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Søndag 1.2 Nityananda Trayodasi: Sri Nityananda  
  Prabhus fremkomst (faste indtil  
  middag)
Tirsdag 3.2 Sri Krishna Madhura Utsava
                    Srila Narottama Dasa Thakuras  
  fremkomst
Mandag 9.2 Purusottama Dasa Thakuras bortgang
                     Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati  
  Thakuras fremkomst (faste indtil  
  middag)
Søndag 15.2 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Vijaya Ekadasi)
Mandag 16.2 Bryd fasten mellem 7:32–10:47
                       Sri Isvara Puris bortgang
Onsdag 18.2 Siva-ratri
Torsdag 19.2 Srila Jagannatha Dasa Babajis  
  bortgang
                      Rasikananda Prabhus bortgang
Søndag 22.2 Sri Purusottama Dasa Thakuras  
  fremkomst
Søndag 1.3 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Amalaki-vrata Ekadasi)
Mandag 2.3 Bryd fasten mellem 6:59–10:34
                     Srila Madhavendra Puris bortgang
Torsdag 5.3 Gaura Purnima: Sri Caitanya  
  Mahaprabhus fremkomst (faste indtil  
  måneopgang)
Fredag 6.3 Jagannatha Misras festival
Lørdag 14.3 Srivasa Panditas fremkomst
Mandag 16.3 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Papamocani Ekadasi)
Tirsdag 17.3 Bryd fasten mellem 6:20–10:19
                      Sri Govinda Ghosh’ bortgang
Tirsdag 24.3 Sri Ramanujacaryas fremkomst
Lørdag 28.3 Rama Navami: Herren Sri   
  Ramacandras fremkomst (faste til  
  solnedgang)
Mandag 30.3 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Kamada Ekadasi)
Tirsdag 31.3 Bryd fasten mellem 10:44 – 11:04

Så er vi kommet til 2015’s andet nummer, hvis 
forside prydes af Den Universelle Form, den 
form, som Krishna viste af Sig Selv for Arjuna i 
Bhagavad-gita. Dandaniti er i sin gennemgang 
af Bhagavad-gita kommet til kapitel 11, der netop 
handler om den universelle form, så den kan der 
læses mere om på side 16.

Helt usædvanligt har vi denne gang kun brugt 
én side på Srila Prabhupada, som vi hører i et 
kort og skarpt brevsvar til en discipel, der ud-
trykte forskellige tvivl omkring Srila Prabhupadas 
bevægelse (se side 3). Til gengæld har vi fundet 
plads (side 4) til et længere essay af Ravindra 
Svarupa, der er discipel af Srila Prabhupada, 
hvor han gennemgår hele den vaisnava-filosofi, 
som Srila Prabhupada gav os kendskab til. Der 
skulle således ikke komme til at mangle noget 
direkte filosofi i dette blad.

Vi er glade for at have Gaurahari tilbage som 
skribent. Han har på det seneste ikke haft tid 
til at skrive fast, men da han bor i Paris, følte 
han sig tilskyndet til at skrive en kommentar til 
terrorbegivenhederne i Paris i begyndelsen af 
januar. Vi er glade for at have en artikel med 
ham igen i dette blad.

Bemærk, at vi har en løbende serie om det vedi-
ske samfundssystem varnasrama-dharma. Der er 
imidlertid ingen artikel i serien i dette blad, ligesom 
der heller ikke var nogen i forrige nummer. Serien 
er dog ikke glemt, og vi håber at kunne bringe de 
sidste to afsnit over de næste to numre. 

Husk, at Gaura Purnima, Herren Caitanya 
Mahaprabhus fremkomst, falder meget tidligt 
i år (den 5. marts). Sørg for at sætte kryds i 
kalenderen og mød op til fejring af Gauranga 
Mahaprabhu. Ld.
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Min kære Umapati.
Modtag mine velsignelser. Jeg har fået dit 

brev af 5. juli 1971 og har omhyggeligt note-
ret mig indholdet. Du skriver for at fortælle 
mig, at du ikke forstår denne bevægelse, 
men hvis du ikke forstår denne bevægelse 
efter så mange år, hvornår vil du da forstå? 
Du har været med i denne bevægelse lige 
fra begyndelsen af, og du siger, at du ikke 
forstår den. Hvad skyldes det? Og du har 
så mange spørgsmål. Det er i orden, men 
du vil fortsætte med at stille spørgsmål hele 
livet igennem og aldrig forstå. Så hvorfor 
stille så mange spørgsmål?

Du har klaget over de hengivne, der har 
mishandlet deres hustruer og børn, men det 
er ikke eksemplet. De, der har forladt denne 
bevægelse, er ikke eksemplet. Så hvorfor 
citerer du dem som eksempel? Der er så 
mange hengivne som Dayananda, Sya-
masundara, Hayagriva og andre, der lever 
meget fredeligt sammen med deres kone 
og børn. Der er så mange. Så hvorfor tage 
dårlige eksempler. Der er så mange gode 
eksempler, der kan nævnes. Jeg har fået 
så mange af mine disciple gift. Gurudasa, 
Tamala, der er så mange, der lever frede-
ligt. Hvis en eller anden har forladt, er han 
forkert på den og ikke eksemplet.

Så du er grhastha. Du bør sætte et ek-
sempel. Jeg ved ikke, hvorfor du rejste fra 
Europa uden at rådføre dig med mig. Hvad 
tvang dig til at forlade Europa? Du var 
engageret i oversættelsesarbejde, og lige 
pludseligt tog du af sted, og nu klager du 
over andre. Jeg blev meget overrasket, da 

du forlod Europa. Alle, der på en eller anden 
måde er engageret i Samfundets arbejde, 
deres position er højere.

GBC-medlemmer skal ganske enkelt 
sørge for, at tingene kører. Andre centre har 
en præsident, sekretær osv., og de bestyrer 
det selv. Det er formlen. Så hvordan bliver 
det nu til, at GBC er den endelige autoritet? 
De skal blot holde øje med, at alting kører, 
som det skal, det er alt.

Og hvis du ikke kan give 50 procent af din 
indkomst, hvem presser dig da? Det er frivil-
ligt. Hvis du ikke har midlerne, hvem kræver 
det da af dig? Så disse ting sker specielt for 
dig, ikke for andre. Der er så mange grhast-
haer, og de mærker ikke noget besvær. De 
har helliget deres liv til Herrens tjeneste. Og 
de fleste af GBC-medlemmerne er hushol-
dere. Du kan også vælges. Positionen er 
åben for alle grhasthaer. Men hvis du bor for 
dig selv og kun tjener til dig selv og din kone, 
hvordan kan du da forvente at have en god 
position i Samfundet? Alle tjener til deres kone 
og familie, så hvis du også gør det, hvad er da 
forskellen på et sådant arbejde og en karmis?

Der er mange grhasthaer, der tjener til 
og spenderer på et bestemt center. På 
samme måde kan du også åbne et center, 
bo separat som præsident og stå ordentligt 
for templet. Men hvis du ikke laver noget og 
blot lever som grhastha, hvad er da nytten 
af at kritisere andre? Hele bevægelsen 
handler om at gøre tjeneste.

I håb om, at dette møder dig ved godt helbred.
Din evige velønsker,
A.C. Bhaktivedanta Swami

Det følgende er et brev, som Srila Prabhupada skrev til sin discipel Umapati Dasa den 
9. juli 1971.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Bevægelsen handler 
om at gøre tjeneste

af Srila Prabhupada
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Denne artikel blev oprindeligt skrevet til en konference i England mellem vaisnavaer og kristne. 
Ravindra Svarupa Prabhu forklarer, hvordan Vaisnava-vedanta løser en tilsyneladende selv-
modsigelse i Upanisaderne om, at den individuelle sjæl og den Højeste Sjæl er både identiske 
med og forskellige fra hinanden.

Gnister af Gud
Sjælen eller selvet (atma) beskrives som 

et lillebitte adskilt fragment af Gud eller Over-
sjælen (paramatma). Gud er som en ild, og de 
individuelle sjæle er som gnister af ilden. Som 
sammenligningen antyder det, er selvet og 
Overselvet på samme tid ét med og forskellige 
fra hinanden. De er lig med hinanden i kvalitet, 
for både sjælen og Oversjælen er brahman, 
ånd. Men alligevel er de forskellige i kvantitet, 
siden Overselvet (param brahman, “den Hø-
jeste Brahman“, jf. Bhagavad-gita 10.12) er 
uendeligt stort, imens de individuelle selv’er 
er uendeligt små.

I Upanisaderne fastslår nogle tekster den 
identiske enhed mellem den individuelle sjæl 
og den Højeste Sjæl, imens andre taler om 
forskellen på dem. Vaisnava-vedanta løser 
denne tilsyneladende selvmodsigelse ved at 
anerkende identitet og forskellighed som lige 
virkelige.

En sådan forsoning finder vi i Katha Upa-
nisad (2.2.13) i passagen nityo nityanam 
cetanas cetananam eko bahunam yo vidad-
hati kaman: “Der er ét evigt væsen blandt 
de mange evige, ét bevidst væsen blandt de 
mange bevidste væsener. Det er denne ene, 
der opfylder de manges behov.” Ifølge denne 
tekst er der i virkeligheden en klassedeling 
i transcendencen, to kategorisk forskellige 
slags evige, bevidste – og dermed åndelige – 
væsener. Den ene kategori er i ental (nityo), 
en mængde med kun et element. Dette er 
Guds kategori, for Han er én uden lige. Den 
anden klasse er i flertal (nityanam) og inde-
holder utallige medlemmer. Dette er sjælenes 

kategori. Medlemmerne af begge klasser er 
brahman, ånd. Ikke desto mindre er én af 
dem unik, uforlignelig og i en kategori for 
sig selv som den enestående, uafhængige, 
selvopretholdende opretholder af alle andre. 
Hver eneste af de andre har en mangfoldig-
hed af ligemænd, og alle er på samme måde 
afhængige af den ene. Den ene er absolut. 
De mange er relative.

Den Absoluttes energier
En fundamental doktrin i Vaisnava-vedanta 

er, at den Absolutte Sandhed besidder energier 
(i modsætning hertil benægter den upersona-
listiske Advaita-vedanta energiernes realitet). 
Energierne inddeles i forskellige kategorier. En 
af dem udgør de utallige individuelle sjæle.

Den “Absolutte Sandhed” angiver det, hvor-
fra alting udgår, hvorved det opretholdes, og 
hvortil det i sidste ende vender tilbage. Den 
Absoluttes frembringelser regnes for Hans 
sakti, Hans energi eller kraft. Varme og lys 
regnes for eksempel for ildens ”energier”. Lige-
som Solen projicerer sig selv overalt gennem 
sin udstråling og alligevel forbliver adskilt fra 
alting, ekspanderer den Absolutte sine egne 
energier for at frembringe (og i en vis forstand 
blive) verden, imens Han forbliver adskilt fra 
den. I modsætning til Solen kan den Absolutte 
udstråle ubegrænset energi og forblive ufor-
mindsket (den Absoluttes matematik: én minus 
én er lig med én). Kort sagt er intet forskelligt 
fra Gud, men Gud er forskellig fra alting.

De talløse sjæle udgør den kategori af gud-
dommelig energi, der kaldes tatastha-sakti. 
Tata betyder “bred” som på en flod eller sø. 

Selvets natur: 
en Gaudiya-vaisnava forståelse

af Ravindra Svarupa Dasa
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Tatastha betyder “situeret på 
bredden”. Sjælene karakteriseres 
som marginal energi eller græn-
seenergi, fordi de så at sige be-
finder sig mellem to verdener. De 
kan opholde sig i enten den ene 
eller den anden af to hovedener-
gier, den indre (antaranga-sakti) 
og den ydre (bahiranga-shakti). 
Den indre energi kaldes også 
den åndelige energi (cit-sakti), og 
den ydre energi kaldes også den 
materielle energi (maya-sakti). 
Den indre kraft ekspanderer den 
transcendentale sfære, Guds 
evige rige. Den ydre energi eks-
panderer den materielle verden, 
der somme tider er manifesteret 
og somme tider umanifesteret.

Fordi sjæle er åndelige, er de-
res oprindelige hjem det åndelige 
rige. Næsten alle sjæle opholder 
sig dér. De kaldes evigt befriede 
sjæle. Kun en ganske lille minori-
tet af sjæle bor i denne materielle 
verden. De kaldes faldne eller 
betingede sjæle.

Sjæle er små stikprøver af Gud. Derfor 
besidder de en lille smule af den frihed, som 
Gud besidder til fulde. Selv om de er evige 
og fulde af viden og lyksalighed, og selv om 
deres dharma eller essentielle natur er at 
tjene Gud, kan de stadig i udøvelsen af den 
frihed med fuldt overlæg vende sig væk fra 
guddommelig tjeneste. Derved falder disse 
sjæle ned i den ydre, materielle energis 
ugæstfrie sfære. 

Fordi sjæle af natur er tjenere, forbliver selv 
de oprørske sjæle under Guds kontrol, men 
den kontrol udfoldes nu indirekte på en uheldig 
måde ved den materielle naturs mellemkomst. 
Sjæle har ikke friheden til ikke at blive styret af 
Gud, men de vælger frit, hvordan de vil styres. 
De, der ikke frivilligt ønsker at blive styret af 
Gud, styres ufrivilligt af den materielle natur. 
Det er af denne grund, at åndelige sjæle 

bliver fængslet i materie. Under Herrens 
overopsyn sker der en forening af marginale 
og ydre energier, og skabelsen opstår som 
resultat deraf.

Åndelige væsener i 
den materielle verden

Tilstedeværelsen af ånd i den materielle 
verden røber sig med det samme for os gen-
nem bevidsthed. Bevidsthed er symptomet 
på sjælen. Det er sjælens strøm eller energi. 
Bevidsthed er ikke et biprodukt af den mate-
rielle energi. Et materielt objekt som et bord 
eller en stol er helt og aldeles et objekt og på 
ingen måde subjekt. Det har ingen betydning 
for sig selv. En legemliggjort sjæl, et levende 
væsen, er på den anden side et subjekt, der 
har betydning for sig selv såvel som for andre. 
Det erfarer. Påstanden om, at sjælen er et 
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”metafysisk væsen”, der ligger uden for enhver 
mulig erfaring, er slet og ret falsk. Ikke blot 
erfarer vi sjælen. Sjælen er selve betingelsen 
for, at vi har nogen erfaring overhovedet.

Således er sjæle fundamentale irreducer-
bare væsener i verden. Hvert eneste levende, 
bevidste væsen tilhører en kategori, der er for-
skellig fra den materielle energi, der indeslutter 
og omgiver det. Upanisaderne erklærer, aham 
brahmasmi: “Jeg er brahman. Jeg er ånd.” 
Den logiske konsekvens af dette er: ”Jeg er 
ikke materie,” og videre: ”Jeg er ikke kroppen.” 
Mennesker realiserer deres fulde potentiale, 
når de erkender dette.

De materielle elementer, som de levende 
kroppe består af, angives traditionelt som 
otte: jord, vand, ild, luft, æter, sind, intelligens 
og falsk ego. De opregnes i en rækkefølge fra 
de groveste til de fineste, fra dem, der er mest 
åbenlyse for vores sanser, til dem, der mindst 
er det. De første fem er de grove elementer 
(maha-bhuta’er). De sidste tre er de fine eller 
subtile elementer (suksma-bhuta’er). De grove 
elementer bliver mere forståelige for os, når 
de oversættes som fast stof, væsker, lysende 
energi, luftarter og rum. De subtile elementer 
udgør under ét det, vi i Vesten kalder ”sindet”. 
Det subtile element manas eller sind er sædet 

for vaner og for almindelig 
tænkning, følelse og vilje 
ifølge ens givne tankesæt. 
Buddhi eller intelligens 
er den højere evne til at 
skelne og selve dømme-
kraften, der bestemmer vo-
res tænkemåde og træder 
i forgrunden, når vi gen-
nemgår omvendelser eller 
paradigmeskift. Ahankara 
eller følelsen af at være sig 
selv er den evne, hvorigen-
nem den legemliggjorte 
sjæl antager en falsk eller 
illusorisk identitet i den 
materielle verden.

Betingede sjæle opnår 
en menneskelig form efter at have vandret 
op igennem hierarkiet af levende væsener. 
Som mennesker er de i stand til at udvikle 
selverkendelse og befrielse. Befrielse vil sige 
at opgive den falske identificering af selvet 
med de grove og subtile materielle bånd og 
genvinde sin oprindelige åndelige form som 
en tjener af Gud.

Selv i den betingede tilstand forbliver sjælen 
altid et åndeligt væsen. Ligesom en drømmer, 
der overfører sin identitet på et illusorisk drøm-
meselv, tillægger den betingede sjæl sig et 
falsk materielt selv. Selv om selvet af natur er 
evigt, fuld af viden og fuld af lyksalighed, bliver 
denne natur dækket af illusion. Sjælen identifi-
cerer sig med den materielle krop og kastes ud 
i det mareridt, hvor han er fanget i kredsløbet af 
gentagen fødsel og død (mrityu-samsara). De 
legemliggjorte sjæles falske identifikation med 
deres psykofysiske tildækninger er årsagen til 
al deres lidelse.

De betingede sjæles stræben efter lykke i 
denne verden er uvægerligt dømt til at mislyk-
kes. De evige sjæle søger naturligt evig lykke, 
men de søger den på et sted, hvor enhver 
form for lykke er midlertidig. Det almindelige 
og grundlæggende ønske om selvbevarelse 
og overlevelse er ikke gået i opfyldelse en 
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eneste gang. De vildledte sjæle ved ikke en-
gang, at virkeligheden er præcis det modsatte 
af, hvad den synes at være. Forsøget på at 
opnå lykke ved at tilfredsstille sanserne er 
grundlæggende det, der fremkalder lidelse, for 
hver sansetilfredsstillende handling forstærker 
sjælens falske identificering med kroppen. 
Følgelig oplever de materielt absorberede 
levende væsener det, som om det overgår 
dem selv, når kroppen gennemgår sygdom, 
alderdom og død. Døden er en illusion, de har 
påført sig selv på grund af deres ønske om 
at nyde i denne verden. Når de nyder på den 
måde, fortsætter deres pinsler med uformind-
sket styrke. Et sind, der flyder over af uopfyldte 
dybe længsler, driver dem i dødstidspunktet 
over i nye materielle kroppe for at starte på 
endnu en runde.

Genvindelse af det autentiske selv
Faldne sjæle er blevet givet en falsk materiel 

identitet, fordi de forkaster deres autentiske 
åndelige identitet. Antydningen af denne for-
kastelse kan ses overalt. Vi ser, at alle organis-
mer lige fra mikrober af drives af mekanismen 
”ønske og had” igennem ”tilnærmelse” og 
“undgåelse”. Denne dualitet er refleksionen af 
det oprindelige syndige ønske, der drev dem 
ind i denne verden. Det oprindelige syndige 
ønske er: ”Hvorfor kan jeg ikke være Gud?”, 
imens det oprindelige syndige had er: ”Hvorfor 
skulle Krishna være Gud?”

Når sjæle udvikler ønsket om at blive Gud, 
reagerer Herren ved at give dem illusionen om 
uafhængigt herredømme. De kommer til den 
materielle verden for at blive givet forskellige 
falske identiteter, en række kostumer af mate-
riel energi, sammen med et udbud af objekter, 
som de tror, de kan herske over og nyde. Selv 
da ledsager Herren dem i deres omstrejfen 
ved at opholde Sig i deres hjerter, hvor Han 
arbejder på deres endelige korrigering og 
tilbagevenden fra deres eksil. Når sjælen i sit 
dybeste væsen igen vender sig til Gud, arran-
gerer Gud alt for at bringe hans uautentiske, 
illusoriske liv til ophør.

Genoprettelsen af det virkelige liv kaldes 
bhakti-yoga eller genforening af sjælen med 
Oversjælen (yoga) gennem kærlighedsfuld 
hengiven tjeneste (bhakti). Bhakti bygger på 
princippet om, at ønske og had ikke i sig selv 
er forkerte. Kilden til ønske og aktivitet er 
sjælen selv. Sjælens oprindelige rene ønske 
er at tilfredsstille Herrens sanser. Dette kaldes 
prema eller kærlighed. Når sjæle kommer i 
kontakt med materie, bliver deres kærlighed 
forvandlet til begær eller lyst (kama), der er 
ønsket om at tilfredsstille sine egne sanser. 
Praktiseringen af bhakti-yoga omdanner lysten 
og gør den igen til kærlighed. Ønsker skal ikke 
undertrykkes eller holdes nede. De skal ren-
ses. Man kan kalde dette ”sublimering”, men 
man må forstå, at når ønsker bliver sublimeret 
på den måde, antager de deres naturlige og 
oprindelige form.

Verden, kroppen med dens sanser og san-
seobjekterne er her ikke for at skulle nydes, 
men heller ikke for at skulle opgives. Verden 
er Guds energi, og den bør ikke nedgøres som 
falsk eller ond. Snarere skal denne verdens 
elementer engageres i guddommelig tjeneste. 
Når det sker, løftes illusionens slør, og alt og 
alle ses i deres sande identitet, nemlig i forhold 
til Gud. Måden, hvorpå man ser guddomme-
lighed overalt og i alting, er at bruge alting i 
Herrens tjeneste. Gud er den første realitet, 
men vores materielt forurenede sanser kan 
ikke opfatte Ham. Når sanserne imidlertid 
bliver rensede ved at blive engagerede i Her-
rens tjeneste, genvinder de deres evne til at 
opfatte Gud direkte.

Sådanne rensede sjæle er fuldt ud lykkelige. 
De længes ikke efter noget eller beklager sig 
over noget. Deres lykke afhænger ikke af 
omstændighedernes gang. De ser alle levende 
væsener med samme syn. De ser, at alle ver-
dens pinsler og håbløshed forsvinder, når den 
illusion, der har gjort os ligeglade med vores 
egen identitet, forsvinder, og de helliger sig til 
det bedste velfærdsarbejde, der er at vække 
sovende sjæle fra deres mareridt. Med hensyn 
til sig selv er de ligeglade med, hvad fremtid 
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deres liv bringer dem.
Fordi de ingen materielle ønsker har, er der 

ikke flere fødsler for dem i denne verden. I ste-
det opnår de deres oprindelige åndelige former 
i Guds rige i åndelige kroppe, der passer til at 
have kærlighedslege med Gud.

Åndelige væsener i 
den åndelige verden

Den Absolutte Sandhed har et upersonligt 
såvel som et personligt aspekt, men det 
personlige aspekt er Guddommens højeste 
aspekt. At hævde, at det Absolutte er en per-
son, er at sige, at Han har sanser (indriya’er). 
Traditionelt er sanserne ti: de, gennem hvilke 
verden virker på os (hørelse, følelse, syn, 
smagssans og lugtesans), og de, med hvilke 
vi påvirker verden (sanser til manipulering, 
bevægelse, frembringelse af lyd, formering 
og udtømning). Sindet regnes ofte for den 
ellevte sans. En krop kan altså ses som et 
arrangement af sanser, der er ordnet omkring 
en kerne af bevidsthed. At hævde, at den Ab-
solutte er en person, er således at påstå, at 
den Absolutte har krop eller form.

Guds krop er ikke materiel. Det er en åndelig 
eller transcendental form, sac-cid-ananda-
vigraha, en evig form af lyksalighed og viden. 
Selv om en åndelig krop er opdelt i forskellige 
lemmer eller dele, er den ikke desto mindre 
fuldstændigt forenet med og identisk med 
sin egen besidder. Derfor er der i Gud ingen 
forskel på krop og sjæl, sind og krop eller sjæl 
og sind. Hver eneste del af en sådan krop kan 
udføre alle funktioner for hver eneste anden 
legemsdel.

Fordi den Absolutte er en person, er sjæ-
lene som frembringelser af Gud også perso-
ner, men de manifesterer kun til fulde deres 
autentiske identitet, når de står i forhold til 
den Højeste Person. Når betingede sjæle 
handler under ansporing af sansetilfredsstil-
lelse, udvikler deres kroppe sig materielt. Men 
når sjælene handler i deres naturlige position, 
udfolder deres kærlighed til Gud sig som sjæ-
lens virkelige åndelige kroppe. Således opnår 

selv’erne deres fulde personlige identitet og 
selvudfoldelse som elskere af Gud.

Alle forhold i denne verden er blege og 
unaturlige refleksioner af deres virkelige pro-
totyper i Guds rige. Smagen eller oplevelsen i 
et forhold kaldes rasa (ordret: ”saft”). Der står 
skrevet, at der er fem primære rasaer, som 
en sjæl kan have med Herren. Opregnet efter 
gradvis fortrolighed er de passiv beundring, tje-
nerskab, venskab, forældreskab og ægteskab.

Gud og Hans hengivne engagerer sig i 
evige lege af kærlighedsudvekslinger i ån-
delige former, der er rene legemliggørelser 
af rasa. Sådanne kroppe er direkte, konkrete 
udtryk for åndelige ekstaser. Disse uophørlige, 
uafbrudte, altid voksende forskelligartede eks-
taser er ikke-forskellige fra sjælene og fra de 
åndelige kroppe, som de udtrykkes igennem. 
Herrens og Hans hengivnes former og aktivite-
ter besidder alle transcendental originalitet og 
mangfoldighed. Formerne af kærlighed er ikke 
abstraktioner, og forholdene imellem dem er 
ikke symbolske. I Guds rige er livet uendeligt 
mere fuldstændigt, levende og virkeligt end 
noget i denne flakkende skyggeverden. Her 
er vi ikke det, vi er. Dér er vi virkelig os selv 
igen, fordi vi er i sandhed Guds.
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Alle kender vel historien: Onsdag den 7. 
januar kl. ca. 11:30 i Paris’ 11. arronissement 
tvang to muslimske brødre sig adgang til det 
satiriske blad Charlie Hebdos redaktionsmøde 
og skød og dræbte 11 medlemmer af bladets 
stab, deriblandt den ansvarshavende redaktør. 
Aktionen var en hævn for bladets gentagne lat-
terliggørelse af Islam, specielt med tegninger 
af profeten Muhammed. Bladet havde taget 
tråden op fra Jyllandspostens nu historiske 
Muhammed-karikaturer.

Efter en hektisk politijagt, som mobiliserede 
store dele af Frankrigs politi, blev brødrene to 
dage senere omringet og skudt. Den følgende 
søndag demonstrerede omkring seks millioner 
mennesker, deriblandt statsledere fra mange 
lande, i Paris og andre franske byer i protest 
mod dette angreb på ytringsfriheden. Mange 
bar skilte med teksten ”Je suis Charlie” (’Jeg 
er Charlie’). Det var den største demonstration 
i mange, mange år.

Under mit foredrag, som jeg efterfølgende 
holdt til søndagsfesten i Paris-templet, kunne 
jeg naturligvis ikke lade være med at kom-
mentere begivenhederne. Jeg påpegede 
blandt andet, at der ligger en dybere proble-
matik bag denne tragiske hændelse. Det er 
jo ikke nogen hemmelighed, at der er stærke 
spændinger over hele Vesteuropa mellem 
den lokale befolkning og de store skarer af 
indvandrere, som specielt i de seneste årtier 
har oversvømmet os. Jeg tror ikke på , at det 
er nogen tilfældighed, at det er Islam, som jo 
er mange af disse indvandreres religion, der 
er blevet så yndet et mål for Charlie Hebdo og 
andre mediers latterliggørelse.

Efter foredraget sagde jeg med eftertryk til 
en af de få etnisk franske, som var til stede 
(de fleste gæster var indere): ”Je ne suis pas 
Charlie” (’Jeg er ikke Charlie’), hvilket gjorde 

hende noget forstyrret. Hun forstod det på den 
måde, at jeg sympatiserede med jihadisternes 
handlinger, hvilket – prøvede jeg at forklare 
hende – slet ikke er tilfældet. Jeg nægter 
dog at lade mig indfange af den dualistiske, 
materielle tænkemåde: ”Hvis du ikke er med 
os, er du imod os.” Naturligvis er det ikke ok 
at skyde folk, bare fordi de siger noget, man 
ikke kan lide. På den anden side skal man 
ikke blive overrasket, hvis der kommer nogle 
reaktioner, når man bevidst provokerer andre 
og bespotter det, som er allerhelligst for dem. 
Begge sider i denne sag er motiverede af 
materiel bevidsthed eller det falske ego, som 
får os til at identificere os med den etniske og 
kulturelle baggrund, vi kommer fra.

Ytringsfriheden er næsten lige så hellig for 
os i Vesten, som profeten er for muslimerne. 
Hvis jeg for eksempel stod frem og sagde: ”Jeg 
er imod ytringsfrihed,” er jeg ret sikker på, at 
nogen ville forsøge at stoppe mig. I hvert 
fald ville jeg få svært ved at få ”spalteplads” 
i medierne til at udtrykke min mening. Men 
hvis der virkelig var ytringsfrihed, skulle mit 
synspunkt jo respekteres på lige fod med 
alle andres.

I virkeligheden er ytringsfriheden en myte 
blot. Jeg kan give et eksempel, som blev 
diskuteret indgående i en af mine tidligere 
artikler. Det handler om Orson Wells’ berømte 
film ”Citizen Kane”, som eftertiden har vurderet 
som en af de allerbedste spillefilm, der nogen-
sinde er blevet lavet. Som jeg fortalte i min 
tidligere artikel, tog det imidlertid mange år, 
inden dette mesterværk fik sin fortjente aner-
kendelse. Hvorfor? Fordi filmen alt for tydeligt 
handlede om en vis William Randolph Hearst, 
der måske kunne betegnes som den første 
store mediemogul, aviskongen, som på mange 
måder var med til at skabe den moderne avis, 

Omkring 
Charlie Hebdo

Fra bladets udsendte medarbejder i Paris - Gaurahari Dasa
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og som ejede et stort antal dagblade i hele 
USA. Filmen gav en alt andet end smigrende 
skildring af denne mægtige mand, som derfor 
gjorde alt, der stod i hans magt, for at forhindre, 
at den blev vist. Den fik ingen omtale i hans 
dagblade ved premieren, og biograferne blev 
presset, overtalt eller bestukket til at tage den 
af plakaten efter kort tid.

Utallige lignende eksempler kunne trækkes 
frem for at vise, at der kun er ytringsfrihed, 
hvis ens mening støttes af ”the establishment”, 
dem, der kontrollerer medierne, eller med 
andre ord dem, der sidder på pengekassen. 
Kontrollen udøves på så snu vis, at det slet 
ikke går op for os, hvor styrede vi er. Vi 
kunne også tage Hare Krishna-bevægelsen 
som eksempel. Det var først efter, at vi be-
gyndte at distribuere Prabhupadas bøger 
i stort antal, at dæmonerne slog alarm og 
begyndte deres systematiske forsøg på at 
undertrykke bevægelsen. Dog forstår de 
ikke, at vi har Krishna bag os, og at Han er 
den største magt.

Folk er bange, hvilket kom til udtryk under 
den store demonstration om søndagen den 
11. De dybe spændinger i vores samfund kan 
når som helst eksplodere i voldshandlinger af 
borgerkrigsagtig karakter, hvilket er det sidste, 
vi ønsker. Folk fra alle grupper deltog, om end 
utvivlsomt med helt forskellige motivationer. 
Mange muslimer deltog også, og man kunne 
måske undre sig over hvorfor. Faktum er, at 
almindelige veletablerede muslimer mere 
end noget andet ønsker at blive accepteret 
som integrerede, ligeværdige medlemmer 
af de vestlige samfund, hvor de har slået sig 
ned. Sådanne terrorhandlinger som den mod 
Charlie Hebdo bliver imidlertid fra mange sider 
brugt ikke bare mod fanatiske jihadister, men 
mod muslimerne som gruppe. Den moderne 
mediemogul Rudolph Murdoch udtrykte sin 
mening: at det er muslimernes ansvar som 
gruppe at stoppe terrorisme. Og hvis de ikke 
gør det... Muslimerne fornemmer naturligvis, 
at sådanne voldshandlinger gør livet sværere 
for dem, og de ønsker at gøre det klart for alle, 

at de ikke sympatiserer.
På den anden side er det måske heller 

ikke så mærkeligt, at befolkningen i Vesten 
har svært ved at håndtere situationen, der er 
skabt af det enorme antal indvandrere. Hele 
vores verden er blevet vendt på hovedet i 
de seneste årtier. Som en af mine franske 
venner næsten fortvivlet bemærkede, mens 
vi sad i lokaltoget på vej fra forstaden Sar-
celles, hvor Paris-templet ligger, til centrum: 
”Se dig omkring; der er ingen franskmænd i 
toget ud over mig. Alle sammen er afrikanere 
eller asiater. De har overtaget vores land.” At 
det ikke er vores lande, er naturligvis svært 
at forstå på den materielle platform. Jorden 
tilhører Krishna, og hvis nogle mangler et sted 
at være, har vi ikke ret til at udelukke dem fra 
det land, hvor vi bor, bare fordi vi kom først. I 
virkeligheden er der plads til os alle sammen, 
men uden Gudsbevidsthed kan man ikke være 
så storsindet.

En anden stor bølge af indvandrere i nyere 
historie kom, da europæerne oversvømmede 
Nordamerika. De fordrev lokalbefolkningen 
med midler, som var meget mere hårdhæn-
dede end dem, vi ser indvandrerne anvende i 
Vesteuropa i dag. Woody Guthrie sang: ”This 
land is my land, this land is your land. This land 
was made for you and me.” Måske havde han 
ret, men var det ikke også lavet til indianerne, 
som var der længe før europæerne? Så hvor-
for blev de fordrevet til reservater og udryddet 
som dyr? Som nogle mente: ”En god indianer 
er en død indianer.” Den berømte tale, som 
efter sigende blev holdt af indianerhøvdingen 
Seattle (efter hvem byen er opkaldt), er måske 
ikke helt autentisk, men den udtrykker ikke 
desto mindre en forståelse, som vi kunne lære 
af: ”Hvorfor skulle jeg sørge over mit folks 
alt for tidlige undergang. Stamme kommer 
efter stamme, og nation kommer efter nation, 
ligesom bølgerne på havet. Det er naturens 
lov, og det nytter ikke noget at klage. Måske 
ligger undergangens time for jer langt ude i 
fremtiden, men den vil med sikkerhed komme,

(Fortsættes nederst på næste side)
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(Fortsat fra forrige side) 
for selv den hvide mand... kan ikke undslippe 
den skæbne, som er alles.”

Ja, kollektivt og individuelt kan vi lige så 
godt se det i øjnene: Vores undergang er 
forestående. Eller rettere sagt, vores krops 
undergang. Som Krishna siger i Bhagavad-
gita (2.17):

avinasi tu tad viddhi 
  yena sarvam idam tatam

vinasam avyayasyasya
  na kascit kartum arhati

”Du bør vide, at det, som gennemsyrer 
hele kroppen med bevidsthed, er uudslet-
teligt. Ingen er i stand til at udslette denne 
uforgængelige sjæl.” Så længe vi fokuserer 
på den forgængelige krop og den forgænge-
lige situation, vi befinder os i, vil vi imidlertid 
fortsætte med at lide og møde undergang 
igen og igen. Der vil aldrig blive ”Liberte, 
Egalite, Fraternite” (frihed, lighed, broder-
skab), uanset hvor stolte vi er af at fremme 
disse værdier, som danner grundlaget for 
den moderne franske nation. 

Guru er en, der fjerner ajnana, andhakara, 
mørke. Hvis en person bringer en lampe i 
mørket, ajnana-timirandhasya jnananjana-
salakaya... han er en guru. Der kan være 
forskellige grader, men enhver, der åbner 
ens åndelige øjne, er en guru. Men i 
skrifterne står der, gurur api karyakaryakam 
ajanatah. Hvis jeg accepterer en person som 
guru, men det senere viser sig, at han ikke 
ved, hvad der skal gøres, og hvad der ikke 
skal gøres, kan en sådan guru ifølge Jiva 
Gosvami forkastes, parityago vidhiyate. Men 
i hvilken grad er lige meget. Hvis guruen 
underviser i Krishna-bevidsthed, det være 
sig selv i mindre grad, accepteres han i 
virkeligheden som guru. Det kommer ikke 
på tale at forkaste ham. 

Krishna er virkel ig viden. Den, der 
underviser, at ”Krishna er Guddommens 
Højeste Personlighed, og man skal overgive 
sig til Krishna,” det er den slags undervisning, 
der er brug for. Og hvis guruen siger: ”Jeg 
er Krishna. Alle er Krishna,” er han ikke en 

guru. Han vildleder. Avaisnavo gurur na syat. 
Generelt bliver en kvalificeret brahmana 
en guru. Det er naturligt. Brahmanaen 
er samfundets hoved. Uden at blive en 
brahmana kan ingen være guru. Det er også 
sandt. For brahmana betyder brahma janatiti 
brahmanah, en, der kender Brahman [Den 
Absolutte Sandhed]. Så guruen skal være 
en kvalificeret brahmana, ikke bare født 
som en brahmana, en såkaldt brahmana. 
En kvalificeret brahmana. Så der står i 
sastra, sat-karma-nipuno viprah. Hvis en 
brahmana er ekspert i en brahmanas seks 
funktioner, og mantra-tantra-visaradah, 
meget velbevandret i de vediske mantraer 
og hymner, og alt er perfekt, men hvis han 
er avaisnava, hvis han ikke er en vaisnava 
og ikke kender Visnu eller Krishna, kan han 
ikke være åndelig mester. Avaisnavo gurur 
na syat vaisnavah sva-paco guruh. Men en 
vaisnava, den, der kender Visnu og Krishna, 
kan accepteres som guru, selv hvis han er 
født i en familie af hundeædere.

Hvem 
er guru?

Følgende er fra et foredrag med Srila Prabhupada den 13. december 1973 i Ahmedabad, 
Indien.

af Srila Prabhupada
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2014 var et stort 
år for Temple of the 
Vedic Planetarium 
(TOVP) i Sridhama 
Mayapur. Byggeriet 
skred igen hurti-
gere frem, end det 
var berammet til, 
og blev holdt i gang 
af en solid fund-
raisingkampagne. 
Hovedkuplen nær-
mer sig færdiggø-
relse, og sidekup-
lerne er under op-
førelse. Projektet 
er trådt ind i en ny 
konstruktionsfase 
med en ny kontrakt 
for opførelsen af 
murstensmurene. Murerarbejdet kommer til 
at indlede en ny fase af fremskridt i takt med, 
at byggepladsen gradvist bliver forvandlet til 
et genkendeligt og massivt tempel.

Opførelsen af hovedalteret skrider også hur-
tigt frem. I fremtiden vil tusinder af mennesker 
fra hele verden kunne stå i det enorme tempel-
rum og synge og danse foran Sri Pancatattva, 
Sri-Sri Radha-Madhava og Guru-parampara. 
Samtidig skrider arbejdet på Herren Nrisimha-
devas alter frem under Hans egen kuppel ved 
siden af hovedtempelrummet.

Midtpunktet i tempelkomplekset bliver den 
store lysekrone, der skal hænge ned fra ho-
vedkuplen i TOVP. Den skal forestille en model 
af universet, så besøgende får en inspirerende 
rundvisning til de forskellige områder i den 
kosmiske skabelse, sådan som de beskrives 

i Srimad-Bhagavatams femte bog, og som 
Srila Prabhupada forklarede dem i detaljer i 
1976 i et brev til Mr. Dhani.  TOVP’s hold af 
kunstnere og videnskabsfolk har arbejdet flit-
tigt på at skabe en model af denne lysekrone 
inden i en model af hovedkuplen, så vi kan se, 
hvordan planeternes mekanisme kommer til at 
virke som en udstilling inden i kuppelrummet.

Når det kommer til fund-raising, har vores 
dygtige hold under ledelse af Radha Jivan 
Prabhu og Braja Vilas Prabhu rejst verden 
rundt for at samle ind til projektet med en-
tusiastisk succes. Der er blevet indsamlet 
5.000.000 dollars fra hele verden i 2014, 
hovedsageligt fra seriøse støtter i Sydafrika 
under ledelse af Bhakti Caitanya Swami såvel 
som i Mellemøsten. Derudover har vi fået lov-
ning på yderligere 3.500.000 dollars. BBT fort-

Formandsrapport 
for TOVP

af Ambarisa Dasa

I disse år opføres Mayapurs store tempel, som Srila Prabhupada lagde grundstenen til for 
40 år siden. Ambarisa Prabhu fortæller, hvad der skete i 2014.

Ambarisa Prabhu (i midten) blandt andre hengivne på Mayapurs byggeplads
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sætter med at 
støtte projektet 
rundhåndet år 
efter år, sådan 
som Srila Prab-
h u p a d a  v i l l e 
have det.

Dette år rejste 
min hustru, Sva-
ha Devi Dasi, og 
jeg i måneden 
Karttika til Vrind-
avana, hvor et 
a f tenprogram 
blev arrangeret 
i  haverne på 
MVT’s plæne. 
Over 200 hen-
givne deltog inklusive flere sannyasier. Radha 
Jivan og Braja Vilas Prabhu lancerede den 
aften ”The Gratitude Platinum, Gold and Silver 
Coins” for publikum , og den samlede indsam-
ling beløb sig til 1 million dollars. En hengiven 
fra Doha købte en platinmønt, og Jayasri 
Devi Dasi fra Sydney købte to platinmønter til 
250.000 dollars stykket. Der blev også købt 
en guldmønt til 108.000 dollars og flere sølv-
mønter til 11.000 dollars stykket.

Efter Vrindavana rejste vi til Dubai, Bahrain 
og Doha, hvor vi alene i de hengivnes samfund 
blev lovet to millioner dollars. Vores ISKCON-
forsamling identificerer sig med dette program 
med en “taknemmelighedsmønt”, og mange 
ser det muligt at love deltagelse på ét af de 
tre niveauer. ”Taknemmelighed” refererer til 
taknemmelighed over for Srila Prabhupada nu, 
hvor ISKCON’s 50-års jubilæum nærmer sig 
i 2016. Andre i publikummet bidrog gladeligt 
med 1.600 dollars for en guldmursten, og på 
denne måde var vi i stand til få deltagelse fra 
hengivne i alle kategorier.

Jeg vil også gerne nævne nogle særlige 
donationer. Devamrita Swami var så venlig at 
få en af sine disciple til at skænke en million 
dollars til TOVP-projektet. Vi er særdeles tak-
nemmelige for hans eksemplariske lederskab. 

Ligeledes har Guru Gauranga fra Sydafrika og 
Florida givet og lovet langt over en million dol-
lars. Må Srila Prabhupada give ubegrænsede 
velsignelser for disse og talløse mindre dona-
tioner, der driver dette projekt til fuldendelse.

I 2015 vil TOVP-holdet bære ”Herren Nitya-
nanda Prabhus hellige sko” til mange af de 
større templer i verden og bede forsamlingerne 
om at træde frem for at opfylde Nityananda 
Prabhus profeti om bygningen af denne ad-
bhut mandir. Rejsen vil gå til Sydøstasien, 
Australasien, Nordamerika og dele af Europa i 
den hensigt at forene verdens forsamlinger og 
sammen ofre dette tempel til Srila Prabhupada 
som vores fælles taknemmelighed over, at 
han har givet os ISKCON over de sidste 50 år.

Praghosa Prabhu, vores viceformand, har 
foreslået at gøre 2015 til “Året for TOVP”. Vi vil 
fremlægge den ide i Mayapur for at få GBC’s 
velsignelse. I 2015 ser vi frem til det lykkebrin-
gende tidspunkt, hvor vi kan anbringe kaila-
shen og cakraen på toppen af hovedkuplen. 
Den vil blive lavet af rustfrit stål og betrukket 
med en guldlignende, reflekterende belægning 
af titannitrat. Vi beder om at måtte fortsætte 
med at modtage vaisnavaernes velsignelser 
og gode ønsker fra hele verden.

Mange tak. Ambarisa Dasa.

Modellen af det store tempelrums kuppel
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Denne verdens forestillinger om tiden kan 
generelt opdeles i to: lineær og cirkulær. I 
Vesten er der en tendens til at se tiden som 
lineær, hvilket betyder, at skabelsen af livet 
anses for en engangsbegivenhed, der udvik-
ler sig ved gradvis evolution fra meget enkel 
til meget avanceret. Derimod fortæller de 
vediske skrifter, at tiden i al uendelighed går 
i cyklusser af fødsel og død, der forårsager 
forringelse, men også fornyelse af livet i og 
med, at cyklussen starter forfra igen.

Tag for eksempel eksistensen af vores kære 
krop. Så snart kroppen bliver født, starter – fra 
et strengt materialistisk synspunkt – samtidigt 
dens process imod døden på grund af tidens 
destruktive indflydelse i form af alderdom og 
sygdom. Men den cykliske tid sørger for, at 
efter dette får vi en ny start med en frisk krop.

Som Srila Prabhupada skriver i Teachings 
of Queen Kunti: ”Dette er en naturlig cyklus i 
denne materielle verden. Det er ligesom de 
skiftende årstider. Efter forår kommer sommer, 
og efter sommer kommer efterår og vinter og 
dernæst forår igen. På samme måde kommer 
der nat efter dag og dag efter nat. Ligesom 
den ene af disse cykliske ændringer kommer 
efter den anden, skifter vi fra den ene krop til 
den næste, og det er naturligt at konkludere, 
at efter at have forladt den nuværende krop vil 
vi få en anden krop (bhutva bhutva praliyate).” 
At vi hele tiden gennemgår disse cyklusser af 
skabelse og udslettelse, bekræftes i Srimad-
Bhagavatam (12.4.35):

nityada sarva-bhutanam / brahmadinam parantapa
utpatti-pralayav eke / suksma-jnah sampracaksate

”O du fjendens tugter, eksperter i naturens 
subtile funktioner har fortalt, at der er kon-
stante processer af skabelse og udslettelse, 
som alle skabte væsener fra Brahma af hele 

tiden gennemgår.”
Srimad-Bhagavatam (12.10.41) lærer os, 

at denne naturlige cyklus er kendt som den 
illusoriske materielle eksistens, som den Hø-
jeste Herre har skabt for de betingede sjæle 
– en endeløs cyklus, der har foregået siden 
tidernes morgen (maya-samsrtir atmanah, 
anady-avartitam nrinam).

Da vi befinder os i den materielle verden, 
manifesterer tiden sig generelt i en ”positiv-
til-negativ” orden, der eksemplificeres ved 
Solens ”fremkomst” ved solopgang, der re-
præsenterer sattva-guna (godhed), og ender 
med Solens ”bortgang” efter solnedgang, der 
repræsenterer tamo-guna (mørke). Dette kom-
mer til udtryk på en større skala med yuga-cy-
klusserne, der starter med Satya-yuga. Denne 
yuga er karakteriseret af fuld godhed og dyd 
på alle niveauer. Dette aftager efterhånden til 
trefjerdedele af værdien af dyd i Treta-yuga til 
tofjerdedele i Dvapara, indtil der til sidst kun er 
en fjerdedel tilbage i den nuværende Kalis tids-
alder. Srimad-Bhagavatam illustrerer dette med 
religionens tyr, der mister et ben for hver yuga:

”Du er ingen anden end religionens person-
lighed... I Satyas tidsalder (sandfærdighedens 
alder) stod dine fire ben solidt på principperne 
askese, renlighed, barmhjertighed og sand-
færdighed. Men tilsyneladende er tre af dine 
ben brækkede på grund af overhåndtagende 
ugudelighed i form af stolthed, begær efter 
kvinder og beruselse. Du står nu på kun ét 
ben, der er din sandfærdighed, og du humper 
dig frem på en eller anden måde. Men den 
personificerede strid [Kali], der florerer igen-
nem bedrag, forsøger også at ødelægge dette 
ben.” (SB. 1.17.22-25)

Med andre ord er det, der foregår på en 
generel skala under tidens indflydelse, det 
modsatte af menneskets udvikling, nemlig 
menneskets forringelse. På den anden side 

Den 
cykliske tid

af Amogha-drk Krishna Dasa
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sørger tidens vigtige cykliske egenskab igen 
for konstant fornyelse eller genfødsel af alle 
destruerede ting. Sattva-guna, der er den 
materielle repræsentation af den åndelige 
tilstands evige stabilitet, er der for at give 
godhed, men det er altid en kamp at bevare 
den, fordi tiden forringer alt. Således forklarer 
Srimad-Bhagavatam, at ved afslutningen på 
en cyklus af fire yugaer har man nået yder-
punktet af ødelæggelse, og når yugaerne så 
starter på en frisk med Satya-yuga, er der igen 
lys og godhed i alle henseender.

Imidlertid kan vi vælge at træde fuldstæn-
digt ud af tidscyklussen (kala-cakra). En 
cyklus eller cakra angiver noget, der går i det 
uendelige. På den måde forklarede Caitanya 
Mahaprabhu, inkarnationen af Gud for den 
nuværende Kalis tidsalder, at Herren har også 
en åndelig tidscyklus, der kaldes lila-cakra 
(CC. Madhya 20.393):

alata-cakra-praya sei lila-cakra phire
saba lila saba brahmande krame udaya kare

”Denne cyklus af Hans lilaer kører rundt 
som et hjul af ild. Således fremviser Krishna 
Sine lege en efter en i hvert univers.”

Srila Prabhupada forklarer: ”Krishnas 
lege foregår altid et eller andet sted i den 
materielle verden i et af de mange universer. 
Disse lege fremvises i universerne en efter 
en, ligesom Solen bevæger sig hen over 
himlen og måler tiden. På et tidspunkt kan 
Krishnas åbenbarelse blive manifesteret i 
dette univers, og umiddelbart efter Hans 
fødsel manifesteres denne lila i det næste 
univers. Efter at have manifesteret Sit drab 
på Putana i dette univers bliver det igen 
manifesteret i et andet univers. Således 
er Krishnas lege evigt eksisterende både i 
den oprindelige Goloka Vrindavana-planet 
og i de materielle universer.” (CC. Madhya 
20.397, forklaring)

For at slippe fri af tidens hjul er vi der-
for nødt til at blive absorberet i hjulet af 
Krishnas lilaer.
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Fra teori til praksis
Efter at Herren Krishna i tiende kapitel har 

forklaret Arjuna, hvordan Han er kilden til 
alting, både åndeligt og materielt, og hvordan 
Han manifesterer Sig i denne verden i alt, der 
er prægtigt og kraftfuldt, ønsker Arjuna at se 
denne pragt med egne øjne. Arjuna er ikke 
længere i tvivl om Krishnas position som den 
Højeste, men alligevel beder han om lov til at 
se Herrens universelle form. Dette skyldes 
grundlæggende to betragtninger: 

1) Arjuna ønsker at fastslå Krishnas position 
som den højeste Herre og vise, at Krishna ikke 
kun teoretisk fremstillede Sig som Gud:

”Faktum er, at en hengiven ikke er interes-
seret i at se visva-rupa, den universelle form, 
men Arjuna vil gerne se den for at underbygge 
Krishnas udtalelser, så folk i fremtiden kan for-
stå, at Krishna ikke kun teoretisk eller filosofisk 
fremstillede Sig Selv som den Højeste, men at 
Han virkelig viste Sig som sådan for Arjuna.” 
(Bg. 11.8, forklaring)

2) For at sætte et kriterium for dem, der 
hævder at være Gud: 

”Arjuna ønsker at se den universelle form, 
for i fremtiden vil der være mange bedragere, 
der vil udgive sig for at være inkarnationer af 
Gud... Den, der hævder at være Krishna, skal 
være rede til at fremvise sin universelle form 
for at bevise sin påstand over for folk.” (Bg. 
11.3, forklaring) 

Krishna havde også Sine specifikke grunde 
til at vise Sin universelle form, som det vil blive 
afsløret senere i kapitlet.

Guddommelige øjne 
Før Krishna viser Sin universelle form, siger 

Han til Arjuna, at Han vil give ham guddom-
melige øjne, så han kan se Hans universelle 
form. Man kan måske undre sig over, hvorfor 
Arjuna havde brug for guddommelige øjne, 
da han allerede så Krishna ansigt til ansigt, 
og den universelle form anses for at være et 
lavere aspekt end Guddommens personlige 
form (jf. Bg. 9.15).

Prabhupada forklarer: ”En ren hengiven 
bryder sig ikke om at se Krishna i nogen anden 
form end Hans toarmede form. En hengiven 
er nødt til at se Hans universelle form gennem 
Hans nåde, ikke med sindet, men med ånde-
lige øjne. For at kunne se Krishnas universelle 
form bliver Arjuna ikke bedt om at ændre sit 
sind, men sit syn.”

Pointen er, at ingen kan forstå Herren, 
medmindre Han giver tilladelse. Det nævnes, 
at Duryodhana tidligere så en fragmentarisk 
del af Herrens universelle form, men han var 
ikke i stand til at forstå den, fordi han ingen 
hengivenhed havde, men derimod ønskede at 
slå Krishna ihjel. 

Den universelle form
En af dem, der fik tilladelse til at se den 

universelle form, var Sanjaya, der befandt 
sig i Dhritarastras palads, hvor han beskrev 
begivenhederne på Kuruksetra for den blinde 
konge. På grund af sin åndelige mester, Vya-
sadevas, nåde var Sanjaya i stand til at se og 
høre alt, der foregik på slagmarken, og fungere 
som en transcendental fjernsynsrapporter for 

I ellevte kapitel viser Herren Krishna Sin gigantiske universelle form, virat-rupa, for Sin ven 
og hengivne Arjuna. Samtidig fastslås det, at Krishna i Sin smukke menneskelignende form 
er det oprindelige aspekt af Gud, og at denne form kun kan ses gennem hengiven tjeneste.

BHAGAVAD-GITA SOM DEN ER 
Kapitel 11 – 
Den universelle form

af Dandaniti Devi Dasi
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Dhritarastra og de andre tilstedeværende i 
Hastinapura.

Derfor hører vi først Sanjayas beskrivelse af 
den ubegrænsede universelle form. Sanjaya 
forsøger at beskrive dette fantastiske syn med 
en analogi:

”Hvis hundredvis og tusindvis af sole steg 
op på himlen på samme tid, kunne deres ud-
stråling måske nærme sig stråleglansen fra 
den Højeste Person i Hans universelle form.” 
(Bg. 11.12)  

Dernæst beskriver Arjuna den universelle 
form i form af bønner til den Højeste. Arjuna 
er totalt overvældet over synet af den kosmi-
ske form. Det siges, at han kunne se alting i 
universet på én gang lige fra Garbhodakasayi 
Visnu, der ligger på Sin slangeseng i bunden 
af universet, op til Herren Brahma på toppen 
af lotusstilken. Det nævnes, at den universelle 
form besidder tusinder af arme, ben, hænder 
og munde, og at Arjuna næsten ikke kunne 
holde ud at se på den på grund af dens flam-
mende udstråling. 

Da Arjuna ser den universelle forms munde, 
ser han, hvordan alle krigerne fra slagmarken 
styrter ind i disse gabende munde, og nogle af 
dem bliver knust mellem tænderne. På dette 
tidspunkt er Arjuna skræmt, og han beder 
Krishna fortælle, hvem Han er, og hvad Hans 
mission er. 

Krishna som tiden 
”Jeg er tiden, alle verdeners store udsletter, 

og Jeg er kommet for at tilintetgøre alle men-
nesker. Med undtagelser af jer (Pandavaerne) 
vil alle soldaterne her på begge sider blive 
dræbt.” (Bg. 11.32)

Arjuna gik ikke ind for krigen, men her un-
derstreger Krishna, at hvis Arjuna afstår fra at 
kæmpe, vil de forsamlede soldater blot dø på 
anden vis. I virkeligheden ønskede Krishna, 
at Arjuna skulle være et instrument i kampen, 
fordi Han ønskede at give ham æren for at 

vinde krigen. 
”Alle planer er udtænkt af Guddommens 

Højeste Personlighed, men Han er så venlig 
og barmhjertig mod Sine hengivne, at Han 
gerne giver dem æren for at udføre Sin plan.” 

Arjuna var specielt uvillig til at gå i krig mod 
overordnede som sine lærere og sin bedste-
fader. Et af Krishnas hovedformål med at vise 
Hans universelle form var at fjerne denne tvivl:

”Krishna viste Arjuna Sin universelle form 
for at gøre det klart for ham, at disse mænd 
som følge af deres uretmæssige handlinger 
allerede var dræbt.” (Bg. 11.49, forklaring) 

Arjuna beder om tilgivelse
Vi har tidligere hørt, at en hengiven kan have 

et forhold til Krishna i en af fem rasaer eller 
stemninger, nemlig neutralitet, tjener, venskab, 
forælder og ægteskabelig kærlighed. Ud over 
disse findes der 7 under-rasaer, hvoraf den 

Den universelle form
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ene er forundring. Da Arjuna så den univer-
selle form, ændrede hans forhold til Krishna 
sig til frygt og forundring. Han glemte imidlertid 
ikke sit venskabsforhold til Krishna, og det fik 
ham til at fremføre en række bønner, hvor han 
beder Krishna om tilgivelse for, at han tidligere 
har betragtet ham som en ligeværdig ven og i 
den forbindelse har opført sig meget uformelt 
og afslappet over for Ham uden at kende til 
Hans position som kilden til alting. Arjuna er 
bange for, at han har fornærmet Krishna ved 
at drille ham, tiltale Ham ved forskellige kæ-
lenavne, sidde på samme seng osv.

Arjuna er glad for at have set den universelle 
form, men samtidig længes han efter at se 
Krishna i Hans oprindelige form. Først beder 
han dog Krishna om at vise Sin firarmede 
Narayana-form. Dette skyldes, at Arjuna stadig 
er overvældet af frygt og ikke er helt ”klar” til at 
relatere til Krishna i hans toarmede form. Des-
uden ønsker han at fremføre bønner, og disse 
passer bedre til Krishna i Hans Narayana-
aspekt. Arjuna ønsker med dette også at vise, 
at Krishnas toarmede form er den Højeste.

Kun gennem hengiven tjeneste kan Jeg 
forstås

Da Krishna igen viser Sig i Sin toarmede 
form, fortsætter Hans instruktioner til Arjuna i 
den afsluttende del af kapitlet. Hovedbudska-
bet i dette kapitel gives i følgende vers (11.54):

bhaktya tv ananyaya sakya aham evam vidho’rjuna
jnatum drastum ca tattvena pravestum ca parantapa

”Min kære Arjuna, kun gennem ren hengiven 
tjeneste kan man forstå Mig, som Jeg er, og 
således se Mig direkte, som Jeg står her foran 
dig. Kun på denne måde kan du trænge ind i 
mysteriet omkring forståelsen af Mig.”

Prabhupada kalder sidste vers i kapitlet for 
”essensen af Bhagavad-gita”.

”Den, der engagerer sig i Min rene hengivne 
tjeneste uden at være forurenet af frugtstræ-
bende handlinger og intellektuel spekulation, 
som arbejder for Mig og gør Mig til sit livs en-

delige mål, og som er venlig mod alle levende 
væsner, kommer helt sikkert til mig.” 

Her gives fem vigtige instruktioner om hen-
given tjeneste:

• mat-karma-krt : alt arbejde skal udføres i 
relation til Krishna.

• mat-paramah: ens eneste mål i tilværelsen 
skal være at komme til Krishna.

• mad-bhaktah: man skal engagere sig fuldt 
ud i den hengivne tjenestes ni processer 
uden noget ønske om materiel belønning.

• sanga-varjitah: man skal undgå samvær 
med personer, der er imod Krishna, og man 
skal arbejde uden ønske om sansenydelse 
og befrielse.

• nirvairah: man skal være venlig mod alle, 
dvs., man skal udbrede Krishna-bevidsthed 
til alle.

SPØRGSMÅL TIL KAPITEL 11
Vers 1-8

1. Hvorfor ønskede Arjuna at se den univer-
selle form? 

2. Hvad er betydningen af ordet yogesvara?
3. Hvorfor havde Arjuna brug for guddom-

melige øjne? 
4. Hvem kunne se den universelle form, 

Krishna viste for Arjuna?
5. Hvilken form af Herren er hengivne mest 

interesseret i? Hvorfor?

Vers 9-30
1. Forklar analogien med de tusinde sole.
2. Hvorfor er ordet tatra (ekastham) vigtigt?
3. Beskriv den universelle form.
4. Hvilke forskellige slags planeter så Arjuna?
5. I hvilke tilfælde er gentagelser ikke en 

fejltagelse?
6. Hvorfor var Sanjaya i stand til at se den 

universelle form?
7. Hvilke følelser gennemgår Arjuna i forbin-

delse med, at han ser den universelle form?
8. Forklar analogierne med floderne, der løber 

mod havet, og møl, der flyver ind i ilden.
(Fortsættes nederst på næste side)
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Den 10. januar gik Elisa-
beth Hansen, som mange 
hengivne har mødt, og som 
alle kaldte Tommy, bort, 85 
år gammel. Tommy var mor 
til Laksmi-rupa Dasi, derer 
dansker og gjorde tjeneste i 
det danske tempel i mange 
år. Hun bor nu på Almviks 
Gård i Sverige og fortæller 
om sin mor:

”Min mor blev født i Wa-
shington DC i 1929 og flyt-
tede til Danmark i 1952 efter 
at være blevet gift med min 
far. Hun fik fire børn og gik 
hjemme og passede hus 
og børn. Hun var et meget 
åbent og glad menneske, så 
da jeg i 1986 flyttede ind på 
ISKCON’s gård i Jylland, var 
hun mest nysgerrig og hjalp 

også til med forskellige tjene-
ster, da hun besøgte mig der. 
Hun blev aldrig en dedikeret 
hengiven, men sang gerne 
med på bhajana og lyttede til 
forelæsninger. Desuden var 
hun meget glad for prasada. 
Hun besøgte mange templer 
rundt om i verden og tilbragte 
et par uger i Mayapur, da vi 
var sammen der i 1998. Hun 
holdt meget af mine hengivne 
venner og satte pris på de 
hengivnes gode karakter. Hun 
passede hus og have, rejste 
og kørte bil til det sidste. Efter 
en bypass-hjerteoperation 
den 30. december (som el-
lers gik godt) var hun kommet 
hjem og vågnede aldrig op 
igen efter en eftermiddagslur 
lørdag den 10. januar.”

Tommys
bortgang

 af Laksmi Rupa Devi Dasi

(Fortsat fra forrige side)
Vers 31-46

1. Hvordan forklarer Sri Krishna Sin mission?
2. Forklar betydningen af nimitta-matram.
3. Hvordan kan man forstå Guddommens 

Højeste Personligheds planer? 
4. Hvordan reagerer hengivne versus dæmo-

ner, når Herren forherliges?
5. Forklar Krishna som mahatma, ananta og 

devesa.
6. Hvorfor tiltales Herren som luft?
7. Hvorfor beder Arjuna Krishna om tilgivelse?
8. Hvorfor ønsker Arjuna at se den firarmede form.

Vers 47-55
1. Giv eksempler på askese og velgørenhed 

i Krishna-bevidsthed.

2. Hvorfor ønskede Krishna at vise Arjuna Sin 
universelle form?

3. Hvorfor er hengivne ikke særlig interes-
serede i den universelle form?

4. Forklar ordene su-durdarsam og manusam 
rupam.

5. Nævn vers fra Bhagavad-gita, der viser, at 
Krishna er den oprindelige kilde til alting.

6. Hvad er den eneste måde, man kan opnå 
Krishna på?

7. Forklar udtrykket Krishna-karma og giv 
eksempler fra teksten.

8. Beskriv den hengivne tjenestes metode 
som beskrevet i forklaringen til vers 55.

9. Forklar kvaliteten nirvairah (venlighed). Giv 
eksempler på personer, der udviser denne 
kvalitet.

Tommy Hansen
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I Indien og specielt i Bengalen 
nyder folk til særlige lejligheder 
konfekter som raskadam, khirkadam, 
khirmohan, rajbhog, nawabhog og 
rasamund. Alle disse konfekter, der 
er så godt som ukendte uden for In-
dien, tilhører familien af rasgulla, der 
groft kan oversættes som ”saftige 
konfekter”. Bengalere sætter pris på 
en æske med kunstfærdige rasgulla-
konfekter lige så meget, som folk 
andre steder værdsætter en æske 
med fin schweizisk chokolade.

Sandesa og rasgulla laves grund-
læggende af de samme ingredienser – chen-
na-ost (ostemasse) og sukker – men smags-
ændringen er sensational med rasgulla. Når 
man sætter tænderne i en almindelig rasgulla, 
eksploderer sukkervandet ud i hele munden, 
og porøs, saftig chenna-ost knirker imellem 
tænderne. Rasgulla-varianter svinger i konsi-
stens fra cremet til krummet, i tekstur fra blød 
til fast og i form fra ovale mundfuldsstørrelser 
til gigantiske bolde på størrelse med en ap-
pelsin. Nogle rasgullaer serveres i sukkervand, 
mens andre er afdryppede og indhyllet i sukker 
eller rullet i pulveriserede dadler eller revet 
kokos. En bestemt slags er udstoppet med 
khoa (kondenseret mælk), tørrede frugter og 
fire slags nødder.

Tilberedelse af rasgulla
Den dårlige nyhed er, at disse konfekter er 

noget af en udfordring at mestre. Den gode ny-
hed er resultatet, specielt for tempelkokke og 
de, der ønsker at lære sig traditionelle retter. 

Her er nogle få bemærkninger om tilberedelse:
• Når du laver chenna-ost, skal du kun tilføje 

siet citronsaft, indtil de faste osteklumper dan-
nes. Måske har du brug for mere eller mindre 
end det, der står i opskriften.

• Brug en nøjagtig vægt, når du skal veje 
osten, der bør veje imellem 270–285 g.

• Brug den anbefalede grydestørrelse og en 
ild eller varmeplade med kraftig varme.

• Hav et ur i nærheden og brug det, når du 
tilsætter fortyndende vand til sukkervandet for 
at bevare den samme konsistens igennem 
hele tilberedningen.

• Hvis du er en begynder i tilberedningen af 
en almindelig svampet rasgulla jf. opskriften 
herunder, skal du tilsætte to teskefulde manna-
gryn til osten under æltningsprocessen. Det vil 
hjælpe til at få boldene til at holde deres form 
og forhindre dem i at punktere eller smuldre, 
imens de bliver kogt.

• Hvis det ikke lykkes den første gang, skal 
du læse i lærebogen Lord Krishna’s Cuisine 

I Yamunas madlavningsserie, der blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne, bringer vi her 
afsnit 33, der fortæller, hvordan man laver rasgulla.

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Rasgulla: Bengalens mest 
populære konfekt

Indisk vegetarisk kogekunst - 33. del, af Yamuna Devi Dasi

Rasgula
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og forsøge og forsøge igen.
• Hvis du følger klasseserien, skal du lave 

tre eller fire slags fra kapitlet om rasgullaer.

Tålmodighed er nødvendig, når man skal 
lave førsteklasses rasgullaer.  Vær positiv 
og entusiastisk. Tålmodighed vil følge. Vær 
glad, når det lykkes en lille smule at lave god 
ost eller få gode ingredienser og dedikér dig 
til generelt at blive bedre. Nyd frem for alt 
forherligelse af Krishna ved at tale om Ham 
og synge Hans hellige navne.

Almindelig rasgulla
(16 stykker)

2 liter sødmælk
4 spsk. siet citronsaft
2 liter vand
1,5 kg sukker
1 spsk. majsstivelse opløst i 2 spsk. vand
1 spsk. rosenvand

Bring mælken i kog i en stor gryde. Skru 
ned for varmen og tilsæt citronsaft under let 
omrøring. Når mælken skiller i osteklumper 
og grønlig valle, tages gryden af varmen.

Tildæk en sigte langs siderne med et 
osteklæde i tre lag på omkring 60 gange 
60 cm i areal. Overfør forsigtigt de store 
stykker chenna-ost med en hulske til sigten 
og hæld derefter langsomt de mindre oste-
stykker og vallen igennem den. Herefter 
samles hjørnerne på osteklædet, og osten 
bindes sammen i en fast bylt. Skyl osten 
med en langsom stråle af vand for at fjerne 
citronsmagen. Pres forsigtigt den oversky-
dende væske ud. Anbring osten på en svagt 
hældende overflade, så den afdryppende 
væske kan løbe ned i vasken. Pak omhyg-
geligt hver ende af osteklæddet ind over 
osten til en flad, firkantet pakke og stil en 
tung, flad vægt oven på den (du kan også 
bruge enhver anden metode, der presser 
osten og lægger tryk på den). Pres osten i 
15 til 30 minutter, indtil den vejer 270–285 g.

Imens osten afdrypper, blandes vandet 
og sukkeret i en svær femliters gryde og 
bringes i kog under omrøring, indtil sukkeret 
er opløst. Kog under fuld varme i omkring 
fem minutter, eller indtil temperaturen når 
op på 105 grader. Skru ned for varmen til 
den lavest mulige indstilling.

Pak den varme ost ud og anbring den på 
en ren arbejdsflade. Bryd den i stykker og 
pres den med hvidt køkkenrullepapir for at 
få overskydende væske ud. Overfør osten 
til en foodprocessor. Blend og skrab siderne 
som nødvendigt, indtil chenna-osten er 
glat og luftig uden antydning af krummer 
noget sted.

Skrab osten ud på en let smurt overflade. 
Vask og tør dine hænder og smør dem 
derefter ind i et tyndt lag olie. Del osten i 
16 dele og rul hver del til en ensartet kugle 
uden sprækker.

Bring igen sukkervandet i kog over mo-
derat varme. Læg kuglerne i én efter én og 
kog dem let i 1 minut. Skru op for varmen til 
høj og kog sukkervandet voldsomt i omkring 
20 minutter. Efter de første fire minutter 
tilsættes majsstivelsesblandingen sammen 
med 0,6 dl vand. For at sukkervandet har 
samme konsistens igennem hele kogetiden, 
hældes hvert fjerde minut 0,6 dl kogende 
vand ned langs grydens side (ikke direkte 
på kuglerne). Sukkervandet skal være som 
en masse af frådende bobler. Henimod slut-
ningen af kogningen vil kuglerne svulme op 
og blive dobbelt, tre gange eller sågar fire 
gange så store. Under de sidste tre minutter 
stænkes overfladen af sukkervandet med 
vand hvert minut.

Sluk for varmen. Lad rasgullaerne køle 
af i sukkervandet i 10 minutter og stænk 
derefter rosenvand i. Lad rasagullaerne stå 
til afkøling i sukkervandet i mindst 4 timer. 
Mens de står sådan, bliver rasgullaerne 
mere faste, og smagen bliver forstærket. 
Kan opbevares i køleskab i op til 36 timer. 
Ofres til Krishna let afkølet eller ved stue-
temperatur.
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London den 23. juli 
1976.

Bhagavan Prabhu har 
forsøgt at arrangere et 
møde med Paven. Prab-
hupada skulle efter planen 
besøge det nye center 
i Rom, og et møde med 
Paven var på dagsorde-
nen, men efter lidt dis-
kussion frem og tilbage 
afgjorde Prabhupada, at 
det ikke var anstrengel-
sen værd. Han tvivlede 
på den praktiske værdi 
af at mødes med Paven 
og bemærkede, at blot at 
mødes med store mænd 
uden at kunne fremvise noget håndgribeligt 
var noget, som hans gudsbrødre som Bon 
Maharaja og Tirtha Maharaja gjorde. Han 
nævnte, at de altid fortalte, hvordan de 
havde mødtes med både den ene og den 
anden, men uden at der virkelig blev præ-
diket nogen form for Krishna-bevidsthed.

For at illustrere dette punkt fortalte han 
os historien om tigeren og tranen. Der var 
engang en tiger, der fik et ben galt i halsen 
efter at have spist et lille dyr. Tigeren kunne 
ikke selv få benet ud og kaldte derfor på tra-
nen: ”Min kære ven, du har sådan en dejlig 
lang hals. Vil du ikke nok stikke dit hoved 
ned i min mund og fjerne dette ben? Ellers 
dør jeg. Vær ikke bange, jeg vil ikke gøre 
dig nogen fortræd, og jeg vil være meget 
tilfreds med dig.” 

Naturligvis var tranen meget tilbagehol-

dende, for det var trods 
alt tigerens natur at spise 
andre dyr som ham. Men 
han tænkte alligevel, at 
tigeren var så stærk, at 
hvis han faktisk fjernede 
benet, ville tigeren helt 
sikkert vise ham en eller 
anden gunstbevisning til 
gengæld. Så tranen ind-
villigede og stak sit hoved 
ind i tigerens mund og fi-
skede benet op fra halsen. 
Lettet gjorde tigeren sig 
klar til at gå videre, men 
lagde mærke til, at tranen 
stadig stod forventnings-
fuld foran ham.

”Hvad vil du?” snerrede tigeren.
”Min kære herre,” svarede tranen. ”Jeg 

har gjort det, du bad mig om og fjernet 
benet. Vil du ikke give mig en eller anden 
gunstbevisning til gengæld?”

”Hvad for noget?” brølede tigeren, ”Jeg 
gav dig lov til at stikke dit hoved ind i min 
mund uden at bide det af, og nu vil du have 
noget mere!” 

Prabhupada forklarede da, at selv om 
hans gudsbrødre mødtes med såkaldte 
samfundsledere i forventning om at få 
noget fra dem, tænker lederen: ”Hvad for 
noget, jeg har givet dig noget af min tid, og 
du vil stadigvæk have mere.” Han sagde, 
at der kom ikke noget ud af sådanne mø-
der. Derfor besluttede han sig for at bede 
Bhagavan om ikke at arrangere et møde 
med Paven.

Tigeren 
og tranen

af Hari Sauri Dasa

Hari-sauri Prabhu beretter i sin bog A Transcendental Diary, hvordan Prabhupada engang i 
1976 fortalte en historie om en tiger og en trane. Det var i forbindelse med, at nogle hengivne 
forsøgte at få et møde i stand mellem Srila Prabhupada og Paven.
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INFO  Alle artikler i Nyt fra Hare Krishna ligger også på www.harekrishna.dk  
 Hvis I gerne vil abonnere på det fysiske blad, så send en mail til  lalita-

natha@krishna.dk, ring til 5927 1930 eller skriv til Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 
20, 1.th, 2720 Vanløse.

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. 18.
Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00: 
Kirtana, foredrag og prasada.
FEBRUAR MÅNED:
Søndag den 1. februar: Sri Nityananda Prabhus frem-
komst. Festprogram fra kl.15. 
Mandag den 9. februar: Srila Bhaktisiddhanta Sa-
rasvati Thakuras fremkomst. Aftenprogram fra kl. 17. ISKCON Norge

Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo
www.harekrishna.no - info@harekrishna.no

NYHET! Hver fredag kl. 18.00: mantranight m/lett 
prasada.
Onsdager kl. 17.30 til 20.00: Bhakti Vriksha. 
Du kan lese mer på http://www.bhaktivriksha.com/about
Søndagsfest hver søndag kl. 15.00: kirtana, foredrag 
og prasada. 
FEBRUAR MÅNED:
Søndag 1. februar: Nityananda Trayodasi. Nityananda 
Prabhus åpebarelsesdag: Abisheka, kirtan, foredrag 
og prasad.
Mandag 9. februar: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakuras åpenbarelsesdag. Markering søndag 8. 
februar kl. 15.00.
Ekadasi: 15. februar (og 1. mars)
(5. mars. Gaura Purnima)

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.iskcon.dk
Iskcon Danmarks officielle hjemmeside. Siden er for 
øjeblikket under opbygning
www.krishnahuset.dk
Hjemmeside for ISKCON i Århus
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.krishna-online.dk
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

Radio Krishna Kbhn.
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 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Tirsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Onsdag 06.00 - 07.00
Torsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Fredag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Søndag 22.00 - 24.00

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
www.facebook.com/groups/Iskcon.Danmark
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle  
facebook side
www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook side

Krishnahuset i Aarhus
Kystvejen 65A, 8000 Aarhus C - Tlf.: 28880377 
www.krishnahuset.dk - kontakt@krishnahuset.dk 

Søndagsfest hver søndag i lige uger fra kl. 14.00: 
Kirtana (mantra-sang), foredrag og vegetarisk festmåltid

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



I december havde vi særlige tilbud på en halv snes af vores bøger. Men så tænkte vi: ”Hvorfor 
kun i december?” Og derved bliver det. Vi fortsætter med juletilbuddene som faste tilbud indtil 
videre. Således vil det være muligt at købe 10 stk. af den nye Bhagavad-gita til 1000 kr., for 
var Srila Prabhupadas primære ønske ikke, at hans bøger skulle distribueres, og alle skulle 
have kendskab til dem? Vi opfordrer derfor til, at så mange af jer som muligt køber disse 
forunderlige transcendentale bøger til en favorabel pris og bruger dem som gaver til familie, 
venner, bekendte og kolleger, skænker dem til institutioner, biblioteker, skoler, hospitaler, 
fængsler osv. eller tilmed bare sælger dem videre i andre sammenhænge. 

Se listen herunder for vores bogtilbud. Priserne er eksklusiv forsendelse.

Titel 1 stk. 5 stk. 10 stk.
Bhagavad-gita som den er 250 kr. 750 kr. 1000 kr
Caitanya-caritamrta, ét sæt med fire bøger 400 kr. 1500 kr. 2000 kr.
Srimad-Bhagavatam 80 kr. 300 kr. 500 kr.
Hinsides fødsel og død 30 kr. 100 kr. 150 kr.
Darwin og intelligent design – et nyt perspektiv 100 kr. 400 kr. 600 kr.
Forbudt Arkæologi 200 kr. 750 kr. 1000 kr.
Jorden er rig 20 kr. 50 kr. 75 kr.
Mahatma 25 kr. 60 kr. 100 kr.
Hellige kalorier 50 kr. 200 kr. 300 kr.
Hinduisme 150 kr. 500 kr. 750 kr.

 
Bogtilbud


