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Tirsdag 6.9 Srimati Sita Thakurani, Sri Advaita  
  Acaryas hustrus, fremkomst
Onsdag 7.9 Lalita sasti
Fredag 9.9 Radhastami: Srimati Radharanis  
  fremkomst (faste til middag)
Mandag 12.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Parsva Ekadasi) (faste til middag  
  for Herren Vamanadeva i morgen)
Tirsdag 13.9 Bryd fasten mellem 10:15–10:55
                      Sri Vamana Dvadasi: Herren  
  Vamanadevas fremkomst
                      Srila Jiva Gosvamis fremkomst
Onsdag 14.9 Srila Bhaktivinoda Thakuras   
  fremkomst (faste til middag)
Torsdag 15.9 Ananta Caturdasi Vrata
                       Srila Haridasa Thakuras bortgang
Fredag 16.9 Sri Visvarupa Mahotsava
                     Srila Prabhupadas accept af sannyasa
                     Caturmasyas tredje måned begynder  
  (faste fra mælk i én måned)
Torsdag 22.9 Srila Prabhupadas ankomst til USA
Mandag 26.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Indira Ekadasi)
Tirsdag 27.9 Bryd fasten mellem 7:05–11:01
Lørdag 8.10 Durga Puja
Tirsdag 11.10 Ramacandra Vijayotsava
                        Srila Madhvacaryas fremkomst
Onsdag 12.10 Ekadasi (faste fra korn ogbønner for  
  Pasankusa Ekadasi)
Torsdag 13.10 Bryd fasten mellem 7:36–11:09
                         Srila Raghunatha Dasa Gosvamis bortgang
                         Srila Raghunatha Bhatta Gosvamis bortgang
                         Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvamis bortgang
Søndag 16.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
                        Sri Murari Guptas bortgang
                        Laksmi Puja
                        Caturmasyas fjerde måned begynder  
  (faste fra urad dal i måned)
Torsdag 20.10 Srila Narottama Dasa Thakuras  bortgang
Søndag 23.10 Radha Kundas fremkomst, snana dana
                        Bahulastami
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Velkommen tilbage til Nyt fra Hare Krishna. 
Vi holdt sommerferie og sprang augustnum-
meret over, men nu er vi tilbage igen.

Forsiden prydes denne gang af Skånes 
bedst beskyttede ko, Bhumi, der står midt 
imellem Anaghastra Dasi og Madhava Puri 
Dasa. Bhumi er deres ko og leverer dagligt om-
kring 15 liter af den bedste jerseymælk. Læs 
mere på side 17 om, hvordan Anaghastra og 
Madhava Puri har startet et kobeskyttelsespro-
gram, der også kommer templet i København 
og mange andre af Skånes og Østdanmarks 
hengivne til gode.

Srila Prabhupadas side fortsætter med hans 
svar på spørgsmålene fra det indiske magasin 
Bhavan’s Journal. Derefter skriver vi om Srimati 
Radharani og Bhaktivinoda Thakura, hvis frem-
komstdage begge fejres i september. Der er 
også en relateret artikel om Bhaktivinoda Thaku-
ras oprindelige Deiteter af Radha-Madhava, der 
blev genfundet omkring år 2000 og nu tilbedes 
af ISKCON i landsbyen Choti, hvor Bhaktivinoda 
Thakuras fødtes og voksede op.

I dette nummer bringes der også mere fra 
ISKCON’s 50 års jubilæum rundt omkring i 
verden inklusive et par siders Prabhupada-
meditation af Satsvarupa Maharaja, og så er 
der en lang artikel af Indradyumna Swami, der 
fortæller om Polens berømte festivalturné, der 
har fejret sit 26. år her i sommer. Plus meget 
mere inklusive en vigtig omtale på bagsiden af 
ISKCON Danmarks nyrenoverede hjemmeside, 
www.krishna.dk. God læselyst. Ld.

 
September 2016
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Pusta Krishna: Så er konklusionen i Vedanta-
sutra og Srimad-Bhagavatam én og samme 
ting – bhakti?

Srila Prabhupada: Ja. Find dette vers: kama-
sya nendriya-pritir ...

Pusta Krishna:
kamasya nendriya-pritir

 labho jiveta yavata
jivasya tattva-jijnasa

 nartho yas ceha karmabhih
”Livets ønsker bør aldrig rettes mod sansetil-

fredsstillelse. Man bør kun ønske et sundt liv eller 
opretholdelse af sig selv, siden det er meningen, 
at man som menneske skal spørge ind til den 
Absolutte Sandhed. Intet andet bør være målet 
med ens handlinger.” [Srimad-Bhagavatam 
1.2.10]

Srila Prabhupada: Ja. Dette vers i Srimad-
Bhagavatam ligger i direkte forlængelse af 
Vedanta-sutras ord athato brahma jijnasa: 
”Nu er det tid til at spørge ind til den Absolutte 
Sandhed.” Her forklares den selvsamme ting: 
”Bliv ikke fanget af disse midlertidige, kropslige 
‘livsnødvendigheder’ – af sansetilfredsstillelse. 
Vi skal spørge ind til den Absolutte Sandhed.” 
Det næste vers i Srimad-Bhagavatam [1.2.11] 
forklarer det videre med ordene vadanti tat 
tattva-vidas tattvam yaj jnanam advayam: ”De, 
der kender den Absolutte Sandhed, beskriver 
Ham på denne måde …” Tattva betyder ‘sand-
hed’. Sandheden forklares af tattva-vit – den, 
der kender sandheden. Hvordan? Brahmeti 
paramatmeti bhagavan iti sabdyate: Den Ab-
solutte Sandhed forklares som Brahman, den 
altgennemtrængende åndelige udstråling; som 
Paramatma, den lokaliserede Oversjæl; eller 

som Bhagavan, Den Højeste Herre. Forståelse 
af disse er det, som Vedanta-sutra sigter til, når 
der står athato brahma jijnasa: ”Nu bør man lære 
om den Absolutte Sandhed – hvad Brahman 
er, hvad Paramatma er, og hvad Bhagavan er. 
På denne måde skal man gøre fremskridt i sin 
åndelige bevidsthed.”

Mayavadi-vedantisterne følger Sankaracaryas 
upersonalistiske kommentar, Sariraka-bhasya. 
Men der er andre kommentarer til Vedanta-sutra. 
Ud over Srimad-Bhagavatam, den naturlige 
kommentar fra forfatteren til Vedanta-sutra selv, 
er der Vedanta-bhasyaer, der er skrevet af vais-
nava-acaryaer som Ramanujacarya, Madhva-
carya, Visnu Svami og Baladeva Vidyabhusana. 
Desværre er mayavadi-vedantisterne ligeglade 
med disse Vedanta-bhasyaer fra vaisnavaerne. 
De læser kun Sariraka-bhasya og kalder sig selv 
vedantister.

Pusta Krishna: Hvorfor læser mayavadi-
vedantisterne kun én kommentar? Hvad er 
grunden til det?

Srila Prabhupada: Grunden er, at de gerne 
vil læse noget, der bekræfter deres illusion om, 
at de er Gud. Mayavadi-vedantisterne snyder. 
Lad os sige, at jeg kommer med en påstand. 
Hvis det er en fejlagtig opfattelse, er der generelt 
andre, der også kan sige noget for at afklare 
denne forkerte opfattelse. For eksempel er der 
i en retssal to advokater. Den ene advokat taler 
om loven set fra ét perspektiv, og den anden 
advokat taler om loven fra et andet perspektiv. 
Men hvis dommeren kun lytter til den ene side, 
hvordan kan han da komme med en ordentlig 
domsafsigelse? På samme måde læser vedan-
tisterne kun Sariraka-bhasya. De læser ikke 

Her fortsætter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 
1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Civilisation og 
transcendens, 6

af Srila Prabhupada
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andre bhasyaer som Srimad-Bhagavatam, der 
er den naturlige kommentar. Og de bedrager 
folk. Det er alt.

Nu står der i Vedanta-sutra, janmady asya 
yatah [SB. 1.1.1]: ”Den Absolutte Sandhed er 
det, som alting kommer fra.” Men dette kræver 
en forklaring. Man kan spørge: ”Er den Absolutte 
Sandhed personlig eller upersonlig?” Derfor 
udtaler Krishna klart i Bhagavad-gita [10.8], 
aham sarvasya prabhavo 
mattah sarvam pravartate: 
”Jeg er oprindelsen til alting. 
Alting kommer fra Mig.” Så 
hvorfor accepterer mayavadi-
vedantisterne det ikke? Hvor-
for når de ikke længere end til, 
at den Absolutte Sandhed er 
det, som alting kommer fra? 
Når Krishna, den Absolutte 
Sandhed, viser Sig foran os 
og siger: ”Jeg er oprindelsen 
til alting. Alting kommer fra 
Mig,” hvorfor så ikke accep-
tere Krishna som den Abso-
lutte Sandhed? Hvorfor kun 
acceptere den upersonlige 
opfattelse, at den Absolutte 
Sandhed ingen form har? Her 
taler den Absolutte Sandhed – 
en person. Hvorfor ikke acceptere det?

Men selvfølgelig – hvis folk gerne vil snydes, 
hvem kan da forhindre dem i det? I Bhagavad-
gita udtaler Krishna også, vedanta-krd ... eva 
caham: ”Jeg er Vedantas forfatter.” Hvorfor 
tager disse slyngler ikke hensyn til, hvem der 
har skrevet Vedanta? Vyasadeva er Krishnas 
inkarnation. Han udarbejdede Vedanta. Hvor-
for tager disse slyngler ikke den oprindelige 
vedantist, Krishna, i betragtning? De går til en 
mayavadi i stedet. Så hvordan skal de kunne 
forstå Vedanta?

Lad os sige, at jeg har skrevet en bog. Hvis 
der er noget, folk ikke kan forstå i den, bør de 
komme direkte til mig og få en forklaring. Det 
giver mening. Hvorfor henvende sig til en slyn-
gel, der ikke har noget med min bog at gøre? 

På samme måde kan en slyngelagtig mayavadi 
hævde: ”Jeg er vedantist,” men hvorfor skulle 
jeg gå til en slyngel i stedet for til den virkelige 
forfatter af Vedanta-sutra?

De, der går til mayavadi-vedantisterne for at 
få viden, er også slyngler. De lader sig snyde 
med glæde. Lad mayavadi-vedantisterne og 
deres tilhængere acceptere konklusionerne 
i Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatam. Da 

vil de forstå Vedanta-sutra. 
Det vil gøre dem til virkelige 
vedantister. Ellers forbliver de 
bedragere. Så hvis man går 
til en bedrager, vil man blive 
snydt, og det vil være ens 
egen skyld.

Pusta Krishna: Srila Prab-
hupada, påstår du, at maya-
vadierne slet ingen viden har?

Srila Prabhupada: Endnu 
engang betyder Vedanta ”den 
slutgyldige viden”. Og hvad er 
det for en viden? Krishna for-
klarer i Bhagavad-gita [7.19]: 
bahunam janmanam ante jna-
navan mam prapadyate. ”Efter 
mange liv overgiver den, der 
virkelig har viden, sig omsider 
til Mig.” Så medmindre man 

overgiver sig til Krishna, er der ingen jnana, 
ingen viden.

Derfor er mayavadi-vedantisterne alle nogle 
vrøvlehoveder. De har slet ingen viden overhove-
det. Emnet for den slutgyldige viden, Vedanta, er 
Krishna, Gud. Så hvis man ikke ved, hvem Gud 
er, hvem Krishna er, og hvis man ikke overgiver 
sig til Ham, hvor er da spørgsmålet om viden? 
Men hvis en slyngel hævder: ”Jeg er en mand 
af viden,” hvad kan da gøres?

I Bhagavad-gita [7.19] fortsætter Krishna med 
at forklare: vasudevah sarvam iti sa mahatma 
su-durlabhah. ”Når man forstår, at Vasudeva, 
Krishna, er alting, er det viden. Men sådan en 
mahatma er meget sjælden.” Før man kommer 
til denne forståelse, har man ingen viden. Ens 
såkaldte forståelse er blot misforståelser. Brah-
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meti paramatmeti bhagavan iti sabdyate [SB. 
1.2.11]: Man kan begynde med at forstå den 
upersonlige Brahman gennem den spekulative 
metode. Derefter kan man på det andet stadie 
forstå Paramatma, Herrens lokaliserede aspekt. 
Og det endelige stadie er at forstå Guddommens 
Højeste Personlighed, Krishna. Vedais ca sarvair 
aham eva vedyam [Bg. 15.15]: Gennem alle 
Vedaerne er det Krishna, der skal forstås. Det 
er den endelige viden. Men hvor er ens viden, 
hvis man ikke forstår Krishna? Halvvejs viden 
er ikke viden. Det skal være fuldstændig viden.

Denne fuldstændige viden er mulig efter 
mange liv, som der står i Bhagavad-gita [7.19] 
– bahunam janmanam ante. De, der stræber 
efter at få viden, indrømmer, når de efter mange, 
mange liv ved Guds nåde og ved nåden fra en 
hengiven kommer til viden: ”Vasudevah sarvam 
iti. Krishna er alting.” Sa mahatma sudurlabhah: 
En sådan mahatma, stor sjæl, er meget sjælden 
at finde. Durlabhah betyder ”meget sjælden at 
finde,” men ordet, der anvendes, er sudurlabhah, 
”meget, meget sjælden at finde”. Det er ikke let 
at finde en sådan mahatma, der klart forstår 
Krishna.

Åndelig vejledning
Pusta Krishna: Må jeg stille et andet spørgs-

mål, Srila Prabhupada? ”Er en guru absolut 
nødvendig, hvis man skal gå den åndelige vej 
og opnå målet, og hvordan genkender man sin 
guru?”

Srila Prabhupada: Ja, en guru er nødvendig. I 
Bhagavad-gita var der ingen konklusion, så læn-
ge Krishna og Arjuna talte som venner. Arjuna 
besluttede sig derfor for at acceptere Krishna 
som sin guru. Find dette vers i Bhagavad-gita: 
karpanya-dosopahata svabhavah.

Hari-sauri:
karpanya-dosopahata svabhavah

 prcchami tvam dharma-sammudha-cetah
yac chreyah syan niscitam bruhi tan me

 sisyas te ‘ham sadhi mam tvam prapannam
”[Arjuna sagde:] Nu er jeg forvirrret med hen-

syn til min pligt, og jeg har mistet al fatning på 
grund af en gnieragtig svaghed. I denne tilstand 

beder jeg Dig fortælle mig med sikkerhed, hvad 
der er det bedste for mig. Nu er jeg Din discipel 
og en sjæl overgivet til Dig. Vær god at instruere 
mig.” [Bg. 2.7]

Srila Prabhupada: Ja. Så en guru er nødven-
dig. Ligesom Arjuna er alle rådvilde med hensyn 
til, hvad der er det bedste at gøre. Ingen kan 
selv afgøre det. Selv en læge – når han er syg, 
udtænker han ikke sin egen behandling. Han 
tilkalder en anden læge, fordi hans hjerne ikke 
fungerer ordentligt. Hvordan kan man ordinere 
den rigtige medicin til sig selv?

Når vi på samme måde er rådvilde og ikke 
kan finde nogen løsning, er en guru påkrævet på 
det tidspunkt. Det er derfor absolut nødvendigt 
for alle at overgive sig til en guru, siden vi alle i 
vores nuværende eksistens er rådvilde. Arjuna 
repræsenterer den materialistiske persons råd-
vilde position. Under alle omstændigheder er en 
guru nødvendig for at få den rigtige vejledning.

Arjuna valgte altså Krishna som sin guru. 
Han henvendte sig ikke til nogen anden, for 
han vidste: ”Jeg kan ikke finde nogen anden 
måde, jeg kan få fred på. Du er den eneste.” 
Den virkelige betydning er, at ligesom Arjuna 
skal vi også acceptere Krishna som guruen, der 
kan instruere os i, hvordan vi slipper ud af vores 
rådvilde situation. Krishna er guru ikke blot for 
Arjuna, men for os alle.

Hvis vi får instruktion fra Krishna og følger 
den instruktion, bliver vores liv fremgangsrigt. At 
videregive denne kendsgerning er vores mission. 
Denne Krishnabevidstheds-bevægelse lærer: 
”Accepter Krishna som din guru. Bortled ikke din 
opmærksomhed til noget andet.” Vi siger ikke: 
”Jeg er Krishna. Følg min ordre.” Det siger vi aldrig. 
Vi beder blot folk: ”Følg venligst Krishnas ordre.” 
Krishna siger, sarva-dharman parityajya mam 
ekam saranam vraja [Bg. 18.66], og vi siger den 
samme ting: ”Opgiv alle andre ideer om såkaldt 
dharma og overgiv dig til Krishna.” Den samme 
ting. Vi siger ikke om os selv: ”Jeg er autoriteten.” 
Nej, vi siger: ”Krishna er autoriteten, og man bør 
overgive sig til Hans instruktion og forsøge at forstå 
Ham.” Dette er Krishnabevidstheds-bevægelsen. 
(Fortsættes i næste nummer)
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Fredag den 9. september er det Radha-
stami, Srimati Radharanis fremkomstdag. 
Srimati Radharani er Krishnas største 
hengivne og samtidigt Hans egen indre 
glædesenergi, der har den evige form som 
Hans mest fortrolige elskerinde. At tilbede 
og fejre Sri Radha er ifølge acaryaerne 
endnu vigtigere end at tilbede Krishna, 
for kun ved Srimati Radharanis nåde kan 
man opnå Krishnas lotusfødder.  

Srila Bhaktivinoda Thakura skriver i 
Gitavali:

“Den, der ikke har haft held til omhyg-
geligt at tilbede Sri Radhikas lotusfødder, 
hvor al lykke bor, den, der ikke har søgt 
tilflugt i Vrindavanas transcendentale bolig, 
der er smykket med lotusblomsten Radha, 
den, der i dette liv ikke har plejet omgang med 
Radhikas hengivne, der er fulde af visdom og 
kærlighed til Radhika – hvordan vil en sådan 
person nogensinde opleve lykken af at bade 
i havet af Herren Syamasundaras eksempel-
løse glæder? 

Forstå opmærksomt dette. Sri Radhika er 
madhurya-rasaen, parforholdets stemnings, 
lærer. Man skal diskutere Radha-Madhavas 

Srila Saccidananda Bhaktivinoda Thakura 
fødtes i 1838 i en velhavende familie i Nadia-
distriktet i Vestbengalen. Han afslørede sig 
selv som en evig ledsager af Sri Caitanya 
Mahaprabhu igennem sin usædvanlig prædi-
keren og sine produktive skriverier. 

Bhaktivinoda Thakura blev initieret som 

madhurya-prema og meditere på den. Den, 
der værner om Srimati Radharanis lotusfødder, 
opnår Madhavas lotusfødder, der er som uvur-
derlige juveler. Uden at søge tilflugt ved Radhas 
lotusfødder kan man aldrig møde Krishna. 
De vediske skrifter erklærer, at Krishna er Sri 
Radhas tjenestepigers ejendom. Opgiv hustru, 
sønner, venner, rigdom, tilhængere, spekulativ 
viden og alle materialistiske aktiviteter. Bliv blot 
absorberet i skønheden ved at tjene Srimati 
Radharanis lotusfødder.”

vaisnava af Sri Vipina-vihari Gosvami, der 
tilhørte linien fra Sri Jahnava Mata, og senere 
tog han åndelig inspiration og vejledning fra 
Srila Jagannatha Dasa Babaji. Han levede i 
familieliv som grhastha indtil de allersidste år 
af sit liv, hvor han forsagede alting, accepte-
rede initiering som babaji og gik ind i samadhi 

RADHASTAMI 
2016

SRILA BHAKTIVINODA THAKURA
Den 14. september er det Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomstdag. I den anledning bringes 

her et uddrag fra bogen Vaisnava Samadhis in Vrindavana af Mahanidhi Gosvami, hvor han 
skriver følgende om Bhaktivinoda Thakura, der levede fra 1838 til 1914.
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i fuldstændig absorbering 
i kærlighedstjeneste til 
Gaura-Gadadhara og 
Radha-Madhava.

Sr i la  Prabhupada: 
“Han bestred en ansvar-
lig regeringspost som 
District Magistrate [høje-
steretsdommer og chef 
for politiet], opfostrede 
en Krishna-bevidst fa-
milie og skrev næsten 
et hundrede bøger om 
Krishna-bevidsthed. På 
samme tid tjente han 
den Højeste Herre på 
så mange måder. Det er 
skønheden ved hans liv. 
Efter en hel dag i rege-
ringens tjeneste sov han 
i fire timer, stod op ved 
midnat og skrev, indtil det blev morgen. Det 
var hans daglige program.”

Både at være en højtstående, veluddannet 
regeringsembedsmand og have gjort store ån-
delige ting rørte aldrig Bhaktivinoda Thakura. 
Han var altid fordringsløs, ydmyg og venlig 
imod alle. De, der bad om almisser ved hans 
dør, drog altid glade og tilfredse derfra. Som en 
velønsker af alle bar han aldrig nag, selv imod 
modstandere af sin prædiken. Han sagde al-
drig et ord, der kunne såre en andens følelser.

Altid ivrig efter at bruge hvert eneste øjeblik 
i Krishnas tjeneste fulgte han et stramt dagligt 
skema:

22.00 – 4.00: skrivning
4.00 – 4.30: hvile
4.30 – 7.00: japa
7.00 – 7.30: korrespondance
7.30 – 9.30: studium af sastra
9.30 – 10.00: bad, prasada (en halv liter 

mælk, frugt, 2 chapatier)
10.00 – 13.00: arbejde i retten
13.00 – 14.00: afslapning derhjemme
14.00 – 17.00: arbejde i retten
17.00 – 19.00: oversættelse af sastraer fra 

sanskrit til bengalsk
19.00 – 20.00: bad, 

prasada (en halv liter 
mælk, ris, 2 chapatier)

20.00 – 22.00: hvile 
Sammenfattende sov 

han i tre timer, skrev i 
otteogenhalv time, chan-
tede japa, læste og stu-
derede i fireogenhalv 
time og arbejdede i seks 
timer. Han skrev over 
100 autoriserede vaisna-
va-bøger og hundredvis 
af digte og sange, op-
dagede Herren Caitan-
yas fødested og spredte 
Sri Caitanyas budskab 
igennem en systematisk 
organisation (før Bhakti-
vinoda Thakuras tid var 

der intet struktureret, organiseret forsøg på 
at sprede Krishna-bevidsthed). Bhaktivinoda 
Thakuras bidrag til Sri Caitanyas mission og 
hans eksemplariske levned har givet ham 
tilnavnet ’den Syvende Gosvami’. De første 
seks Gosvamier var Gosvamierne fra Vrinda-
vana (Rupa, Sanatana osv.), og Bhaktivinoda 
Thakuras betydning er på linie med deres.

Herren Caitanyas oprindelige fødested gik 
tabt engang i 1600- eller 1700-tallet på grund 
af Ganges’ konstant skiftende flodleje, men i 
1888 genopdagede Srila Bhaktivinoda Tha-
kura efter flere års efterforskning Sri Caitanya 
Mahaprabhus janmasthana ved Yogapitha i 
Sridhama Mayapur.

I 1896 sendte han bogen Sri Gauranga-lila 
smarana rundt til universiteter verden over. 
Bogen indeholdt en 47-siders engelsk intro-
duktion til Herren Caitanyas liv, Sri Caitanya 
Mahaprabhu: His Life and Precepts, hvilket var 
det første verdensomfattende forsøg på at ud-
brede kendskab til Sri Caitanya Mahaprabhu.

Bhaktivinoda Thakura kom med tre forud-
sigelser: “En person vil snart komme,” skrev 
Bhaktivinoda Thakura, “og han vil rejse over 
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hele verden for at sprede Herren Caitanyas 
lære.”

Hans anden forudsigelse var: “Meget snart 
vil sangen af Hari-nama sankirtana blive spredt 
over hele verden. Åh, hvornår kommer den 
dag, da mennesker fra Amerika, England, 
Frankrig, Tyskland og Rusland tager karatalaer 
og mrdangaer i hænderne og synger Hare 
Krishna i deres byer?”

Den tredje forudsigelse: “Hvornår kommer 
den dag, da de lyshudede fremmede kommer 
til Sri Mayapur-dhama og slutter sig sammen 
med de bengalske vaisnavaer for at synge 
Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana? Hvor-
når kommer den dag?“

Srila Prabhupada bemærkede, at det er 
åndeligt betydningsfuldt, at han selv fødtes i 
1896, samme år, som Bhaktivinoda Thakura 
sendte sine bøger udenlands. Bhaktivinoda 
Thakuras ønske sammen med Herren Caitan-
yas vilje og Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakuras nåde satte Srila Prabhupada i stand 
til at sprede Sri Caitanyas lære og sangen af 
Hare Krishna over hele verden. Prabhupada 
opfyldte alle Bhaktivinoda Thakuras tre forud-
sigelser. “Vi må forstå,” udtalte Srila Prabhu-
pada, “at Srila Bhaktivinoda Thakura var kilden 
til Krishnabevidstheds-bevægelsen (ISKCON) 
i dens rene form.” 

I 1986, cirka 100 år efter Bhaktivinoda 
Thakuras tredje forudsigelse, samledes 3000 
’lyshudede hengivne’ fra Amerika, England, 

Frankrig, Tyskland, Rusland og 50 andre lande 
på ISKCON Mayapura Chandrodaya Mandir i 
Sridhama Mayapur. De sluttede sig sammen 
med et tusinde ’bengalske vaisnavaer’ og sang 
”Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya 
Sacinandana, Gaura-Hari.” 

I følgende passage fra Saranagati får vi et 
indblik i Srila Bhaktivinodas ånd:

“Man bør altid absorbere sit sind med fuld 
opmærksomhed i at synge om Krishnas herlig-
heder. Ved at udføre Krishna-kirtana vil man få 
overtaget over sindet. Giv op al falsk stolthed. 
Anse altid dig selv for at være værdiløs, ussel, 
lavere og mere ydmyg end et græsstrå på vejen. 
Udøv tilgivelse som et træ. Opgiv al vold imod 
andre levende væsener og bevar dem. Hele livet 
igennem bør du aldrig på noget tidspunkt give 
andre ængstelse. Men gør godt imod dem, gør 
dem lykkelige og glem din egen lykke.”

“Når du således bliver en from, god sjæl ved 
at besidde alle gode kvaliteter, bør du opgive 
alle ønsker om berømmelse og ære. Og blot 
gør dit hjerte ydmygt. Idet du ved, at Herren 
Krishna bor inde i alle levende væsener, bør 
du respektere og ære alle til alle tider. Du vil 
opnå dyd ved at være ydmyg, barmhjertig og 
respektfuld imod andre og ved at forsage ønsker 
om berømmelse og ære. I en sådan tilstand 
bør du synge den Højeste Herres herligheder. 
Grædende forelægger Bhaktivinoda sin bøn ved 
Herrens lotusfødder: ”O Herre, hvornår giver Du 
mig kvaliteter som disse?”

For 500 år siden, da Herren Sri Caitanya 
Mahaprabhu startede sankirtana-bevægelsen 
omkring fællessangen af Herrens hellige 
navne, bad Han Nityananda Prabhu rejse 
rundt i Bengalen og ydmygt bede alle om 
at synge de hellige navne og tilbede Sri-Sri 
Radha-Krishna. En af de mange bengalere, 
der overgav sig ved Hans lotusfødder, var 

Krishnananda Dutta, en velhavende godsejer 
i Ulberia, der ligger ikke langt fra der, hvor 
Calcutta nu ligger.

Krishnananda Dutta tilbad Deiteter af Sri-Sri 
Radha-Madhava i sit hjem i Ulberia. Da han 
trak sig tilbage fra familielivet, tog han sine Dei-
teter med sig og flyttede til Jagannatha Puri. 
I Puri levede Krishnananda et fromt og enkelt 

OPDAGELSEN AF SRILA BHAKTIVINODA 
THAKURAS FAMILIE-DEITETER
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liv uden at tale med nogen. Han 
reciterede Hare Krishna-mantraet 
dag og nat og tilbad Sri-Sri Radha-
Madhava. På et tidspunkt hørte 
kongen af staten Ali, der ligger et 
par hundrede kilometer fra Puri, om 
Krishnananda. Han inviterede ham 
til at bo i sin stat, hvor han gav en 
hel landsby ved navn Choti til tilbe-
delsen af Sri-Sri Radha-Madhava.

Krishnananda Duttas efterkom-
mere tilbad Sri-Sri Radha-Madhava 
i Choti fra generation til generation. 
Til sidst blev tilbedelsen overdraget 
til hans efterkommer Kedarana-
tha Dutta (1838-1914), som alle 
Gaudiya-vaisnavaer kender som Srila Bhak-
tivinoda Thakura, den store vaisnava, der var 
den første til at udbrede Caitanya Mahaprab-
hus lære i en moderne sammenhæng, og som 
fødtes og voksede op i Choti.

Srila Bhaktivinoda Thakura skrev hund-
redvis af sange i forherligelse af den Højeste 
Herre på bengalsk, sanskrit og brajaboli 
(en dialekt, der er en blanding af bengalsk, 
sanskrit og oriya). En af disse sange, Jaya 
Radha-Madhava, var en af Srila Prabhupadas 
yndlingssange, som han altid sang før sine 
lektioner og foredrag. Denne sang skrev Srila 
Bhaktivinoda Thakura til sine elskede Deiteter 
Sri-Sri Radha-Madhava.

Efter Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang 
overgik tilbedelsen af Sri-Sri Radha-Madhava 
til hans søn Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakura, Srila Prabhupadas åndelige mester, 
der arrangerede for Deres tilbedelse i Deres 
tempel i Choti.

Efter Srila Bhaktisiddhantas bortgang i 1936 
blev tilbedelsen desværre forsømt. Ydermere 
ville en nabofamilie til templet have fingre i den 
jord, der tilhørte Deiteterne, og de flyttede Dem 
i al hemmelighed til en anden landsby. Derefter 
hævdede denne familie, at Deiteterne var gået 
i stykker, og at man således ifølge traditionen 
havde været nødt til at sænke Dem ned i den 
nærliggende flod, Birupa. 

Alt dette betød, at landsbyen Choti gled i 
glemmebogen de næste 50 år blandt næsten 
alle Gaudiya-vaisnavaer. Heldigvis havde 
Bhaktivinoda Thakura fortalt om Choti i sin 
selvbiografi. Da Dr. Fakir Mohan Das, en pro-
fessor ved universitetet Utkal i Bhubaneswar 
og en af Bhaktivinoda Thakuras åndelige 
efterkommere, faldt over denne information i 
1982, begyndte han at besøge Choti, når han 
kunne. Igennem omhyggelig efterforskning 
afdækkede han gradvist historien om stedet 
til glæde for alle Gaudiya-vaisnavaer. 

Til sidst var der kun én ting tilbage: at få 
genetableret tilbedelsen af Sri-Sri Radha-
Madhava i Choti. Dr. Das var aldrig helt tilfreds 
med historien om, hvordan Deiteterne var 
blevet sænket i floden, og han fortsatte med 
at spørge rundt omkring. Omsider i januar 
2000 efter næsten 20 års forskning fandt han 
Sri-Sri Radha-Madhava i hjemmet hos en 
brahmana, Sri Duryodhana Dwivedi, hvortil de 
i al hemmelighed var blevet flyttet i 1950. Sri 
Dwivedi blev begejstret, da han forstod den 
internationale interesse, Deres genopdagelse 
ville skabe, og han skænkede med glæde Dei-
teterne til en gruppe ISKCON-hengivne under 
ledelse af Bhaktisvarupa Damodara Gosvami 
på betingelse af, at Deres tilbedelse ville blive 
genetableret i Choti på Deres oprindelige sted. 

For tiden tilbedes Deiteterne i Bhubaneswar, 
imens et nyt tempel bygges til Dem i Choti.
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Modi lykønsker ISKCON
Indiens premierminister Sri 

Narendra Modi har lykønsket 
ISKCON med dets 50-års jubi-
læum og roser dets bedrifter på 
en måde, der viser en stor forstå-
else af ISKCON’s kernebudskab 
og bestræbelser. Her bringes 
premierministerens brev af den 8. 
august 2016 i dets helhed:

Det er mig en glæde at 
høre, at det Internationale 
Samfund for Krishna-bevidst-
hed (ISKCON) fejrer sit 50-års 
jubilæum.

Over de sidste fem årtier har ISK-
CON’s rejse handlet om uselvisk tjene-
ste til samfundet.

ISKCON-familien er dukket frem i 
allerforreste linje i bestræbelsen på at 
skabe et mere fredfyldt, harmonisk og 
medfølende samfund. ISKCON’s rejse 
har været en manifestation af ’Vasud-
haiva Kutumbakam’. Integration har 
været kernen i jeres filosofi.

ISKCON’s historie har været historien 
om beslutsomheden hos hundredetu-
sindvis af hengivne, der er spredt over 
hele verden. På inspiration af Herren 
Krishnas lære spreder de Hans bud-
skab vidt og bredt. ISKCON-familiens 
arbejde på områder som uddannelse, 
forlagsvirksomhed og katatrofehjælp er 
prisværdig.

Ved denne lejlighed fremfører jeg 
mine bedste ønsker til ISKCON-familien 
og håber, at den fortsætter med at tjene 
menneskeheden med den samme en-
tusiasme og flid, som den har gjort det i 
de sidste fem årtier. Må denne familie af 

hengivne være redskaber for forandring 
i skabelsen af en bedre dag i morgen.

Jai Sri Krishna!
Narendra Modi
New Delhi den 8. august 2016

50-ÅRS 
NYT
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ISKCON Leicester åbner Englands 
største tempel

Fire år efter at have erhvervet en stor byg-
ning midt i byens centrum åbnede ISKCON 
Leicester sit nye tempel lørdag den 30. juli. 
Templet bliver den største enkeltbygning, som 
ISKCON ejer i England. Som en perfekt ofring 
til Srila Prabhupada i anledning af ISKCON’s 
50-års jubilæum inkluderer 
templet et stort tempelrum, 
køkken, klasselokaler og 
kontorer. På første sal skal 
bo et hold brahmacarier un-
der ledelse af Sutapa Dasa 
og Bhakti Prabhava Swami. 
Sammen vil de stå for opsø-
gende arbejde, støtte temp-
lets forsamling mm.

Templet åbner seks år 
efter, at det forrige tempel 
blev ødelagt af en gaseks-
plosion. Tempelpræsident 

Pradyumna Dasa fortæller: ”Vi er meget glade 
for at have nået denne milepæl i dette særlige 
år med ISKCON’s 50-års jubilæum. Siden gas-
eksplosionen i 2010 har denne rejse været et 
mirakel. Vi står i gæld til hengivne fra nær og 
fjern, der støtter dette projekt og beder til, at vi 
kan assistere Srila Prabhupada ved at dele hans 
budskab med Leicesters borgere.”

Londons borgmester 
lykønsker ISKCON

Londons borgmester, Sa-
diq Khan, ønskede Londons 
tempelpræsident, Jai Nitai 
Dasa, og tempelsekretær 
Bhava Bhakti Devi Dasi til 
lykke med ISKCON’s 50 år, 
da de to hengivne overrakte 
ham en æske med småka-
ger og nogle eksemplarer af 
ISKCON’s 50-års magasin 
på ISKCON’s stiftelsesdag 
den 13. juli 2016. 
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Jeg flyttede ind i fysiklokalet i skolen, 
der igen skulle være basen for vores 
sommerfestivalturné. Væggene var 
fyldte med reagensglas, mikroskoper 
og farvede flasker med væsker i. Guru 
Kripa Dasa lo højt, da han så sig rundt 
om i lokalet.

“Gurudeva, du har boet i dette værel-
se i tre måneder hver sommer de sidste 
femten år. Det vil sige, at du har boet i 
dette fysiklaboratorie i sammenlagt fire 
år! Har du nogensinde lagt mærke til 
abehjernen i et glas med formaldehyd?”

“Jamen, det har jeg da,” svarede jeg. ”Men 
jeg prøver at lade være med at se på den. Srila 
Prabhupada sagde engang, at en prædikant 
bor somme tider i et palads og somme tider 
i en simpel hytte. Men han nævnte aldrig et 
fysiklaboratorium!”

Den næste morgen holdt vi et møde med 
de 250 hengivne, der har sluttet sig til os for 
sommerturnéen. Der var mange nye ansigter. 
Nogle af veteranerne fra de forrige turnéer er 
ikke kommet tilbage i år, enten fordi de skulle 
arbejde, var nygifte eller havde andre pligter. 
Da jeg lod øjet glide hen over forsamlingen, gik 
det pludselig op for mig, at jeg var den eneste 
hengivne, der var med på den første polske 
turné for 26 år siden.

Jeg bød de hengivne velkommen og holdt 
en tale, hvor jeg bad dem give alting til Herren 
Caitanyas sankirtana-bevægelse de næste 
tre måneder. Jeg forklarede, at turnéen er en 
enestående form for festival inden for Srila 
Prabhupadas bevægelse. Tempelfestivaler 
giver hengivne muligheden for at nyde kirtana, 
katha og prasada, men vores festivalprogram 

er specielt for ikke-hengivne. Vores funktion 
er at arbejde i baggrunden for at give dem 
chancen for at opleve den kirtana, de klasser 
og den prasada, som vi nyder. Det betyder 
en masse selvopofrelse for vores hold, men 
belønningen er at se andre opleve glæden ved 
Krishna-bevidsthed for første gang.

”Vores festival er en del af sankirtana-be-
vægelsen,” rundede jeg af, ”og således er den 
en del af Sri Caitanya Mahaprabhus moderne 
lila. Hans bevægelse ophørte ikke, da Han 
forlod denne planet. Han forudsagde Selv, at 
Krishnas hellige navne en dag ville blive hørt 
i hver eneste by og landsby i hele verden. Da 
det er tilfældet, bør vi være på udkig efter de 
nutidens mirakler, der sker midt iblandt os. Det 
vil hjælpe os til at forblive inspirerede under 
vores tre måneders offer.”

”Mener du mirakler i stil med at se vores 
gæster gå på vandet?” spurgte en hengiven.

”Ikke den slags mirakler,” svarede jeg med 
et smil. ”Men prøv at se efter en forandring i 
hjertet på folk, når de kommer til vores festival. 
Det er det virkelige mirakel. At have en ægte 

JEG KUNNE GØRE 
DETTE I AL EVIGHED

 af Indradymna Swami

Indradyumna Swami har i 26 år arrangeret og deltaget i den polske sommerfestival, hvor 250 
hengivne rejser rundt i hele landet og introducerer tusinder af mennesker til Krishna-bevidsthed. 
Her fortæller han den 28. juli 2016 om starten på årets turné.
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åndelig oplevelse er ingen alminde-
lig ting i Kalis tidsalder!”

De hengivne kom ikke til at vente 
længe på at se sådanne forandrin-
ger i hjertet. Den næste dag efter 
bare nogle minutter, hvor vores 
harinama-gruppe gik ned ad den 
pakkede strand for at gøre reklame 
for vores første festival, begyndte en 
mand ivrigt at tage billeder af os. At 
han tog billeder, var i sig selv ikke 
usædvanligt. Det usædvanlige var, 
at han ikke holdt op. Han fortsatte 
med at følge os i 45 minutter og tog 
billede efter billede af de farvestrå-
lende klædte matajier, mrdanga-spillerne og 
de synkroniserede hengivne dansere. Til sidst 
gik jeg over til ham.

”Min gode mand, hvorfor så mange bille-
der?” spurgte jeg.

”Min datter begyndte for ikke så længe siden 
at praktisere jeres tro,” svarede han, mens han 
fortsatte med at tage billeder. ”Hun har forsøgt 
at forklare den for mig. Jeg havde ikke megen 
forståelse for hendes valg, og derfor blev hun 
temmelig vred på mig. Da jeg så jer alle med så 
mange mennesker fra helt åbenlyst forskellige 
lande og baggrunde, og jeg så jer synge og 
danse glade i takt, blev jeg overbevist om, at 
når det kommer til stykket, kan der ikke være 
noget galt med jeres bevægelse. Så jeg tager 
alle disse billeder for at sende dem til hende 
og vise min billigelse.” Han trykkede min hånd 
og vinkede, da vi gik videre.

Nogle minutter senere nede ad stranden 
sprang en dame op fra sit håndklæde og kom 
over til mig.

”Velkommen, velkommen, velkommen,” 
udbrød hun. ”Vi er så glade for at se jer! Hvert 
år, når I folk kommer til byen, betyder det, at 
det endelig er blevet sommer!”

Den aften oversvømmede en folkemængde 
vores festivalområde. Jeg kiggede tryllebundet 
på. Selv efter 26 år forbløffede dette syn mig 
stadig.

Imens jeg så på, slog nogle af festivaldelta-

gerne sig ned for at nyde den uafbrudte sce-
neforestilling, imens andre sværmede rundt 
omkring restauranten, boderne, bogstandene, 
yoga-klasserne, ansigtsmalerne og de mange 
andre attraktioner.

“Disse er mit livs mest kostbare øjeblikke,” 
tænkte jeg, da jeg gik min sædvanlige tur 
rundt på festivalpladsen med Guru Kripa 
og Mathuranath ved min side. “Så store 
anstrengelser bruges på at samle ind til og 
planlægge disse arrangementer, men når jeg 
ser hundreder og tusinder af mennesker nyde 
Krishna-bevidsthed, føler jeg mig helt tilfreds.”

Imens jeg gik rundt, bemærkede jeg en 
kvinde i tyverne med et trist udtryk på ansigtet 
stå i udkanten af festivalen. Hun stod med en 
stor kurv med blomster.

”Hvad er problemet?” spurgte jeg.
”Jeg har forsøgt at sælge disse roser i ni 

timer,” svarede hun. ”Jeg er sulten og træt, og 
jeg har kun solgt to. Min chef slår mig ihjel. Og 
imens jeg har det dårligt, har alle disse menne-
sker ved jeres festival det alletiders. Hvor ville 
jeg gerne komme ind, men det kan jeg ikke. 
Jeg afhænger virkeligt af dette arbejde, og 
jeg har ikke råd til ikke at sælge blomsterne.”

“Hvor meget koster blomsterne?” spurgte 
jeg.

“De koster to zloty stykket,” svarede hun.
“Lad mig slå en handel af med dig,” sagde 

jeg. ”Jeg køber hele kurven, hvis du lover at 
komme til festivalen og blive her, til den slutter.”
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Der var en lang pause. Hun så forbløffet på 
mig med vidtåbne øjne.

”Virkelig?” sagde hun til sidst. ”Du laver ikke 
bare sjov med mig?”

“Overhovedet ikke,” svarede jeg. ”Og jeg 
vil bede en eller anden om at tage dig med 
over til tøjboden, hvor du kan få en sari på i 
aftenens anledning. Så kan du få dit ansigt 
malet med smukke blomster, og du må gå 
over til restauranten og spise gratis. Derefter 
kan du sætte dig op på forreste række og se 
forestillingen.”

Hendes øjne fyldtes med tårer, da jeg fandt 
100 zloty frem, tog alle blomsterne og gav 
dem videre til Mathuranath.

“Pu ja r i e rne 
ledte efter nogle 
pæne blomster 
til Deiteterne her 
i eftermiddag. Vi 
kan give Dem 
disse roser.”

En af de kvin-
delige hengivne 
tog blomsterpi-
gen med over til 
boderne. Guru 
Kripa vendte sig 
til mig.

“Gurudeva,” 
sagde han. ”Festivalen er allerede gra-
tis, og nu betalte du lige denne pige for 
at komme her. Det er helt usædvanligt.” 
“Der er et ordsprog på sanskrit,” svarede 
jeg. ”‘Phalena pariciyate’. Det betyder, at 
man dømmer en ting på dets resultat. Lad 
os se, hvordan hun har det ved slutningen 
på festivalen.”

Jeg fortsatte min tur rundt på festivalplad-
sen. På scenen var der fuld gang i vores nye 
teaterstykke, “Vrindavan”, og publikum var 
fortryllede af de 32 skuespilleres optræden. I 
mellemtiden var alle seksten telte, der stødte 
op til festivalområdet, fulde af mennesker, 
der sugede de forskellige aspekter af udstill-
lingerne med vedisk kultur til sig. I bogteltet 

bladrede folk igennem Srila Prabhupadas 
bøger og stillede spørgsmål til de hengivne 
bag diskene. Jeg så en ældre kvinde afslutte 
sit køb af Bhagavad-gita ved kasseapparatet.

”Det er en fantastisk bog,” bemærkede jeg 
til hende.

”Ih ja, det ved jeg godt,” svarede hun. ”Jeg 
har læst denne udgave flere gange. Jeg kom-
mer til jeres festival hvert år og køber fire eller 
fem eksemplarer.”

”Hvorfor?” spurgte jeg.
”Tja, jeg er 85 år gammel, og mange af mine 

venner begynder at gå bort,” svarede hun. 
”Når én af dem dør, giver jeg en Bhagavad-
gita til vedkommendes slægtninge, så de 

kan forstå, hvad 
døden virkelig 
er, og at sjælen 
genfødes.”

”Det er altså 
et lille mirakel,” 
tænkte jeg ved 
mig selv. ”En 
gammel kvinde, 
der aldrig har 
boet i et tempel 
eller er blevet 
formelt trænet i 
Krishna-bevidst-
hed, deler vis-

dommen i Srila Prabhupadas Bhagavad-gita 
med andre!”

Det var tid for mig til at gå op på scenen og 
holde min tale.

”Hvor mange gange har jeg givet denne 
tale?” spurgte jeg Guru Kripa.

“Mindst 108 gange,” svarede han.
”Snarere mindst 1008 gange, om ikke det 

dobbelte,” bemærkede jeg.
Med Bhagavad-gita i hånden trådte jeg op 

på scenen og gik direkte op foran med min 
oversætter Mondakini Dasi ved siden af mig. 
Som ung dreng var jeg altid genert over at 
skulle tale i offentlige sammenhænge, men 
den frygt har jeg aldrig oplevet, når jeg giver en 
lektion om Krishna-bevidsthed. Grunden dertil 
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er enkel: Filosofien er perfekt og fuldstændig. 
For en person, der studerer den og lever den, 
er filosofien tiltrækkende, fordi den giver en 
logisk forklaring på åndeligt liv og et positivt 
alternativ, der kan løse alle problemer ved at 
vende tilbage til den åndelige verden.

Efter lektionen gik jeg ned ad trapperne, hvor 
jeg stødte ind i en lille gruppe mennesker med 
Bhagavad-gita’er, som de stod med i hæn-
derne og ville have mig til at signere.

Den første, der trådte frem, var en 16-årig 
pige, der fortalte, at det var den ottende som-
merfestival, hun havde været med til.

”Siden min første festival har jeg haft en 
særlig tiltrækning til jeres mad. Jeg elsker 
også jeres teaterforestillinger. Jeg har set 
alle de forestillinger, I nogensinde har lavet. 
Min favorit er den om Herren Rama. Da 
jeg sad og lyttede til din forelæsning i dag, 
gik det op for mig, at det er på tide, at jeg 
begynder at studere jeres filosofi, så jeg løb 
over til bogteltet og købte denne Bhagavad-
gita.” Hun rødmede og kiggede ned i jorden. 
”Undskyld, at det har taget mig otte år at 
komme til dette punkt.”

”Der er intet at undskylde,” svarede jeg. ”Det 
er sådan, processen fungerer.”

Dernæst kom to piger hen til mig med en 
Bhagavad-gita.

”Den er til vores forældre,” sagde den ene. 
”Vores familie går igennem en vanskelig tid. Vi 
lyttede til din forelæsning og kunne forstå, at 
jeres filosofi løser så mange problemer, så vi 
håber, at visdommen i denne bog kan hjælpe 
vores familie til bedre tider.”

”Det er jeg sikker på, at den kan,” sagde jeg.
Jeg signerede ti Bhagavad-gita’er, og da jeg 

var færdig, løb to drenge hen til mig.
”Hvornår skal du tale?” spurgte den ene, 

mens han gispede efter luft.
”Jeg har allerede talt,” svarede jeg. ”Det var 

for en time siden.”
”Åh nej!” udbrød han. Han vendte sig til den 

anden dreng. ”Du brugte alt for megen tid på 
at spise din dessert. Jeg sagde jo til dig, at vi 
ville komme for sent!”

”Hvor gamle er I drenge?” spurgte jeg.
”Jeg er tolv,” svarede den højeste af dem, 

”og min bror er ti.”
”Og I kom for at høre min tale?” spurgte jeg.
”Ja!” sagde den ældste af drengene. ”Vi er 

kommet til jeres festival de sidste tre år, og det 
bedste er din tale. Så megen viden.”

”Ja,” istemte hans lillebror. ”Som du altid 
siger det: ’Af de 8.400.000 livsarter er den 
menneskelige form den vigtigste.”

Jeg rystede forbløffet på hovedet. ”Ja, det 
plejer jeg at sige.”

”I hver eneste tale,” sagde storebroderen, 
og de lo begge.

”Men der er også altid noget nyt for os at 
tænke over,” sagde den yngste. ”Vi er meget 
taknemmelige over for dig.”

”Hvorfor går vi ikke over i restauranten og 
taler sammen?” foreslog jeg. ”Siden I drenge 
gik glip af talen, må I få lige, hvad I ønsker 
at spise.” 

Deres øjne lyste op. ”Alletiders ide!”
Imens jeg gik over til restauranten sammen 

med drengene, var jeg målløs over, hvordan 
Srila Prabhupadas bevægelse appellerer til 
mennesker i alle aldre. ”Selv til meget unge 
filosoffer,” tænkte jeg.

Uden for bogteltet så jeg blomsterpigen 
komme ud med et stort smil på ansigtet og 
én af Srila Prabhupadas bøger under armen. 

”Så der er resultatet!” sagde jeg højt.
”Hvad sagde du?” spurgte den yngste bror.
Jeg smilede bredt. ”Jeg sagde, at jeg kunne 

gøre dette i al evighed!”
aneka janma krta maj jato ‘ndhau

 siddhim kurusva prabhu gaura candra
samuj jvalam te pada padma sevam

 karomi nityam hari kirtanam ca
“I mange liv har jeg været nedsunket i 

dette hav af fødsel og død. O min Herre 
Gauracandra! O gyldne månelignende 
Herre! Hvis Du skænker mig din fortsatte 
tjeneste til Dine skinnende lotusfødder, vil 
jeg synge og beskrive Sri Haris herligheder 
i al evighed.” [Sarvabhauma Bhattacarya, 
Susloka-Satakam, tekst 99]
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En begynder forbereder sig til 
initiering

Nogle gange spekulerer jeg på, hvordan 
Swamiji så mig i disse tidlige dage. Han 
havde et åndeligt syn, og han var også en 
meget skarpsindig mand med stor erfaring fra 
forretningsverdenen og i at have med folk at 
gøre. Han kunne se ind i en persons karakter, 
og derfor kunne han lide at citere: ”Ansigtet er 
sindets spejl.” Hvad godt så han i mig?

Selv om jeg i nogle år havde levet et liv på 
stoffer i Lower East Side, havde jeg stadig en 
karmi-baggrund med middelklasseværdier. På 
det tidspunkt jeg mødte Swamiji, havde jeg 
på nogle måder kastet mig ud over kanten og 
næsten mistet mit fysiske liv. Han må have set 
den galskab i mine øjne. Så hvorfor stolede 
han på, at jeg kunne følge reglerne? Måske så 
han også mit ønske om at være en respektabel 
borger i sit ISKCON. I det mindste havde han 
ikke set mig høj på stoffer eller komme med 
sjofle vittigheder. Jeg havde taget mig sam-
men kort efter, at jeg havde mødt ham, og var 
blevet ivrig efter at bevise, at jeg kunne være 
ansvarlig. Han kunne se, at jeg var villig til at 
beholde mit arbejde hos socialmyndighederne 
og give penge. Jeg var fyren, der maskinskrev.

Men selv om jeg var stoppet med de fire sto-
re synder kort efter at have mødt ham, kunne 
Prabhupada stadig se sporene af mit forfald. 
Jeg behøvede ikke at sige noget. Han kunne 
se lige igennem mig. Når han mødte mig, så 
han lidt forbløffet, fornøjet og medfølende ud. 
Selv om Srila Prabhupada kendte Calcutta 
og dens gundaer [røvere], tiggere og bøller, 
var han somme tider, fordi han var så ren og 
ligesom et barn i sindet, overrasket over at se, 

at hans ISKCON-fyre også var sådan. Det var 
en del af det, han skulle lære i Vesten.

Hvis man holdt sig selv ydmyg foran Srila 
Prabhupada, selv når han så igennem én ind 
til éns fordærvede kerne, og hvis man havde 
tro på Krishna-bevidsthed og på, at Swamiji 
ville hjælpe én til at slippe af med sine laster 
for altid, var man kvalificeret til at blive initieret.

Da den første initiering fandt sted på Jan-
mastami, havde jeg ikke engang fulgt ham i to 
måneder, så jeg lod chancen gå fra mig, men 
havde det dårligt med det bagefter. Fyrene, der 
blev initierede, virkede glade med deres røde 
kæder, og jeg følte mig udenfor. Jeg havde 
ikke et åndeligt navn. Kort tid derefter hørte 
jeg nogle nævne, at der skulle være en anden 
initiering på Radhastami om to uger.

Hayagriva spurgte mig: ”Skal du initieres?”
Jeg svarede: ”Det vil jeg meget gerne. Jeg tror, 

jeg er klar denne gang. Hvad skal jeg gøre?”
”Jeg gætter på, at du skal spørge Swamiji, 

om det er i orden med ham.”
Så jeg gik op og sagde til ham: ”Swamiji, jeg 

har hørt, at der skal være en ny initiering. Jeg 
vil gerne initieres.”

Prabhupada tog min forespørgsel med 
sindsro. Han var aldrig overilet. Han tog sin 
tid og overvejede alting nøje, men virkede 
på samme tid uformel og afslappet. Han var 
mere hjemme i New York, end jeg var, specielt 
i sit værelse, der var blevet en asrama. Da 
jeg gik ind i hans rum, guruens rum, der blev 
holdt enkel og åndelig, var jeg den, der var 
anspændt, og han var helt afslappet. Han var 
som en lotus, der sad på New Yorks snavsede 
vande og flød oven på det hele. Og han var helt 
alene. Der var ingen anden hengiven i dhoti 

PRABHUPADA-MEDITATIONER
Initieringsforberedelser

 af Satsvarupa Dasa Gosvami

I anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum bringes løbende i hele 2016 en meditation over 
Srila Prabhupada af Satsvarupa Maharaja. Her fortæller han om tiden omkring de første initi-
eringer i 1966.
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med vaisnava-tilaka – kun Prabhupada, alene 
og trofast over for parampara og hans Guru 
Maharaja. Han var beslutsom. Og nu havde 
han en smule succes med starten på ISKCON.

Jeg sagde: ”Jeg vil gerne initieres.”
Prabhupada svarede: ”Du er nødt til at være 

en streng vegetar.”
Jeg sagde: ”Det er jeg allerede, Swamiji. Jeg 

er allerede vegetar.”
“Fint,” svarede han.
Mødet var næsten ovre, før det var begyndt. 

Jeg kan lide at hævde, at vi alle havde adgang 
til Prabhupada, når som helst vi ønskede det, 
og det er sandt. Men vi vidste altid, at vi ikke 
var hans ligemænd eller kammersjukker. Vi 
ville ikke spilde hans tid. Men at kunne gå til 
ham personligt selv i et kort øjeblik og få ham til 
at godkende min initiering, var det hele værd. 
Så jeg gik ind og kom ud af hans værelse inden 
for et par minutter. Han havde accepteret mig!

Rupanuga Prabhu fortæller en lignende hi-
storie om at gå op og hilse på Swamiji og bede 
om at blive initieret. Han havde forberedt en tale 
i sit sind og fortsætte med at sig øve på den: 
”Min kære Swamiji, vil du være så venlig at ac-
ceptere mig som din discipel og undervise mig 
i Krishna-bevidsthed?” Men da han kom op til 
Swamijis værelse, kunne han kun sige: “Swamiji, 
vil du gøre mig til din discipel?” Og Prabhupada 
svarede: ”Ja.” Så Rupanuga glemte resten af 
talen. Han tænkte: ”Jeg behøver ikke at sige 
mere. Han har accepteret mig.”

Penge er Laksmi 
Da jeg først kom på 26 Second Avenue, lagde 

jeg små donationer i indsamlingskurven. Så 
begyndte jeg at give større donationer, somme 
tider 20 dollars. Engang ”gav” jeg 40 dollars, selv 
om det ikke var meningen. De faldt ud af min 
strømpe. Det var min vane at gemme penge i 
mine strømper, som jeg havde set min chef på 
socialkontoret gøre det. Han fortalte, at dette 
var en glimrende måde at beskytte sine penge 
på i tilfælde af, at man skulle blive holdt op af en 
røver. Så en aften, da jeg kom for at høre og se 
Swamiji i hans værelse, tog jeg mine strømper af, 

men glemte mine skjulte penge. Senere kom en 
af fyrene ned og sagde: ”Fantastisk! Vi har lige 
fundet 40 dollars i Swamijis rum.” Jeg udbrød: 
”Det var mine penge!” Fyrene så på mig, som om 
de ikke troede mig, men jeg bad dem: ”Kan I bede 
Swami acceptere dem som en donation fra mig.”

Derefter besluttede jeg mig for at give alting, 
jeg havde, hvilket i alt var 600 dollars i opspa-
ring på min bankkonto. Jeg husker stadigvæk, 
hvordan Swamiji smilede, da jeg gav ham min 
opsparing, og jeg spekulerer over, hvorfor han 
var så glad. På det tidspunkt, da jeg gav min 
”store” donation, boede Swamiji i sin lejlighed 
og drev også templets butikslokale uden nogen 
fast indkomst. Han stolede blot på Krishna. Han 
havde kæmpet i et år i New York, hvor han var 
flyttet fra sted til sted, og han havde fået en god 
base på Second Avenue. Hvis det ikke skulle 
lykkes for ham, ville han sandsynligvis beslutte 
sig for at tage tilbage til Indien. Der var intet andet 
alternativ. Men alligevel ønskede Prabhupada 
at tjene sin Guru Maharaja ved at prædike i 
Vesten. Han kan have set en donation som min 
som et tegn fra Krishna. Prabhupada kan have 
tænkt: ”Se bare, Krishna viser mig, at denne 
bevægelse vil fortsætte og blive fremgangsrig.” 
Selv år senere, da Prabhupada fik hundredetu-
sindvis af dollars, så han det som Krishna, der 
sendte penge for at sprede Krishnabevidstheds-
bevægelsen.

Efter at have givet min opsparing i 1966 hav-
de jeg ikke længere glæden af at kunne give 
så mange af mine egne penge til Prabhupada, 
for jeg havde ingen. Senere var velhavende 
disciple som Ambarisa og Lekasravanti i stand 
til at give Prabhupada betydelige summer. Jeg 
fortsatte med at give den ugentlige donation i 
form af min løncheck, og jeg begyndte også at 
indsamle penge for Prabhupada. Jeg husker 
at komme op med kurven til ham om aftenen 
og give ham den lille indsamling fra gæsterne 
på Second Avenue. Pengene lå i en af disse 
stive vævede kurve. Prabhupada talte fem 
eller seks dollars og lavede en ærbødig ge-
stus med foldede hænder og sagde: ”Penge 
er Laksmi.”
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Billedet her er af Bhumi, en dejlig 
jerseyko, der tilhører Madhava Puri 
og Anaghastra i Harlöse, Skåne. 
Bhumi er en goraksya-ko, dvs. en 
beskyttet ko, der får lov til at leve hele 
sit liv, indtil hun dør naturligt, også når 
hun engang ikke længere kan give 
mælk. Hendes kalve vil også blive 
beskyttet på samme måde. 

Madhava Puri og Anaghastra be-
stemte sig sidste efterår for at få et 
par køer. Følgelig blev Bhumi og en 
anden ko indkøbt. Begge var svangre, 
og resultatet blev en kviekalv og to 
tyrekalve. Nu græsser alle fem på et 
par marker i Skåne.

Specielt Bhumi er meget begejstret for 
den kærlighed og omsorg, hun modtager, og 
kvitterer med omkring femten liter mælk om 
dagen. Det er selvfølgelig meget mere, end en 
enkelt familie kan bruge. Derfor har templet i 
København indgået et samarbejde med Bhumi 
og hendes beskyttere. De sidste par måneder 
er der blevet fragtet mælk over Sundet hver 
uge, så den mælk og de mælkesødsager, der 

er blevet ofret til Gaura-Nitai, er kommet fra 
hende.

Ikke nok med det. Faktisk er der mælk til ikke 
blot Gaura-Nitai og en stor del af templets be-
hov, men også til salg. De af templets gæster, 
der gerne vil drikke førsteklasses mælk fra en 
beskyttet ko, og også er glade for, at mælken 
ikke er blevet mishandlet af homogenisering, 
afskumning, og hvad mælk ellers kan blive 
udsat for på et moderne mejeri, kan nu være så 

heldige at få mulighed for 
at købe en liter mælk fra 
Bhumi til 50 kr. for en liter.

”Men er 50 kr. for en liter 
mælk ikke en helt urimelig 
pris, som ingen vil betale?” 
spurgte vi Madhava Puri 
om sidste gang, da han 
kom med mælk i Køben-
havn.

”Nej, det er der skam en 
del, der godt kan se det 
fornuftige i,” svarede han. 
”Og hvorfor ikke? Det er 
med til at støtte den kobe-
skyttelse, som Srila Prab-

GORAKSYA-MÆLK TIL 
SRI-SRI GAURA-NITAI
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hupada ønskede, at ISKCON 
skulle promovere over hele 
verden, og det er en rimelig 
og nødvendig pris, når en ko 
og dens kalve skal beskyt-
tes hele livet. Førsteklasses 
goraksya-mælk er det værd. 
Rigtig mælk fra beskyttede 
køer er flydende religion. En 
sådan mælk gør ikke bare én 
religiøst anlagt, men opbygger 
også de finere hjernevæv, og 
man bliver sund og stærk af 
den. Hvis man virkelig forstår 
værdien af mælken, og hvor-
dan man anvender den rigtigt, 
vil man overhovedet ikke sy-
nes, at det er for høj en pris.

Se bare, hvad nogle er villige til at betale 
for alkohol! Somme tider bruger folk flere hun-
drede kroner på en flaske spiritus – for noget, 
som man bliver dummere af og syg af! Hvorfor 
skulle det så være så umuligt at betale 50 kr. 
for en liter førsteklasses mælk fra køer, der be-
skyttes og passes med kærlighed? Problemet 
er blot, at vores værdier er blevet vendt op og 
ned. Mælk, der er sundt og gavnligt, må ikke 

koste noget, men decideret sundhedsskade-
lige ting er man villig til at betale i dyre domme 
for. Det vil jeg gerne være med til at ændre.”

Som sagt er der altså mulighed for at købe 
mælk i templet hver søndag, hvis man er heldig 
(hidtil har efterspørgslen oversteget udbuddet). 
Og har man lyst til at se en rigtig levende ko, må 
man også gerne besøge Madhava Puri og Anag-
hastra i Skåne. Kontakt Nyt fra Hare Krishna for 
nærmere oplysninger.

Søndag den 5. juni blev 
Bhakta Jes Lønskov initieret 
af Smita Krishna Swami på 
Almvik og fik det nye navn 
Yadunatha Dasa. Vi ønsker 
et forsinket ti l lykke og 
håber på al fremgang i livet. 
Yadunatha Dasa og hans to 
børn, Arjuna og Yamuna, bor 
nu i Mayapur, hvor børnene 
går i skole, og Yadunatha 
deltager i templets aktiviteter. 
Vi ønsker familien alt godt 
f remover i  deres al les 
Krishna-bevidsthed.

YADUNATHAS INITIERING
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Spørgsmål: Jeg har hørt om kost, der er fedtfri, 
saltfri og kolesterolfri, men hvad er karma-fri kost?

Svar: Sanskritordet karma betyder ’handling’ 
eller mere præcist enhver materiel handling, der 
giver os en materiel reaktion og dermed binder 
os til den materielle verden. En karma-fri kost er 
en, der ikke giver nogen materiel reaktion. Det 
er en syndfri kost.

Spørgsmål: Vil du dermed sige, at folk kan 
synde blot ved at spise?

Svar: Ja, bestemt. At synde vil sige at bryde 
naturens love, der er Guds love. Koen spiser 
græs og foder, tigeren spiser kød, og rosen-
busken får næring fra vandet og mineralerne i 
jorden. Disse lavere livsformer synder ikke. De 
følger automatisk naturens love. Men i menne-
skelivet kan vi bryde naturens love og få dårlig 
karma, der giver os dårlige reaktioner. Ifølge 
naturens love bør mad til mennesker laves af 
mælkeprodukter, grønsager og frugter – ikke af 
kød, fisk eller æg.

Spørgsmål: Så vegetarer er syndfrie i deres 
spisevaner?

Svar: Ikke nødvendigvis. Alle levende ting 
har en sjæl. Så uanset om man slår en ko ihjel 
eller høster et blomkål, dræber man. Dyr står 
utvivlsomt højere på udviklingsskalaen end 
planter, men at slå planter ihjel er fortsat drab, 
og det er syndigt.

Spørgsmål: Jeg kender mange, der ville 
argumentere imod, at dyr og planter har en sjæl.

Svar: De kan argumentere, men hvordan 
ved de det? Hvad er symptomet på sjælens 
tilstedeværelse?

Spørgsmål: Symptomet?
Svar: Ja, symptomet. Vi kan ikke se sjælen 

direkte, for den er en åndelig partikel og oven i 
købet en meget lille partikel. Men vi kan forstå, 
at den er der igennem dens symptom – be-
vidsthed. Dyr er også bevidste. De føler frygt, 
smerte, kærlighed og sult, ligesom vi gør det. 

Og videnskabsmænd har vist, at planter også 
er bevidste. De reagerer på sollys, varme og 
musik. De vokser rundt omkring forhindringer. 
Så igennem disse symptomer kan vi forstå, at 
sjælen er til stede i dyr, mennesker og planter, 
men den er dækket over i forskellige grader.

Spørgsmål: Så hvis vegetarer slår planter 
ihjel for at få mad, og ikke-vegetarer slår dyr ihjel 
for at få mad, er de begge syndige, ikke sandt?

Svar: Korrekt. Men vegetarer har en bedre 
chance for at gøre åndeligt fremskridt.

Spørgsmål: Hvorfor?
Svar: Fordi det gør én nådesløs og hårdhjertet 

at spise kød. Det er meget lettere for en vegetar 
at forstå åndelige begreber og følge åndelige 
praksisser.

Spørgsmål: Men jeg forstår det ikke helt. Du 
sagde, at både planter og dyr har en sjæl, og at 
dræbe dem er syndigt – dårlig karma. Så hvad 
er ideen med en karma-fri kost? I dræber også 
de grønsager, I spiser.

Svar: Ja, det gør vi. Man er nødt til at slå ihjel 
for bare at kunne eksistere. Men en hengiven 
indsamler frugter, korn og andre former for 
mad, som Krishna kan lide, tilbereder dem på 
en særlig måde og ofrer dem til Krishna med 
kærlighed og hengivenhed. Når Krishna får en 
sådan ofring, accepterer Han også hvad end 
syndige reaktioner, der opstår ved tillavningen af 
maden. Så der er ingen karmiske reaktioner, når 
vi spiser den. Snarere bliver vi renset af at spise 
prasada, mad, der er blevet ofret til Krishna.

Srila Prabhupada forklarer dette princip om 
karma-fri med en analogi. Når en soldat slår 
ihjel på en overordnet officers befaling, dømmes 
han ikke som en kriminel. Men hvis en soldat 
slår ihjel for egen regning, bliver han helt sikkert 
stillet for retten og dømt. Når vi på samme måde 
først ofrer det, der er bestemt til os af naturens 
love, til Krishna og bagefter spiser det, er der 
ingen reaktion. Men hvis vi spiser for vores egen 

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Karma-fri kost

af Visakha Devi Dasi
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sansenydelses skyld og glemmer Krishna, får vi 
reaktion for det.

Spørgsmål: Det er klart nu, men hvad mente 
du med ”tilberedt på en særlig måde”?

Svar: At lave mad i Krishna-bevidsthed er en 
form for meditation og tilbedelse. Srila Prabhupa-
da lærte os at have en høj standard af renlighed 
i køkkenet, lige fra skinnende rene grydebunde 
til gulvet under vores fødder. Før vi går ind i 
køkkenet, sørger vi for at være rene i krop og 
sind, og når vi laver mad, tænker vi på at glæde 
Krishna, så der er ingen fjollet eller unødvendig 
tale. Vi smager aldrig på retterne, før de bliver 
ofret. Krishna er den første, der skal nyde dem.

Spørgsmål: Hvad sker der med en sjæl i en 
grønsag, der ofres til Krishna?

Svar: Jeg stillede Srila Prabhupada det sam-
me spørgsmål engang. Han svarede: ”Sjælen 
får befrielse.” Jeg var for målløs og genert til at 
forfølge spørgsmålet, men en anden hengiven 
spurgte: ”Hvad slags befrielse får sjælen?” Og 
Srila Prabhupada svarede: ”Den får en menne-
skekrop, hvorfra den kan gøre videre fremskridt 
i åndeligt liv.”

Spørgsmål: Hvad nu, hvis jeg ikke tror på 
noget som helst af det, du har fortalt mig?

Svar: Det er du fri til. Vi har ikke noget imod, at 
du er skeptisk, for vi vil ikke have blind tilslutning. 
Vi vil have dig til at stille spørgsmål og tænke 
over filosofien om Krishna-bevidsthed så langt, 
som din logik og intelligens tillader det. Men du 
bør heller ikke blindt forkaste denne viden, fordi 
den virker fremmed på dig. Alt, vi beder om, er 
blot, at du forsøger at lytte med et åbent sind. 
Jeg var også skeptisk, tilmed endnu mere end 
dig. Jeg diskuterede med de hengivne i et år, før 
jeg omsider indrømmede, at det, de sagde, gav 
perfekt mening – meget mere mening end det, 
jeg forsøgte at fortælle dem.

Blandede grønsager i krydret tomatsovs
(Laphra-vyanjana)
Denne ret minder om en grønsagssuppe. Den 

er en klassisk favorit, der er enkel at lave og let 
at fordøje.

Tilberedelsestid: 10 minutter

Kogetid: 20 minutter
6 til 8 portioner

Ingredienser til kogte grønsager:
0,75 kg blandede, skårede grønsager i ternin-

ger såsom snittebønner, gulerødder, kartofler, 
blomkål, spinat, hvidkål, rødbeder, squash, 
ærter osv.

2 mellemstore faste, modne tomater i tern
½  spsk. skrællet frisk ingefærrod, hakket eller revet
1-3 tsk. stærke grønne chilier uden frø, finthakket
7,5 dl vand
½ tsk. gurkemejepulver
1 spsk. korianderpulver
1 tsk. sukker, honning eller tilsvarende sødemiddel
3 spsk. finthakkede friske korianderblade eller persille
1 spsk. vegetabilsk olie eller ghee
1¾ til 2 tsk. salt

Ingredienser til stegte krydderier:
1 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1¼ tsk. spidskommenfrø
½ tsk. sorte sennepsfrø
¼ tsk. sorte kommenfrø (kalonji), hvis de fås
1/8 tsk. groftkværnet sort peber
1 lille laurbærblad, smuldret
1 tsk. citronsaft

Bland grønsagerne og alle de andre ingredi-
enser på den første del af listen (til og med salt) i 
en 4-liters gryde, bring den i kog over høj varme, 
skru varmen ned til medium, dæk gryden og lad 
den småsimre, indtil grønsagerne er kogte. Tag 
gryden af varmen.

Varm ghee’en eller den vegetabilske olie i en 
lille gryde over mellemhøj varme, kom spidskom-
menfrøene i sammen med sorte sennepsfrø, 
sorte kommenfrø, friskkværnet sort peber og 
laurbærbladet og steg, indtil sennepsfrøene 
sprutter og knaser. Hæld krydderiblandingen 
sammen med de kogte grønsager, tildæk gryden 
og giv krydderierne lov til at trænge ind i suppen. 
Rør citronsaft i efter nogle minutter, hvorefter 
retten ofres til Krishna.

Fra Back to Godhead 17-06-1982
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SPØRGSMÅL: Hvis en person begår selv-
mord, hvad er da hans fremtid? Vil han lide 
mere end nu? De fleste, der begår selvmord, 
gør det for at slippe af med deres problemer 
for altid. Hvad er den endelige løsning på vores 
problemer, hvis det ikke er selvmord?

SVAR: Mange folk begår selvmord i den tro, 
at det vil være den endelige løsning på alle 
deres problemer. Intet kunne være længere fra 
sandheden. Selvmord åbner døren til et spø-
gelsesliv, den mest ufatteligt helvedesagtige, 
mareridtlignende eksistens, der er værre, end 
nogen kan forestille sig.

Spøgelset har alle de ønsker om kropslig 
sansenydelse, som han havde i sin grove fysiske 
krop, uden at have de grove fysiske sanser, som 
han kan opfylde sine ønsker med. Derfor opsø-
ger han hele tiden mentalt svage personer, som 
han overmander og besætter for at nyde grov 
sansenydelse indirekte igennem deres sanser. 
På trods af alle sine bestræbelser er han aldrig 
tilfreds, men bliver blot mere og mere frustreret. 
Således forøger den, der begår selvmord, blot 
sine lidelser. Han tvinges af karma-loven til at 
leve som spøgelse i meget, meget lang tid. Han 
vil have det meget, meget mere elendigt som 
spøgelse, end han havde det i den krop, som 
han begik selvmord i. 

Den endelige løsning på alle former for lidelse 
er at overgive sig helt til Herren Krishna under 
dygtig ledelse af skrifter, hengivne og den ægte 
åndelige mester. Hvis du overgiver dig på den 
måde, vil alle dine ønsker om fred og lykke blive 
tilfredsstillet, og i dødstidspunktet vender du ikke 
tilbage til denne verden af fødsel og død, men 
kommer til den evige åndelige verden, hvor livet 
er fuldt af lyksalighed og viden.

SPØRGSMÅL: Siden Krishna er perfekt, er vi 
som uadskillelige dele af Ham også perfekte af 
natur. Hvordan er vi blevet ufuldkomne? Hvorfor 
er mennesker så egoistiske? Overalt er men-
nesker så egocentriske. Hvorfor?

SVAR: Perfektionen i Krishnas skabelse er, at 
Han giver de levende væsener fri vilje til at elske 
Ham eller forlade Ham. Kærlighed kan ikke tvin-
ges. Den skal være frivillig. Uden fri vilje er det 
umuligt for kærlighed at eksistere. En skabelse 
uden kærlighed ville helt sikkert mangle noget. 
Lykke afhænger af kærlighed, der afhænger af fri 
vilje. Siden Krishna af natur er en nyder, ønsker 
Han at smage nydelsen af kærlighedsforhold til 
os, Hans uadskillelige delekspansioner. Derfor 
giver Han os fri vilje til at handle, som vi vil, enten 
i Hans tjeneste eller uden for Hans tjeneste.

Muligheden for, at den frie vilje misbruges, 
må også findes, ellers er der ingen fri vilje. Så 
længe muligheden for misbrug findes, må der 
også være en vis grad af sandsynlighed. Hvis vi 
overfører selv en uendeligt lille grad af sandsyn-
lighed på den åndelige verdens uendelige antal 
levende væsener, ender vi op med, at et uendeligt 
antal levende væsener falder fra den åndelige 
verden. Krishnas perfekte arrangement er at 
bringe dem alle tilbage til Ham igennem den re-
formerende natur af denne materielle eksistens. 
Før eller senere vil alle her blive trætte af den 
ubønhørlige gentagelse af fødsel, død, alderdom 
og sygdom og bestemme sig for at vende hjem 
til Guddommen for aldrig mere at leve i denne 
reformatoriske, tildækkede eksistens.

I den materielle verden er alle selvcentrerede, 
for det er her, sygeligt selvoptagede personer 
sendes til af Gud for at lære at blive ydmyge og 
vende tilbage til Hans verden.

BREVKASSE
Selvmord og egoisme

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt 
fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.

Her svarer Sankarsana Prabhu på nogle spørgsmål om bl.a. selvmord.

 ved Lalitanatha Dasa
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30. 
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 18.

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

Fredag 9.9: Radhastami: Srimati Radharanis frem-
komst. Festprogram fra kl. 17 med bhajana, lektion 
og prasada.

Onsdag 14.9: Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst. 
Festprogram fra kl. 17 med bhajana, lektion og prasada.

Besøg af Praghosh Prabhu fra fredag den 9. septem-
ber til søndag 11. september.

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

Hver siste fredag i måneden kl. 18.00: 
mantranight m/lett prasada.

Hver søndag kl. 15.00: Søndagsfest. Kirtana, foredrag 
og prasada.  

September 2016: 
Fredag 09. september: Radhastami. Srimati Radha-
ranis åpenbarelsesdag. Program i tempelet kl. 17.00: 
Kirtan, foredrag, prasadam

Ekadasi: 12 og 26. september
 

Web: http://harekrishna.no/  Mail: info@harekrishna.no

Krishnas Cuisine
Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no

Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00, 
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.

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

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk  - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider 
Mandag 06.00 - 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

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



VELKOMMEN TILBAGE 
TIL WWW.KRISHNA.DK

Det har længe været et stort ønske at have en hjemmeside, hvor man kan finde alt, der 
foregår inden for ISKCON i Danmark. Hidtil har folk skullet besøge en række hjemmesi-
der og forskellige Facebook-grupper for at finde al den relevante information. Det håber 
vi er ovre nu. Den nyrenoverede www.krishna.dk er netop blevet søsat i håb om, at her 
skal man kunne finde det hele. Hovedmanden bag hjemmesiden er Ananta Sri Dasa, der 
sammen med en amerikansk hengiven og Wordpress-guru, Mathura-vasa Dasa, fortjener 
et stort tak for det arbejde, de har lagt i den.

Når man nu klikker ind på hjemmesiden, vil man blive mødt af forsiden, der gengives 
her på billedet. Derfra kan man surfe rundt og finde alle de kommende begivenheder 
et godt stykke ud i fremtiden. Der er også adresser og anden kontaktinformation til alle 
ISKCON-projekter og relevante personer. For nysgerrige og videbegærlige er der et stort 
arkiv af relevant information om, hvad Hare Krishna er og står for. Nogle af undersiderne 
vil løbende blive udvidet og opdateret. Værsgo’ og besøg www.krishna.dk. 


