ægtemand, Herren 
over alle herrer og den Højeste Person, den mest 
værdige modtager af alle bønner. Han alene 
forbliver som den Absolutte Sandhed selv efter, 
at denne materielle verden, der er Hans adskilte 
materielle energi, tilintetgøres sammen med alle 
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acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel
asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie 
i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private 
område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne 
bor i skolen
bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af 
Hare Krishna)
bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste
brahmana: en person fra den første af de fire 
samfundsklasser, den intellektuelle
chante, chantning: fordansket fra engelsk ’to 
chant’, der betyder at synge eller recitere
Deitet: (fordanskning af ’Deity’:) Guddom. Hellig statue 
af Krishna.
dharma: natur, pligt. Populært oversat som 
religion
ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne
Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition
gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige 
hengivne i Vrindavana 
grhastha: en husholder eller gift menneske
harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog 
med sang af Krishnas hellige navne (egentlig 
’harinama-sankirtana’)
japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen). 
japa-mala: kæde, man tæller på under japa
Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde 
af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materia-
listiske tidsalder.
karmakanda: den frugtstræbende handlings vej

kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner, 
grøntsager og krydderier
kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna 
(overf.) kombineret med dans
maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas il-
lusoriske energi
nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes 
hjemme hos sig selv 
prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna. 
Ordret betydning: barmhjertighed 
Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt 
kendt fra Jagannatha Puri
sadhu: en hellig mand
samadhi: bruges her i betydningen mindestempel 
for en stor person efter hans død
sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya 
Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtana-
bevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden
sannyasi: munk i forsagelsens livsorden 
sastra: de åbenbarede skrifter
vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna. 
Refererer også til ’monoteist’.
yajna: offerhandling
yatra: ’tempel’ i betydningen organisation, in-
stitution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med 
den Højeste

***********************

Ordliste

Baladeva forklarer yderligere, at Krishna 
har tre energier [sakti’er], nemlig para-sakti, 
ksetrajna-sakti og maya-sakti. Para-sakti be-
tyder svarupa-sakti eller Herrens indre energi. 
ksetrajna-sakti betyder jiva-sakti eller de le-
vende væsener, og maya-sakti betyder Herrens 
ydre energi, der holder sjæle i illusion. Han 
forklarer videre, at der ingen forskel er imellem 
Guds krop og sjæl. De er en og samme ting. 
Som Krishna har den Højeste Herre to hænder, 
spiller på en fløjte, har en transcendental form af 
evighed, viden og lyksalighed og er kendt under 
navne som Govinda og Gopala. Laksmidevi er 
ikke forskellig fra Ham i den forstand, at Han er 
den højeste kilde til al energi, og Hun er Hans 
højeste energi. Uanset hvilken form Herren 
viser Sig i, er der en tilsvarende Laksmi, der op-

træder som Hans evige ledsagerske. Når Herren 
kommer som en gud, er Laksmi en gudinde. Når 
Herren viser Sig som et almindeligt menneske, 
nedstiger Laksmi også til denne jord som et 
almindeligt menneske. Af alle manifestationer 
af Laksmidevi er Srimati Radharani den Højeste 
Gudinde, ligesom Krishna er Guddommens 
Højeste Personlighed. 

Ifølge Baladeva er jiva-sjæle Herrens atomi-
ske åndelige energi. Sjælene er evige og kan 
aldrig tilintetgøres på nogen måde. Sjælens 
sande evige natur er at være fyldt med transcen-
dental viden og være en tjener af Krishna. Ved 
at overgive sig til lotusfødderne af en åndelig 
mester, der er en hengiven af Krishna, opnår 
man Krishna-bhakti ved den åndelige mesters 
nåde. Ved at opnå Krishna-bhakti opnår man 
Krishna Selv.

Baladeva Vidyabhusana gik bort i 1768. 
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Ved 
Dandaniti 
Devi DasiJaya Jaganatha!

Nu er det snart sommer, og med sommeren er der Ratha-yatra-fest i både København og Århus. 
Det kan du læse om på side 18.

Ratha-yatra betyder, at Jagannatha, der er Krishna, kører i Sin vogn igennem byens gader 
sammen med Sin bror Balarama og Sin søster Subhadra. Alle de hengivne og mange andre folk 
synger og danser rundt om Jagannathas vogn, og solen skinner, og alle er glade, for ingen har så 
glad et smil som Jagannatha.

Her er en tegning af Jagannatha, du kan male. Han er mest sort, fordi Han er Krishna, men 
Hans mund er rød, Han er rød og hvid omkring øjnene, Hans tilaka kan være gul, og perlerne på 
perlekæden på Hans næse kan have mange forskellige farver.
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Det Krishnabevidste køkken
  

Transcendental madlavning og kogekunst
Vegetarretter med fermentering

Omtale af vegetarisk kogebog 
”Vegetarretter med fermentering” er en kogebog, der især er blevet til med 

inspiration fra det sydindiske køkken. Udover de fermenterede retter, der 
har lagt navn til bogen, indeholder bogen opskrifter på mere vestlige retter 
som pizza, frikadeller og pateer. Fra det indiske køkken finder man risretter 
og grønsagsretter samt traditionelle indiske desserter som sandesh, gulab 
jamun og gulerods-halava. I bogen findes også et lille afsnit med drikke.

Fermentering betyder gæring, og i bogen drejer det sig hovedsageligt 
om fermentering af linser og bønner, en udbredt tilberedelsesform i Indien. 
Ifølge forfatteren skulle denne måde at tilberede bælgfrugter på gøre dem 
lettere at fordøje og samtidig give dem en smag, der ikke vil skuffe selv 
den mest inkarnerede kødspiser. Fermenteringen foregår ved, at linser eller 
bønner efter iblødsætning blendes med så lidt vand som muligt for derefter 
at sættes til fermentering et varmt sted i 8-24 timer. Herefter kan man lave 
retter som dhokla (farsbrød), dosa (pandekage) eller vadai (dybstegte brød). 
I Indien steges, dybsteges eller dampes de fermenterede bønner traditionelt, 
men i bogen gives også eksempler på, hvordan man kan bage fermenterede linser.

De fleste af opskrifterne er ret enkle. Selve fermenteringen tager dog tid, men kræver ikke arbejde 
som sådan. I nogle af retterne gøres brug af løg og hvidløg, men ved små justeringer kan retterne 
fint anvendes i Krishnas køkkener.

På forfatterens hjemmeside www.birgitshjemmeside.dk kan man finde flere vegetariske opskrif-

Ingredienser:
200 g flækkede gule mungbønner
2-3 dl vand (eller valle fra oste-fremstilling)
½ tsk. dyvelsdræk (hing)
1 tsk. salt
1 tsk. natron (kan udelades)

Drys-ingredienser:
3 spsk. olie
2 tsk. sorte sennepsfrø
½ tsk. dyvelsdræk (hing)
1-2 grønne chilifrugter
1 dl friskhakkede korianderblade

Fermentering
De flækkede gule mungbønner udblødes i vand i 
3-4 timer og blendes med så lidt væde som muligt 
til en tyk creme. Placeres lunt (22-28 grader). Bøn-
nerne skal fermentere ca. ½ døgn.

ter. Man kan også læse om Birgit Juul Jensens erfaringer 
med at bekæmpe candida (overvækst af candida-svamp) 
hovedsagelig via diæt og naturlige svampedræbere. 

Hermed følger en opskrift fra ”Vegetarretter med 
fermentering”.

Linsefarsbrød (Dhokla)

Tilberedning:
Smør formen, der skal anvendes. Opvarm ovnen til 180 

grader. Rør bønnefarsen med salt og natron og hæld den 
i formen. Bages i 60 minutter ved 180 grader.

Drys:
Opvarm olien på en stegepande. Rist sennepsfrøene i 

olien, indtil de begynder at poppe. Tilsæt tynde skiver af 
grøn chili og steg dem møre ved middelvarme. Vend dem 
engang imellem. De friske korianderblade steger med 
i det sidste minut under omrøring. Skær den afkølede 
dhokla i skiver og pynt med drysset. 

Vegetarretter med 
fermentering

Af Birgit Juul Jensen
Forlaget Books on 

Demand 2007
Pris 98 kr
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Hare Krishna-tempel
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse
Tlf. 4828 6446.  Giro 617 0277  

Email.  tempel@krishna.dk 
 Søndagsfest hver søndag kl. 15:00. 

Radio Krishna, København
87,6 MHz, Hybridnet 90,6 MHz

ma-fre 9.00-14.00 samt 16.00-17.30
lø-sø 8.00-10.00
lø 16.00-17.00
ons 22.00-02.00
to-fre 22.00-00.00

Girokonto 292 3637. Tlf. 38101232. Email: yadu@
krishna.dk  Hjemmeside: www.krishna.dk

Kontakt tlf. 3670 3008, 2815 2682, 4354 8526

Nama-Hatta

Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”.

Navn:.....................................................................................................
Adresse:..................................................................................................

250 kr. pr. år (12 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:

“Nyt fra Hare Krishna”, Sørningevej 39, 
Skamstrup, 4440 Mørkøv

Tlf: 86110999
Email: 

mail@ananta.dk

Girokonto: 
998-9366  

Sendetider
Mandag 22-01
Tirsdag 22-01
Torsdag 22-01
Fredag 22-01
Søndag 22-01

Frekvenser
98.7 Mhz
89.5 Mhz

Kabel (kanal 2):
96.5 (Teledanmark)

94.8 (Stofa)

www.radiokrishna.dk

Radio Krishna Århus

 
 
Hare Krishna Center, 
Govindas Restaurang, 
Govindas Butik 
Fridhemsgatan 22,  11240 Stockholm 
Tlf. +46 (0) 8-6549002       www.algonet.se/~govindas/ 
V/Fridhemsplan T-banestation. 
Kveldsprogram hver kveld kl. 18.30. 
Søndagsfest hver søndag kl. 16.00. 
Restaurang: ma-fre 11-19, lø 12-19. 
Butik: ma-fre 11-18, lø 12-18. 
 

ISKCON i Norge:

Korsnäs Gård 14792 Grödinge 
Tlf. +46 (0) 8-53029800       www.tattva.com 
Pendeltog fra Sthlm Central til Tumba Station,  derefter 
bus 727 til Korsnäs Gård. 
Søndagsfest hver søndag kl. 13.30. 

 
ISKCON - Govindas     www.govindas.just.nu 
Prästgården i Olunda     74193 Knivsta 
Tlf. +46 (0)18-102924     
Mob. +46 (0)70-3441246 
Søndagsfest 1.søndag hver måned kl. 15.30.

ISKCON Göteborg  www.harekrishnagoteborg.com
Govindas vegetariska servering och Hare Krishna Tempel
Karl Johansgatan 57,  S-414 55 Göteborg Tel +46 31 42 16 42 
For festivaler og programmer, se: 
www.harekrishnagoteborg.com.

Krishna’s Cousine  
Kirkeveien 59b  0364 Oslo Tlf. +47 22606250 - 22446820 ma-fre 12.00-20.00 

V/Majorstuen T-banestation. Søndagsfest oftest kun i forbindelse med festivaler, ring for information. 

Almviks Gård 
15395 Järna              Tlf. +46 (0) 8-55152050 
Søndagsfest hver søndag kl. 13.00 med buskørsel fra 
Järna Station kl. 12.00.

Festival of India
www.festivalofindia.dk - info@festivalofindia.dk

ISKCON i Sverige
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Penge til fromme mænd

 
Søndag 1.6 Bryd fasten imellem 4:33 – 8:38 
                  Srila Vrndavana Dasa Thakuras   
  fremkomst
Fredag 13.6 Baladeva Vidyabhusanas bortgang
                  Ganga Puja 
                  Srimati Gangamata Goswaminis   
  fremkomst
Lørdag 14.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner   
  for Pandava Nirjala Ekadasi. Totalfaste  
  fra alt inklusive vand, hvis man   
  har brudt ekadasi i det forløbne år) 
Søndag 15.6 Bryd fasten imellem 4:25 – 10:15 
Mandag 16.6 Panihati Cida Dahi Utsava  
Onsdag 18.6 Snana Yatra
                      Mukunda Dattas bortgang
                      Sridhara Panditas bortgang

En konge havde en gang en vanskelig sag at ordne, og han lovede, at hvis det 
lykkedes ham at føre den igennem på en tilfredsstillende måde, ville han give 
en vis sum penge til de fromme mænd i sit rige. Da nu alt gik efter hans ønske, 
fik kongen ikke ro i sit sind, før han havde opfyldt sit løfte, og han gav derfor 
en af sine tjenere en pung med penge og befalede ham at uddele summen som 
almisse til de fromme mænd.

Denne tjener var nu en klog og forstandig mand. Han vandrede hele dagen 
rundt i landet, og om aftenen vendte han tilbage og lagde pungen for kongens 

fødder, idet han sagde: ”Jeg har søgt, men ikke fundet nogen from mand at give pengene til.”
”Hvorledes det?” spurgte kongen. ”Så vidt jeg ved, findes der 400 fromme Gudsøgere her i riget.”
”Verdens hersker,” svarede tjeneren, ”de, der er fromme, vil ikke tage imod penge, og de, der 

vil tage imod penge, er ikke fromme.”

(En historie fra den persiske vismand Muslih-ed-din Sadi, der levede fra 1184 til 1291. Kilde: 
Livsvisdom fra alle tider, Gyldendal 1930) 

Torsdag 19.6 Syamananda Prabhus bortgang
Mandag 23.6 Vakresvara Panditas fremkomst
Lørdag 28.6 Srivasa Panditas bortgang
Søndag 29.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Yogini Ekadasi)  
Mandag 30.6 Bryd fasten imellem 4:30 – 10:19 
Torsdag 3.7 Gadadhara Panditas bortgang
   Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang  
  (faste til middag)  
Fredag 4.7 Ratha Yatra i Jagannatha Puri   
  (Gundica Marjana dagen i forvejen.   
	 	 Hera	Pancami	efter	fire	dage.		 	
  Tilbagevenden efter otte dage) 
                    Svarupa Damodara Gosvamis   
  bortgang
                    Sivananda Senas bortgang

Alle henvendelser til: 
Nyt fra Hare Krishna

Sørningevej 39, Skamstrup, 4440 Mørkøv, Tlf.: 5927 1930 girokonto 1-688-3204 
E-mail: lalitanatha@krishna.dk


