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Forsidebilledet er af Srila Prabhupada og 
stammer vist nok fra templet Radha-Damod-
ara i Vrindavana, Indien. Srila Prabhupada 
synger Jaya Radha-Madhava, før han giver 
en forelæsning.

Srila Prabhupada og hans lære er det 
centrale omdrejningspunkt for alt, der sker 
inden for ISKCON. Derfor starter Nyt fra 
Hare Krishna altid med Srila Prabhupadas 
side for at slå tonen an til resten af bladet. 
I dette nummer bringes således første del 
af en forelæsning fra Los Angeles, hvor 
Srila Prabhupada taler om, hvordan Gud har 
mange navne, men det vigtigste er Krishna, 
for Krishna betyder alttiltrækkende og angi-
ver således alle Guds andre navne, der hver 
især hentyder til et af Guds uendeligt mange 
tiltrækkende aspekter.

Bladet går denne gang videre med endnu 
mere Srila Prabhupada, et uddrag fra hans 
bog Krishna, der er på vej i en snarlig ny 
dansk oversættelse. Krishnabogen udkom 
første gang på dansk i 1986, men har været 
udsolgt i mange år. Nu arbejder BBT, Srila 
Prabhupadas forlag, på en nyrevideret dansk 
oversættelse, der gerne skulle udkomme 
omkring årsskiftet, til at begynde med i digitalt 
format. I den anledning bringes i dette blad et 
uddrag fra kapitlet om Vrindavanas indbyg-
geres tilbedelse af Govardhana.

Også god fornøjelse med læsningen af 
resten bladet. Ld.
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Mine damer og herrer, jeg takker Dem 
mange gange for Deres venlige deltagelse 
i denne Krishnabevidstheds-bevægelse. Da 
dette samfund blev registreret i 1966 i New 
York, foreslog en ven, at det skulle kaldes 
Samfundet for Guds bevidsthed. Han mente, at 
navnet Krishna var sekterisk. Ifølge leksikonet 
er Krishna også en hinduguds navn. Men hvis 
noget navn overhovedet kan anvendes om 
Gud, er det ”Krishna”.

I virkeligheden har Gud ikke noget specielt 
navn. Ved at sige, at Han intet navn har, mener 
vi, at ingen ved, hvor mange navne Han har. 
Da Gud er ubegrænset, må Hans navne også 
være ubegrænset. Derfor kan vi ikke lægge os 
fast på ét navn. For eksempel kaldes Krishna 
nogle gange for Yasoda-nandana, moder 
Yasodas søn, eller Devaki-nandana, Devakis 
søn, Vasudeva-nandana, Vasudevas søn, og 
Nanda-nandana, Nandas søn. Somme tider 
kaldes Han Partha-sarathi, der indikerer, at 
Han agerede som stridsvognsfører for Arjuna, 
der til tider kaldes Partha eller Prthas søn.

Gud har mange aktiviteter med sine mange 
hengivne, og afhængig af disse aktiviteter 
kaldes Han ved forskellige navne. Da Han har 
utallige hengivne og utallige relationer til dem, 
har Han også utallige navne. Vi kan ikke pege 
på et bestemt navn. Men navnet Krishna be-
tyder ”alttiltrækkende”. Gud tiltrækker enhver. 
Det er definitionen på ”Gud”. Vi har set mange 
billeder af Krishna, og vi ser, at Han tiltræk-
ker køerne, kalvene, fuglene og andre dyr 
såvel som træerne, planterne og selv vandet i 
Vrindavana. Han er tiltrækkende for hyrderne, 

gopi-pigerne, Nanda Maharaja, Pandavaerne 
og hele det menne skelige samfund. Så hvis 
noget specielt navn kan gives Gud, er det 
navnet ”Krishna”.

Parasara Muni, en stor helgen og fader til 
Vyasadeva, der samlede hele den vediske 
litteratur, gav følgende definition på Gud:

aisvaryasya samagrasya, viryasya yasasah sriyah 
jnana-vairagyayos caiva, sannam bhaga itingana

(Visnu Purana 6.5.47)

Bhagavan, Guddommens Højeste Person-
lighed, defineres således af Parasara Muni 
som den, der er komplet i seks overdådig-
heder: Den, der har uindskrænket styrke, 
berømmelse, rigdom, kundskab, skønhed og 
forsagelse.

Bhagavan, Guddommens Højeste Person-
lighed, er ejeren af alle rigdomme. Der er 
mange rige mennesker i verden, men ingen 
kan påstå, at de besidder al velstand. Ej heller 
kan nogen påstå, at ingen er rigere end dem. 
Vi forstår dog fra Srimad-Bhagavatam, at da 
Krishna var til stede på denne jord, havde Han 
16.108 hustruer, og hver hustru boede i et 
palads, der var bygget af marmor og beklædt 
med juveler. Værelserne var fyldt med møbler 
af elfenben og guld, og der var stor rigdom 
overalt. Disse beskrivelser er alle givet meget 
livagtigt i Srimad-Bhagavatam. I menneskets 
historie kan vi ikke finde nogen, der havde 
16.000 hustruer eller 16.000 paladser. Ej hel-
ler gik Krishna til en hustru den ene dag og 
en anden hustru den næste dag. Nej, Han var 

SRILA PRABHUPADAS SIDE   
Virkeligt fremskridt betyder at kende Gud

af Srila Prabhupada

Det moderne menneskes ideer om Gud er mange. Børn forestiller sig ofte en gammel mand 
med et hvidt skæg, imens voksne anser Gud for at være en usynlig kraft eller en mental fore-
stilling, hele menneskeheden, universet eller selv en selv. I denne forelæsning, der blev givet 
den 18. maj 1972 i Los Angeles, beskriver Srila Prabhupada indgående den  Krishnabevidste 
forståelse, der giver et forbavsende fortroligt perspektiv på Gud.
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personligt til stede i alle paladser på samme 
tid. Det betyder, at Han ekspanderede Sig i 
16.108 former. Det er umuligt for et almindeligt 
menneske, men det er ikke svært for Gud. Hvis 
Gud er ubegrænset, kan Han sprede sig ud i 
et ubegrænset antal former, ellers giver ordet 
”ubegrænset” ingen mening. Gud er almægtig. 
Han kan underholde ikke blot 16.000 hustruer, 
men seksten millioner og stadigvæk ikke have 
noget problem med det, ellers er der ingen 
mening med ordet ”almægtig”.

Det er alle tiltrækkende træk. Vi oplever 
i denne materielle verden, at hvis en mand 
er meget rig, er han tiltrækkende. I Amerika 
er for eksempel Rockefeller og Ford meget 
tiltrækkende på grund af deres rigdom. De er 
tiltrækkende, selv om de ikke besidder alle 
verdens rigdomme. Hvor meget mere tiltræk-
kende må Gud, der besidder alle rigdomme, 
da ikke være?

På samme måde har Krishna ubegrænset 
styrke. Hans styrke var til stede fra fødsels-
øjeblikket. Da Krishna kun var tre måneder 
gammel, forsøgte dæmonen Putana at dræbe 
Ham, men i stedet blev hun dræbt af Krishna. 
Dette er Gud. Gud er Gud fra begyndelsen. 
Han bliver ikke Gud på grund af meditation 
eller mystisk kraft. Krishna er ikke den slags 
Gud. Krishna var Gud fra det første øjeblik af 
Sin tilsynekomst.

Krishna har ubegrænset berømmelse. Selv-
følgelig kender vi som Krishnas hengivne til 
Ham og glorificerer Ham, men bortset fra os 
kender mange millioner i verden til Bhagavad-
gitas berømmelse. I alle lande over hele 
verden læses Bhagavad-gita af filosoffer, 
psykologer og teologer. Vi finder også et godt 
marked for vor Bhagavad-gita som den er. 
Det gør vi, fordi varen er rent guld. Der er 
mange udgaver af Bhagavad-gita, men de er 
ikke autoriserede. Vor udgave sælger bedre, 
fordi vi præsenterer Bhagavad-gita, som den 
er. Bhagavad-gitas berømmelse er Krishnas 
berømmelse.

Skønhed, en anden overdådighed, besid-
des til uendelig grad af Krishna. Krishna Selv 

er meget smuk, ligesom alle Hans ledsagere 
og dem, der er forbundet med Ham, er det. I 
denne materielle verden får de, der var Gud-
frygtige i det tidligere liv, en mulighed for at 
blive født i en god familie og en god nation. 
Amerikanere er meget rige og smukke, og 
disse fortrin er resultater af fromme handlinger. 
Over hele verden er folk tiltrukket af ameri-
kanere, fordi de er så langt fremme inden for 
videnskabelig viden, velstand, skønhed osv. 
Denne planet er en ubetydelig planet i uni-
verset, men selv på denne planet har et land 
– Amerika – så mange attraktive sider. Vi kan 
blot forestille os, hvor mange attraktive sider 
Gud, der er skaberen af hele den kosmiske 
manifestation, besidder. Hvor smuk Han må 
være, Ham, der har skabt al skønhed.

Et menneske er tiltrækkende ikke blot på 
grund af skønhed, men også på grund af sin 
kundskab. En videnskabsmand eller filosof 
kan være attraktiv på grund af sin viden, men 
hvilken kundskab kan være mere perfekt end 
den, der gives af Krishna i Bhagavad-gita? 
Den viden er uden sammenligning i verden. 
Samtidig besidder Krishna fuld forsagelse 
(vairagya). Så mange ting arbejder under 
Krishnas styring i denne materielle verden, 
men i virkeligheden er Krishna ikke til stede 
her. En stor fabrik kan fortsætte med at køre, 
selv om ejeren ikke er til stede. På samme 
måde virker Krishnas energier under ledelse af 
Hans assistenter, halvguderne, selv om Krishna 
er langt væk fra den materielle verden. Det er 
alt sammen beskrevet i de åbenbarede skrifter.

Derfor har Gud mange navne ifølge Sine 
aktiviteter, men fordi Han besidder så megen 
overdådighed, og Han på grund af den tiltræk-
ker alle og enhver, kaldes Han Krishna. Den 
vediske litteratur hævder, at Gud har mange 
navne, men ”Krishna” er det vigtigste navn.

Meningen med denne Krishnabevidstheds-
bevægelse er at sprede Guds navn, Guds 
hæder, Guds aktiviteter, Guds skønhed og 
Guds kærlighed. Der er mange ting i denne 
materielle verden, og Krishna indeholder dem 
alle. Det mest fremtrædende træk i denne 
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materielle verden er sex. Også det er til stede 
i Krishna. Vi tilbeder Radha og Krishna, og 
der er tiltrækning mellem Dem, men materiel 
tiltrækning og åndelig tiltrækning er ikke det 
samme. I Krishna er sex virkelig, men her i 
den materielle verden er det uvirkeligt. Alt, 
som vi beskæftiger os med her, er til stede i 
den åndelige verden, men her har det ingen 
værdi. Det er kun en refleksion. I forretnings-
vinduerne ser vi mange mannequiner, men vi 
er ligeglade med dem, for alle ved, at de er 

falske. En mannequin kan være meget smuk, 
men den er stadig falsk. Når folk ser en smuk 
kvinde, er de dog alle tiltrukket af hende, fordi 
de tror, hun er virkelig. I virkeligheden er den 
såkaldte levende krop også død, for denne 
krop er blot et stykke materie. Så snart sjælen 
forlader kroppen, er der ingen, der bryder sig 
om at se den såkaldte smukke kvindekrop. 
Den virkelige faktor, den virkelige tiltrækkende 
kraft, er den åndelige sjæl. (Fortsættes i næste 
nummer)
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TILBEDELSEN
AF GOVARDHANA, 1

Under deres mellemværende med brahma-
naerne, der var alt for involverede i udførelsen 
af vediske ofringer, lagde Krishna og Balarama 
mærke til, at kohyrdemændene var i gang med at 
forberede en lignende ofring for at tilfredsstille In-
dra, himmelens konge, der er ansvarlig for vand-
tilførslen. Som der står i Caitanya-caritamrta, har 
Krishnas hengivne stærk og fast tro på, at hvis 
man blot engagerer sig i Krishnabevidsthed og 
Krishnas transcendentale kærlighedstjeneste, 
er man fri for alle andre forpligtelser. Krishnas 
rene hengivne behøver ikke at udføre nogen af 
de rituelle funktioner, der er påbudt i Vedaerne, 
ligesom de heller ikke behøver at tilbede nogen 
af halvguderne. Når man er Herren Krishnas 
hengivne, er det underforstået, at man har udført 
alle former for vediske ritualer og tilbedelse af 
halvguderne. Blot ved at udføre vediske rituelle 
ceremonier eller tilbede halvguderne udvikler 
man ikke hengiven tjeneste til Krishna. Men 
den, der er fuldt engageret i Herrens tjeneste, 
har allerede fulgt alle vediske påbud.

Mens Krishna var i Vrndavana, var det Hans 
ønske at sætte en stopper for alle sådanne hand-
linger blandt Hans hengivne og med eftertryk 
fastslå positionen af udelt hengiven tjeneste. 
Fordi Krishna er den alvidende Guddommens 
Personlighed, vidste Han, at kohyrderne for-
beredte ofringen til Indra, men af ren og skær 
etikette begyndte Han med stor ærbødighed og 
underdanighed at spørge ældre personer som 
Maharaja Nanda.

Krishna spurgte Sin fader: ”Min kære fader, 
hvad er det for et arrangement, der er ved at blive 
forberedt til en stor ofring? Hvad er resultatet 
af en sådan ofring, og hvem er den beregnet 

for? Vil du ikke nok fortælle Mig det? Jeg er 
meget ivrig efter at kende til denne procedure, 
så vær rar og forklar Mig formålet med denne 
ofring.” Da Krishnas fader, Nanda Maharaja, 
blev udspurgt på denne måde, forblev han tavs, 
for han troede, at hans lille søn ikke ville kunne 
forstå de indviklede omstændigheder omkring 
udførelsen af yajnaet. Krishna blev imidlertid 
ved: ”Min kære fader, de, der er åbensindede 
og helgenagtige, holder intet hemmeligt. De 
anser ingen for at være ven eller fjende, for de er 
altid åbenhjertige over for alle. Og selv for dem, 
der ikke er så fordomsfrie, bør intet skjules for 
deres familiemed lemmer og venner, skønt der 
kan vises forsigtighed over for personer, der er 
fjendtligsindede. Derfor bør du ikke holde noget 
tilbage fra Mig. Alle personer er engageret i frugt-
stræbende handlinger. Nogle forstår, hvad disse 
handlinger går ud på, og kender resultatet, og 
nogle handler uden at kende formålet eller resul-
tatet. Den person, der handler med fuldstændig 
viden, opnår det fulde resultat. Den, der handler 
uden viden, får ikke et så fuldkomment resultat. 
Vil du ikke derfor godt fortælle mig om formålet 
med ofringen, som I skal til at udføre? Er den i 
overensstemmelse med vediske påbud, eller er 
det blot en folkelig ceremoni? Lad Mig vide alle 
enkeltheder omkring denne ofring.”

Efter at have hørt Krishna spørge på denne 
måde svarede Maharaja Nanda: ”Min kære 
dreng, denne ceremoni er mere eller mindre en 
tradition. Fordi regn afhænger af Kong Indras 
nåde, og skyerne er hans repræsentanter, og 
fordi vand er så vigtigt for vort udkomme, må 
vi vise en vis taknemmelighed over for herren 
over denne regn, Maharaja Indra. Vi træffer 

af Lalitanatha Dasa

Som optakt til Govardhana-puja, der i år fejres søndag den 15. november, bringes i dette og det 
næste nummer et uddrag fra Srila Prabhupadas bog Krishna, Guddommens Højeste Personlighed. 
Denne bog er ved at blive gjort klart til en genudgivelse på dansk som e-bog, og uddraget kommer 
fra det løbende arbejde med klargøring af bogen.
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derfor forberedelser for at tilfredsstille Kong 
Indra, fordi han så venligt har sendt os skyer, 
der kan give tilstrækkelig regn til, at vi kan opnå 
et godt udbytte af vort landbrug. Vand er meget 
vigtigt. Uden regn kan vi ikke drive landbrug 
eller dyrke korn. Vi kan ikke leve, hvis der ikke 
kommer regn. Den er nødvendig for vellykkede 
religiøse ceremonier, økonomisk udvikling og i 
sidste ende befrielse. Derfor bør vi ikke opgive 
den traditionelle ceremoni. Hvis man opgiver den 
under indflydelse af lyst, grådighed eller frygt, ser 
det ikke særligt godt ud for én.”

Efter at have hørt dette talte Krishna, Gud-
dommens Højeste Personlighed, i nærvær af 
Sin fader og alle kohyrderne fra Vrndavana på 
en måde, der havde til formål at gøre den him-
melske Kong Indra meget vred. Han foreslog, 
at de opgav ofringen. Han havde to grunde til 
at fraråde ofringen, der blev gjort for at glæde 
Indra. For det første er det, som det forklares 
i Bhagavad-gīta, ikke nødvendigt at tilbede 
halvguderne for at opnå materielt fremskridt. 
Alle resultater, der stammer fra tilbedelse af 
halvguderne, er midlertidige, og kun de, der 
er mindre intelligente, er interesseret i midler-
tidige resultater. For det andet bliver et hvilket 
som helst midlertidigt resultat, der stammer 
fra tilbedelse af halvguderne, i virkeligheden 
skænket efter tilladelse fra Guddommens 
Højeste Personlighed. Det forklares tydeligt i 
Bhagavad-gīta (7.22), mayaiva vihitan hi tan. 
En hvilken som helst begunstigelse, der for-
modes at blive givet af halvguderne, kommer 
i virkeligheden fra Guddommens Højeste Per-
sonlighed. Uden tilladelse fra Guddommens 
Højeste Personlighed kan man ikke tildele 
andre nogen form for velsignelse. Men nogle 
gange bliver halvguderne opblæst på grund af 
den materielle naturs indflydelse. Da anser de 
sig selv for at være ét og alt og glemmer Gud-
dommens Højeste Personligheds suveræne 
position. I Śrīmad-Bhagavatam forklares det 
tydeligt, at i dette tilfælde ønskede Krishna at 
gøre Kong Indra vred. Krishna fremkom spe-
cielt for at udslette dæmonerne og beskytte 
de hengivne. Kong Indra var afgjort en hen-

given og ikke en dæmon, men fordi han var 
opblæst, ville Krishna give ham en lærestreg. 
Han forsøgte først at gøre Indra vred ved at 
stoppe Indra-pūjaen, der blev arrangeret af 
kohyrderne i Vrndavana.

Med dette mål for øje begyndte Han at tale, 
som om Han var en ateist, der var tilhænger af 
karma-mimaṁsa-filosofien. Talsmændene for 
denne filosofi anerkender ikke Guddommens 
Højeste Personligheds suveræne autoritet. De 
giver argumentet, at hvis man arbejder godt, 
er resultatet sikkert på at komme. Deres opfat-
telse er, at selv hvis der er en Gud, der giver 
mennesket resultatet af dets frugtstræbende 
handlinger, er det ikke nødvendigt at tilbede 
Ham, for medmindre mennesket arbejder, 
kan Han ikke skænke noget godt resultat. De 
hævder, at i stedet for at tilbede en halvgud 
eller Gud bør folk koncentrere sig om deres 
egne pligter, og på den måde vil de helt sikkert 
få et godt resultat. Herren Krishna begyndte at 
tale til Sin fader i overensstemmelse med disse 
principper fra karma-mimaṁsa-filosofien. ”Min 
kære fader,” sagde Han. ”Jeg mener ikke, at 
I behøver at tilbede nogen halvgud for at få 
gode resultater af jeres agerbrugsarbejde. 
Ethvert levende væsen fødes i overensstem-
melse med sin tidligere karma og tager efter 
dette liv resultaterne af sin nuværende karma 
med sig. Alle fødes i forskellige livsformer eller 
arter i overensstemmelse med deres tidligere 
handlinger, og man får sin næste fødsel i 
overensstemmelse med sine handlinger i dette 
liv. De forskellige grader af materiel lykke og 
lidelse, bekvemmeligheder og uheldige om-
stændigheder i livet er forskellige resultater 
af forskellige former for handlinger i enten det 
tidligere eller det nuværende liv.”

Maharaja Nanda og andre ældre medlem-
mer indvendte, at hvis man ikke tilfredsstiller 
den herskende gud, kan man ikke opnå gode 
resultater gennem materielle handlinger. Det 
er faktisk sandt. For eksempel ses det nogle 
gange, at en syg person dør på trods af den 
bedste medicinske hjælp og behandling af en 
førsteklasses læge. Det konkluderes derfor, at 
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god medicinsk behandling eller en førsteklas-
ses læges indsats i sig selv ikke er grunden til 
en patients helbredelse. Guddom mens Højeste 
Personlighed skal have en hånd med i spillet. 
Ligeledes er det, at en far og mor tager sig af 
deres børn, ikke grunden til børnenes velbefin-
dende. Sommetider ses det, at på trods af en-
hver omsorg fra forældrenes side bliver børnene 
syge eller dør. Derfor er materielle årsager ikke 
tilstrækkelige til at opnå resultater. Guddommens 
Højeste Personligheds sanktion er nødvendig. 
Nanda Maharaja anførte derfor, at for at have 
gode resultater med deres landbrug måtte de 
tilfredsstille Indra, guddommen, der har tilsyn 
med tilførslen af regn. Krishna tilbageviste dette 
argument ved at gøre opmærksom på, at halv-
guderne kun giver resultater til de personer, der 
har gjort deres foreskrevne pligter. Halvguderne 
kan ikke give gode resultater til personer, der 
ikke har gjort deres foreskrevne pligter. Derfor er 
halvguderne afhængige af udførelsen af pligter 
og er ikke absolutte, når det kommer til at give 
gode resultater til alle og enhver. Så hvorfor 
skulle man bekymre sig om dem?

”Min kære fader, det er ikke nødvendigt at 
tilbede halvguden Indra,” sagde Herren Krishna. 
”Alle vil opnå resultaterne af deres eget arbejde. 
Man kan faktisk se, at alle beskæftiger sig i over-
ensstemmelse med deres naturlige tilbøjelighed 
til at arbejde. Alt efter denne naturlige tendens 
opnår alle levende væsener, mennesker såvel 
som halvguder, deres respektive resultater. Alle 
levende væsener får højere eller lavere kroppe 
og skaber fjender, venner eller neutrale partier 
udelukkende på grund af deres forskellige former 
for arbejde. Man bør være omhyggelig med at 
gøre pligter i overensstemmelse med sit natur-
lige instinkt og ikke aflede opmærksomheden til 
tilbedelsen af forskellige halvguder. Halvguderne 
vil blive tilfredsstillet gennem korrekt udførelse af 
alle pligter, så det er ikke nødvendigt at tilbede 
dem. Lad os hellere gøre vore foreskrevne pligter 
meget omhyggeligt. Faktisk kan man ikke blive 
lykkelig uden at gøre sin rette foreskrevne pligt. 
Derfor sammenlignes den, der ikke gør sine 
foreskrevne pligter ordentligt, med en løsagtig 

kvinde. Brahmanaernes foreskrevne pligt er at 
studere Vedaerne. Pligten for den kongelige or-
den, ksatriyaerne, er at beskytte borgerne. Pligten 
for vaiśya-samfundet er landbrug, handel og be-
skyttelse af køerne, og śudraernes pligt er at tjene 
de højerestående klasser, nemlig brahmanaerne, 
ksatriyaerne og vaiśyaerne. Vi tilhører vaiśya-
samfundet, og vores pligt er at drive landbrug eller 
handle med landbrugsprodukter, beskytte køerne 
eller engagere os i bankvirksomhed.”

Krishna identificerede Sig med vaiśya-
samfundet, for Nanda Maharaja beskyttede 
mange køer, og Krishna tog Sig af dem. Han 
opregnede fire former for beskæftigelse for 
vaiśya-samfundet, nemlig landbrug, handel, 
beskyttelse af køer og bankvirksomhed. Selv om 
vaiśyaerne kan engagere sig i en hvilken som 
helst af disse beskæftigelser, arbejdede mæn-
dene i Vrndavana primært med at beskytte køer.

Krishna forklarede videre for Sin fader: ”Denne 
kosmiske manifestation fungerer under indfly-
delsen af den materielle naturs tre kvaliteter 
– godhed, lidenskab og uvidenhed. Disse tre 
kvaliteter er årsagerne til skabelse, opretholdelse 
og tilintetgørelse. Skyen fremkaldes af aktiviteten 
fra lidenskabens kvalitet. Derfor er det liden-
skabens kvalitet, der er årsag til regn. Og efter 
regnen får de levende væsener konsekvensen, 
nemlig gode resultater inden for landbrug. Hvad 
har Indra med det at gøre? Selv hvis I ikke til-
fredsstiller Indra, hvad kan han da gøre? Vi opnår 
ingen særlige fordele fra Indra. Selv hvis han er 
der, lader han det også regne over havet, hvor 
der ikke er brug for vand. Han lader det regne 
på havet og på landjorden. Det afhænger ikke af 
vores tilbedelse af ham. Hvad os angår, behøver 
vi ikke at tage til en anden by eller landsby eller til 
et fremmed land. Der er paladsagtige bygninger 
i byerne, men vi er tilfredse med at bo i denne 
skov i Vrndavana. Vort specielle forhold har vi 
til bjerget Govardhana og Vrndavanas skov og 
til intet andet. Kære fader, Jeg beder Dig derfor 
om at påbegynde en ofring, der vil tilfredsstille 
de lokale brahmanaer og Govardhana-bjerget, 
og lad os ikke have noget med Indra at gøre.” 
(fortsættes i næste nummer)
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Det er nu næsten fem år siden, at Bhumi og 
hendes datter Dhenu kom til os i Sydsverige. Det 
var i slutningen af sommeren 2015, da efteråret 
var mildt og solrigt. Ved hjælp af en ven byggede 
vi (Madhava Puri og Anaghastra) et læskur til 
Bhumi og hendes unge datter Dhenu med nok 
plads til også at huse Bhumis forventede kalv.

I december 2015 fik vi dramatisk og uventet en 
overraskende kalv fra Dhenu. Den smukke hvide 
kalv fik navnet Malini af Mitravinda, der kom os til 
hjælp og gav hende flaske og holdt hende varm. 
En uge senere kælvede Bhumi med to smukke 
tyrekalve. Tvillingerne fik navnene Dharma og 
Tilak. Vores hjord var pludselig blevet mere end 
fordoblet, og vi forstod hurtigt, at vi havde brug 
for et rigtigt landbrug til alle dyrene.

Bhumis gård (Krishna Farm) blev købt i 
slutningen af 2016, og både dyrene og deres 
passere flyttede dertil i foråret 2017. I løbet af 
vinteren 2019 blev den idealistiske organisation 
Bhumi’s Friends startet og registreret i Sverige 
for at involvere flere i pasningen og beskyttelsen 
af Bhumi og hendes familie.

Meningen med Krishna Farm i Skåne er at 
give et blivende hjem til gårdens køer og andre 
dyr, og et af de overordnede formål for gården 
er at demonstrere og undervise i ikke bare et 
ikke-voldeligt, men også et harmonisk forhold 

mellem mennesker og køer og at søge efter 
måder at have gensidigt gavnlige have- og 
landbrugspraksisser. I tre år fra 2016-2019 gav 
Bhumi førsteklasses mælk til alle på gården og 
til Krishnas hengivne og deres venner i Skåne og 
København. I løbet af efteråret 2019 reducerede 
hendes malkning, indtil hun til sidst holdt helt op 
med at give mælk. For gården er det nu vigtigere 
end nogensinde at vise, at en ko skal passes og 
beskyttes, selv når hun ikke giver mælk.

Allerede i foråret 2016 begyndte vi at ac-
ceptere frivillige, unge mennesker (volontører), 
der kom fra hele verden og ønskede at lære 
om kobeskyttelse (gorakshya), selvforsyning 
og økologisk gartneri. Volontørerne har været 
en uvurderlig hjælp i pasningen af dyrene og 
oprettelsen og driften af gården med dyrere-
servat, haver og frugtplantage. Vi husker med 
taknemmelighed volontører som Björn (Sverige), 

GORAKSHYA, BESKYTTELSE AF 
MODER KO, PÅ KRISHNAS FARM I SKÅNE

af Madhava Puri Dasa
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Abdul (Marokko), Stephanie (Frankrig), 
Costanza (Italien), Mohini (Italien), Bu-
rag (Tyrkiet), Aaron (Holland), Flavia 
(Italien), Jennifer (Tyskland), Florie 
(Frankrig), Jessica (New Zealand), 
Janier (Colombia), Robert (Tyskland), 
Rika (Japan), Jasmine (Schweiz), Clara 
(Tyskland), Nicholas (Argentina), Dante 
(Argentina), Rama og Visha (Indien), 
Jaime (USA) og mange, mange flere 
af de over 150 volontører, vi indtil nu 
har haft.

Under Covid-19 pandemien har vi gennemført 
en temmelig streng social isolering her på gården 
og bedt vores volontører og gæster gøre det 
samme. Men når situationen med pandemien 
klarer op, er det vores plan igen at modtage besø-
gende. Vi håber snart igen at kunne byde velkom-
men til alle, der gerne vil besøge Bhumis gård.

Den idealistiske forening Bhumi’s Friends har 
medlemmer fra både Sverige og Danmark. For 
nylig havde selskabet sin årlige generalforsam-
ling i København, og en ny bestyrelse blev valgt. 
Den nye bestyrelse består af Aakriti Engmand-
Sood (DK), Eric Eriksson (SE), Emiilia Olausson 
(SE), Zaza Ujmajuridze (DK), Claus Tranholm 
Olesen (DK) og Nana Pataraia (DK).

Efter dette møde er det nu selve organisatio-
nen Bhumi’s Friends, der har ansvaret for den 

daglige drift af Bhumis gård og vil også være den 
officielle vært for nye volontører, der kommer på 
gården. Den 18. september modtog organisa-
tionen et Kvalitetsmærke fra EU-kontoret The 
European Solidarity Corps med tilladelse til at 
modtage unge volontører, der bliver betalt af EU.

Hvis I gerne vil have regelmæssig information 
om køerne og gården, støtte det nye kobeskyt-
telsesprogram eller blive involveret på andre 
måder, beder vi jer om at skrive jer op som 
medlemmer af Bhumi’s Friends. Det kan let 
gøres ved at sende 108 kr. via MobilePay til 
Aakriti Sood Engemand på tlf. 7140 1312. Husk 
at inkludere navn og e-mail-adresse.

Kontingent 108 kr./år. Andre donationer end 
medlemskontingenter kan også sendes via den 
samme MobilePay.

HVAD ER FORSKELLEN
PÅ ÅND OG SJÆL?

Der er ingen forskel på ånd og sjæl. Sjælen 
eller ånden er en atomisk partikel af bevidst-
hed. Den er selve livskraften i kroppen. Krop-
pen og sindet er som en maskine, sjælen gør 
brug af til at færdes i den materielle verden.

Jeg tror ikke, det er en overdrivelse at sige, 
at den vediske tradition tilbyder den ældste 
og mest fyldestgørende forklaring på, hvad 
sjælen egentlig er.

For at beskrive den vediske version af 
virkeligheden kan vi passende sammenligne 
den med en computer. Kroppen er hardwaren, 
sindet er softwaren, og selvet eller sjælen er 
brugeren.

Sindet er som en software, sjælen anven-
der til orientere sig i den materielle verden 
i forsøg på at formindske lidelse og forøge 
glæde.

af Jahnu Dasa
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Hvis man lærer at anvende denne software, 
vil de gavnlige effekter på sindet blive en 
observerbar kendsgerning. Det er et empirisk 
faktum, at sindet fungerer bedst, når det tilpas-
ses den vediske model.

I den nuværende Kali-tidsalder, en tidsalder 
kendetegnet ved hykleri og strid, er folk i almin-
delighed ulykkelige og frustrerede, fordi vi har 
skabt en mekanistisk, upersonlig forestilling 
om naturen.

Folk forstår ikke, at naturen i virkeligheden 
er en person, en gudinde, og de forstår heller 
ikke, at alverdens rigdom, kropslig nydelse 
eller magt og prestige vil ikke være i stand til 
at slukke den tørst efter tilfredsstillelse, vi alle 
higer efter i tilværelsen.

Krishna siger:
”Den, der ikke er forbundet med 

den Højeste (i Krishnabevidsthed), 
kan hverken besidde transcendental 
intelligens eller et stabilt sind, uden 
hvilke det ikke er muligt at finde fred. 
Og hvordan kan der forekomme lykke 
uden fred?” (Bg. 2.66)

”O lærde Uddhava, de, der fik-
serer deres bevidsthed på Mig, idet 
de opgiver alle materielle ønsker, 
deler sammen med Mig en glæde, 
som umuligt kan opleves af dem, 
der er beskæftiget med sansetil-
fredsstillelse.” (Srimad-Bhagavatam 
11.14.12)

Den glæde, vi alle søger, kan kun opnås 
ved at kende sig selv, naturen og Gud, som 
de er. I den moderne kultur er der intet an-
det program for psykisk velfærd end piller 
fabrikeret af en eller medicinalgigant eller 
halvåndsvag terapi.

Ifølge den vediske version er det vores 
kollektive psyke, der former verden omkring 
os. Ved at regulere sin egen psyke kan man 
regulere materien, både den grove materie i 
form af kroppen og den subtile materie i form 
af sindet.

Vi lever i en kultur, der er dedikeret til maski-
ner og teknologi. I en bedre og sundere kultur 
lærer man om, hvordan naturen er et resultat 
af vores bevidsthed.

En kultur, der er baseret på at udvinde na-
turens resurser med forretningsinteresser for 
øje, vil ikke have folks velfærd i sigte. Folk i 
den moderne kultur tror ikke, de bliver styret. 
De tror, de er oplyste og har noget at sige over 
regeringen, at alting styres efter demokrati 
og lighed – en illusion, de fleste mennesker 
er underlagt.

Moderne mennesker er stort set veluddan-
nede teknokrater, og de har arrangeret en hel 
civilisation omkring det. Men disse oplyste 
mennesker er ikke mindre manipulerede, end 
folk var i Middelalderen. Folk følger stadig de 
tanketomme masser. Slaverne er bare blevet 
opgraderet til en middelklasse med eget hus 
og bil.

Den eneste vej ud af denne håbløse tilvæ-
relse er ægte Gudsbevidsthed.

Og ingen behøver at tage mit ord for det. 
Bhakti-processen anvist af Gud i Bhagavad-
gita og andre vediske tekster er en videnska-
belig metode, der virker, hvad enten man tror 
på den eller ej. Man kan vide, at Krishna er 
Gud med den samme vished, som man kan 
vide, at to og to er fire.

Det eneste, der kræves, er, at man tester 
metoden med et åbent, fordomsfrit sind.

Krishna siger:
”Hør nu fra Mig, O Prithas søn, 

hvorledes du ved at udføre yoga i 
fuld bevidsthed om Mig med sindet 
fæstnet på Mig kan kende Mig helt 
og fuldt uden nogen tvivl.” (Bg. 7.1)

”Denne viden er kongen over al 
uddannelse og den mest fortrolige 
af alle hemmeligheder. Det er den 
reneste viden, og eftersom den giver 
en direkte opfattelse af selvet gennem 
erkendelse, er den fuldendelsen af al 
religion. Den er evig, og den udføres 
med glæde.” (Bg. 9.2)
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Viden er vigtig, hvis man vil blive dygtig i 
Krishna-bevidsthed (ja, det er vigtigt, uanset 
hvad man vil være dygtig til). Man er nødt til 
at vide, hvad man skal gøre, hvordan man gør 
det, og hvorfor man gør det. 

I tilfældet med transcendental viden er det 
ikke noget, man kan spekulere eller eksperi-
mentere sig frem til. Transcendental viden er 
man nødt til at blive givet fra Krishna igennem 
en kæde af åndelige mestre. Man er altså nødt 
til at forbinde sig med en kæde af åndelige 
mestre, der går tilbage til Krishna (guru-param-
para). I den moderne Hare Krishna-bevægelse 
er Srila Prabhupada repræsentanten for en 
sådan guru-parampara, der går hele vejen 
tilbage til Krishna såvel som til Sri Caitanya 
Mahaprabhu, Krishnas inkarnation for 500 
år siden.

Srila Prabhupada oversatte et væld af 
Krishna-bevidst vedisk litteratur fra sanskrit 
og bengalsk til engelsk og udstyrede det med 
kommentarer, der specielt er forståelige for 
det moderne menneske. Fra engelsk er disse 
bøger blevet oversatte til andre sprog inklu-
sive dansk. Det er derfor en af de vigtigste 
aktiviteter for enhver hengiven, der knytter sig 
guru-parampara igennem Srila Prabhupada, 
at læse og studere hans bøger indgående.

I hans bøger finder man i en tilgængelig 
og forståelig form essensen af al vedisk 
kundskab og en dyb realisering af Krishna-
bevidsthed. Man vil opdage, at svarene på alle 
ens spørgsmål findes der. Ydermere har hans 
bøger en tilstedeværelse af Krishna, som man 
kun møder, når en ren hengiven skriver for at 
tilfredsstille og glæde Krishna og gavne sine 
læsere med transcendental viden. Igennem 
regelmæssig læsning af Prabhupadas bøger 

bliver man fast forankret i Krishna-bevidsthed.
Det er derfor klogt at gøre det til en fast ru-

tine at læse mindst en eller to timer hver dag 
i Srila Prabhupadas bøger. Gør man det, vil 
man have et meget mere fredfyldt sind og den 
forståelse og indsigt, det kræves for at møde 
verden på en Krishna-bevidst måde.

Rækkefølgen, man læser Srila Prabhupa-
das bøger i, er som regel, at man starter med 
nogle af grundbøgerne. På dansk har vi bl.a. 
Smagen af en anden verden, Naturlig glæde, 
Liv kommer fra liv og Sri Isopanisad. Også 
biografien over Srila Prabhupadas liv – Prab-
hupada af Satsvarupa Dasa Gosvami – er 
glimrende læsning til at starte med.

Derefter kan man gå videre til Bhagavad-gita 
som den er. Det er godt at læse den igennem 
to gange til at starte med og derefter altid læse 
i den løbende (på intet tidspunkt kan man 
siges at være færdig med Bhagavad-gita). 
Herefter kan man gå i gang med Srimad-Bha-
gavatam. Det er et kæmpeværk i tolv bøger, 
der på dansk fylder 22 bind, et skatkammer 
af hengivenhed, transcendental kundskab 
og vedisk kultur, bogen pr. excellence om 
Krishna. Til sidst eller sideløbende kan man 
gå man i gang med Caitanya-caritamrta, et 
andet mangebinds værk, der indgående og 
ekstatisk beskriver Herren Caitanyas liv, ak-
tiviteter og lære.

Kan man læse engelsk, kan man supplere 
med bøger, der ikke er kommet på dansk 
endnu, eller som er gået ud af trykken. Disse 
omfatter Nectar of Devotion, The Science of 
Self Realisation (en glimrende introduktions-
bog.), Teachings of Lord Caitanya m.fl.

Kan man finde tid om morgenen til at læse, 

af Lalitanatha Dasa

LÆSNING OG STUDIER
KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 10

Dette afsnit om at leve Krishna-bevidst diskuterer vigtigheden af at læse Krishna-bevidst 
litteratur.

(Fortsættes side 19)
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Jeg har tænkt mig i denne artikel at tage et 
nærmere kig på, hvad videnskabsmænd kalder 
det paranormale, psi-fænomener eller – ofte 
nedsættende – det overnaturlige. Disse ord bru-
ges i forskellige sammenhænge om observer-
bare, ikke-fysiske fænomener, der synes at 
bryde de kendte fysiske love. Fænomenerne er 
ofte knyttet til evner ved sindet og bevidstheden 
hos mennesker og somme tider hos dyr.

Fysikkens love beskæftiger sig med en række 
fysiske grundprincipper som tyngde, bevægelse, 
elektromagnetisme og stærke og svage kræfter 
inde i atomerne. En hændelse henføres til kate-
gorien ”paranormal”,  når sådanne love ikke kan 
forklare hændelsen.

Hvad skal vi mene om det paranormale? 
Fuldstændigt overbeviste materialister, og nu 
om dage vil de fleste videnskabsfolk anbringe 
sig selv i den kategori, er naturligvis tilbøjelige 
til simpelthen at afvise det pure og anse det for 
overtro, der ikke kan tages alvorligt. Men lad os 
skubbe en sådan skepsis en smule til side for et 
øjeblik og i stedet tage et kig på fænomenet, om 
ikke af anden grund, så fordi beretningerne om 
det er så udbredt. Det er også et videnskabeligt 
princip, at ting fortjener at blive studeret med et 
åbent sind og evidensen for dem undersøgt uden 
forudfattede ideer.

Grunden til at diskutere det paranormale er, 
at den moderne materialistiske tænkning typisk 
forsøger at reducere alt til materie og bortforklare 
enhver antydning af noget, der ser ud til at være 
ikke-fysisk eller ligger uden for den materielle 
natur. Srila Prabhupada så det som sin mission 
at nedkæmpe alle sådanne materialistiske, 
upersonlige filosofier og opfattelser, så hvis man 
faktisk kan give stærk evidens for det paranor-
male, kan det kun styrke den sag.

Det viser sig, at en stor samling videnskabelige 

observationer, der understøtter eksistensen af 
det paranormale, er blevet sammenstykket over 
de sidste 150 år af anerkendte videnskabsmænd 
inklusive så store navne som Marie og Pierre 
Curie og Alfred Russell Wallace, der lancerede 
evolutionsteorien sammen med Charles Darwin.

Hvad mere er, viser det sig, at de professio-
nelle tidsskrifter, der omtaler paranormal forsk-
ning, generelt har usædvanligt høje standarder 
for at sikre sig mod bedrag. I Betrayers of the 
Truth fra 1983 skrev William Broad og Nicholas 
Wade en hel bog om tilfælde af bedrag inden 
for videnskaber som astronomi, biologi, kemi, 
geologi, medicinsk forskning og et enkelt tilfælde 
af parapsykologi. Forfatterne bemærkede: ”Fordi 
parapsykologi stadig anses for at være på kan-
ten og ikke rigtigt en del af videnskaben, har 
dens udøvere bestræbt sig på at være unormalt 
strenge i at følge korrekt videnskabelig metodik.”

Denne forskning i det paranormale udfordrer 
troen på, at alt i naturen (og i levende orga-
nismer) kan reduceres til materie. Den styrker 
argumentet for eksistensen af en ikke-materiel 
bevidsthed og antyder, at menneskets sind 
(eller alle levende væseners sind) kan påvirke 
materie på måder, der overskrider de kendte 
naturlove. For eksempel ser det ud til, at perso-
ner med tilstrækkelig mental koncentration kan 
kommunikere med andre uden at kontakte dem 
verbalt eller på andre normale måder (telepati) 

DET VIDENSKABELIGE ASPEKT
AF DET OVERNATURLIGE

af Lalitanatha Dasa

En kort gennemgang af resultater fra den psykiske eller paranormale forskning.
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og kan bevæge materie uden at røre det fysisk 
(telekinese).

Psi-effekten
I 1989 offentliggjorde det velrenommerede 

videnskabelige tidsskrift Foundations of Physics 
en undersøgelse, som fysikeren Dean Radin og 
psykologen Roger Nelson, begge fra Princeton 
University, havde foretaget af 597 eksperimenter, 
der havde fundet sted imellem 1959 og 1987. I 
disse eksperimenter blev forsøgspersoner bedt 
om mentalt at påvirke talgeneratorer, dvs. elek-
troniske maskiner, der frembringer ettaller og 
nuller tilfældigt, til at komme med flere nuller end 
ettaller eller omvendt. Normalt vil fordelingen af 
ettaller og nuller med et tilstrækkeligt stort antal 
forsøg være lige mange af hver. Radin og Nelson 
konstaterede imidlertid i disse 597 eksperimen-
ter en fordeling på 51%–49% i stedet for den 
normale 50%–50%. Det lyder ikke af meget, men 
sandsynligheden for, at dette skulle være rent 
tilfældigt, er mindre end 10-12 (1 ud af en billion).

I martsudgaven fra 2004 af The New Scientist 
diskuterede forsidehistorien “Power of the Para-
normal: Why It Won’t Surrender to Science” [”Det 
overnaturliges magt: Hvorfor det ikke vil over-
give sig til videnskaben”] igen det genstridige 
problem, som videnskabsmændene nu kaldte 
psi-effekten. Yderligere undersøgelser havde 
kun bekræftet Radin og Nelsons konklusioner 
i 1989. I 2007 skrev Radin: “Der er uenighed 
om, hvordan resultaterne skal fortolkes, men 
faktum er, at så godt som alle videnskabsfolk, 
der har studeret indicierne derfor, inklusive de 
benhårde skeptikere, nu er enige om, at der 
sker noget interessant, der fortjener seriøs 
videnskabelig bevågenhed.”

Alfred Russell Wallace
En bemærkelsesværdig videnskabsmand, der 

var involveret i paranormal forskning, var Alfred 
Russell Wallace, evolutionsteoriens medskaber. 
Nogle år efter at Darwin og Wallace lancerede 
deres teori, skiltes deres veje. Grunden dertil var 
hovedsageligt, at mens Darwin tilsyneladende 
blev mere materialistisk i sin livsanskuelse, be-

gyndte Wallace at forske i parapsykologi og blev 
en af tidens mest åbenmundede videnskabs-
mænd, når det kom til at forsvare gyldigheden 
af paranormale oplevelser. Wallaces opfattelser 
irriterede i den grad Darwin, at Darwin på et 
tidspunkt spurgte Wallace i et brev, om han var 
klar over, at han ”myrdede deres fælles barn” 
eller med andre ord underminerede den mate-
rialistiske evolutionsteori.

Wallace blev interesseret i parapsykologi så 
tidligt som i 1844, da han eksperimenterede med 
mesmerisme. Mesmerisme udviklede sig senere 
til det, der i dag kaldes hypnose, men Wallaces 
mesmerisme ser ud til også at have omfattet 
fremkaldte fænomener af en mere overnaturlig 
slags. For eksempel studerede Wallace “fælles 
følelse”. Han skrev: “Oplevelsen af fælles følelse 
mellem min patient og mig selv var for mig det 
mest mystiske fænomen, jeg nogensinde havde 
været vidne til. Jeg konstaterede, at når jeg holdt 
hans hånd, følte, smagte eller lugtede han nøj-
agtigt det samme, som jeg gjorde.”

Wallace fortsatte med at beskrive, hvordan 
han dannede en kæde på flere personer, der 
holdt hinanden i hænderne. I den ene ende af 
kæden sad den hypnotiserede forsøgsperson, 
mens Wallace selv var i den anden ende af kæ-
den. Når nogen kneb Wallace, rørte forsøgsper-
sonen ved det tilsvarende sted på sin egen krop 
og beklagede sig over at blive knebet. Hvis Wal-
lace kom et stykke sukker eller lidt salt i munden, 
lavede forsøgspersonen suttebevægelser og 
gav navnet på den smag, som Wallace smagte.

I 1862 vendte Wallace hjem til England efter 
mange år i troperne. Han begyndte da at forske 
i spiritisme og jævnligt deltage i seancer. En 
oplevelse fandt sted hjemme hos en ven, ”en 
skeptiker, en mand af videnskab og en sagfører.” 
Wallace sad med sin vært og dennes familie 
rundt om et stort bord. Alle lagde de deres hæn-
der oven på bordpladen, og Wallace så med 
egne øjne bordet flytte på sig på uforklarlige 
måder og hørte uforklarlige bankelyde.

Kort efter besøgte Wallace et medium, der 
var kendt som Mrs. Marshall, der gav offentlige 
demonstrationer af psykiske fænomener. Der 
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så han et bord svæve i luften, en guitar bevæge 
sig uforklarligt og en kvinde i en stol stige op i 
luften. Wallace bemærkede: ”Der var ikke plads 
til nogen form for trick eller bedrag. I hvert tilfælde 
vendte vi, før vi begyndte, bordene og stolene 
rundt og sørgede for, at der ingen forbindelse var 
mellem dem og gulvet, og vi stillede dem, hvor vi 
syntes, at de skulle stå. Flere af fænomenerne 
skete fuldstændigt under vores egne hænder 
og helt adskilt fra mediet.” Hos Mrs. Marshall 
så Wallace tekst på mystisk vis dukke op på 
stykker af papir, der var lagt ind under bordet. 
Wallace selv fik en besked, der tilsyneladende 
var fra hans afdøde bror. Beskeden angav stedet 
i Brasilien, hvor hans bror døde, og navnene på 
de personer, der sidst havde set ham i live. Mrs. 
Marshall havde intet forudgående kendskab til 
Wallace eller hans familie.

I 1866 skrev Wallace afhandlingen The 
Scientific Aspect of the Supernatural [’Det 
videnskabelige aspekt af det overnaturlige’]. 
Deri opregnede han omkring tyve af de mest 
fremtrædende intellektuelle på sin tid. Alle be-
kræftede de personligt at have været vidne til 
paranormale fænomener.

Wallace samarbejdede med den berømte 
engelske kemiker og fysiker Sir William Crookes 
(1832–1919), der i en periode var præsident 
for The Royal Society. Crookes havde på egen 
hånd forsket i spiritisme under kontrollerede 
forhold. Sammen undersøgte de bl.a. Daniel 
Dunglas Home, et medium, der tilsyneladende 
havde nogle helt usædvanlige evner. Wallace 
og Crookes ville uden forudgående varsel tage 
Home med sig til steder, hvor han aldrig før 
havde været. Der demonstrerede han talrige 
spiritistiske fænomener såsom at spille på mu-
sikinstrumenter uden at røre ved dem og svæve 
op i luften og ud og ind af åbne vinduer. Alt dette 
fandt sted enten i fuldt dagslys eller i fuldstændigt 
oplyste lokaler for øjnene af Wallace, Crookes og 
andre respekterede videnskabsmænd.

Wallace skrev i 1896: 
“Jeg bør nævne, at jeg i 25 år var 

en fuldstændig skeptiker med hensyn 
til eksistensen af nogen form for ikke-

menneskelige eller overmenneskelige 
intelligenser, og at jeg aldrig i så meget 
som et øjeblik havde overvejet muligheden 
af, at de undere, som spiritisterne talte 
om, kunne være bogstaveligt sande. Hvis 
jeg nu har ændret opfattelse, er det blot i 
kraft af beviser derfor. Det skyldes ingen 
frygt for udslettelse, at jeg har givet mig i 
kast med dette emne. Det er ikke ud af en 
overdreven længsel efter evig eksistens, at 
jeg er kommet til at tro på kendsgerninger, 
der gør en sådan meget sandsynlig, hvis 
de ikke ligefrem beviser den.”
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I en ny bog, A Bond of Love, der er udgivet af 
Bookwrights Press, mindes Srila Prabhupadas 
døtre deres oplevelser med deres åndelige 
mester.

“Da jeg sad på bagsædet i en taxa med en 
nær Gudsøster i Mumbai en efterårsaften i 
2008, diskuterede vi det tilsyneladende evige 
emne om gnidningen mellem kønnene. Jeg 
tav et øjeblik for at reflektere over en særlig 
dejlig hændelse, hvor Srila Prabhupada satte 
dette emne i perspektiv, sådan som det blev 
gentaget af min Gudsøster. ”Mændene træn-
ger til at høre dette!” udbrød jeg. Så rettede jeg 
mig selv ved at tilføje: ”Vi har alle brug for at 
høre dette, mænd og kvinder! Men stadigvæk 
er spørgsmålet: Hvordan bliver kvindernes 
stemme hørt?”

Dermed blev frøet lagt til ideen om en bog 
med erindringer af Srila Prabhupada fra hans 
initierede åndelige døtre.” —Malati Devi Dasi 

Det var en ide, der fik sit eget liv. Nu tolv år 
senere har det enorme projekt omsider båret 
frugt og blev ofret til Srila Prabhupada på hans 
124. års fremkomstdag. A Bond of Love: Srila 
Prabhupada and His Daughters er en bog på 
600 sider med erindringer, der er skrevet af 
hans åndelige døtre. Over 300 vaisnavier har 
bidraget til bogen. Det inkluderer både minder 
om deres udvekslinger med Srila Prabhupada, 
såvel som hvordan han påvirkede deres liv.

Formålet med A Bond of Love er at doku-
mentere Srila Prabhupadas udvekslinger med 
hans kvindelige disciple til gavn for nuværende 
og fremtidige medlemmer af ISKCON såvel 
som for enhver, der er interesseret i at vide 
mere om vores elskede åndelige mester, og 
hvordan han dybt og personligt påvirkede 
sine elskede kvindelige disciple, sine åndelige 
døtres, liv.

Udgiverne håber at opnå følgende:
• Sikre sig, at Srila Prabhupadas kvindelige 

stemmer bliver gemt til fremtiden.
 • Vise, hvordan hans kvindelige disciple 

stærkt mærkede Srila Prabhupadas typiske 
kærlighed og omsorg.

• Give kendskab til instruktionerne og under-
visningen, som Srila Prabhupada gav til sine 
kvindelige disciple.

• Vise, at Srila Prabhupada havde lige me-
gen kærlighed og hengivenhed til både sine 
mandlige og kvindelige  disciple og gav begge 
behørig respekt og anerkendelse for den tje-
neste, de gjorde med kærlighed.

• Vise, hvordan Srila Prabhupada hævede 
sig over begrænsninger fra fysisk alder, tid, 
sted og verdslige sociale sædvaner, når han 
overførte standarden fra de urgamle læresæt-
ninger og inkluderede kvindernes deltagelse i 
sin verdensomspændende mission.

Mange af Srila Prabhupadas døtre har 
arbejdet på bogen inklusive Malati Devi Dasi, 
Visakha Devi Dasi, Mayapriya Devi Dasi, 
Pranada Devi Dasi, BBT-redaktør Kaisori Devi 
Dasi, Anundhari Devi Dasi, Dinadyadri Devi 
Dasi såvel som granddøtre som Gokula Priya 
Devi Dasi og Gandharvika Keli Devi Dasi m.fl. 

Bogen er et inspirerende tilbageblik, der 
viser, hvordan hans kvindelige disciples 
bånd af kærlighed til deres guru aldrig blev 
forstyrret, alt imens deres liv udfoldede sig 
på talrige måder. Læserne bliver hurtigt truk-
ket ind i de hjertevarmende minder fra disse 
kvindelige disciple. Imens A Bond of Love vil 
være oplysende og opløftende for hengivne af 
Srila Prabhupada, er den også et interessant 
sociologisk studie af tankegangen hos unge 
kvinder sidst i 1960’erne – hvorfor de valgte 
Krishna-bevidsthed, og hvordan de, der valgte 
denne åndelige vej, begik sig de næste 50 år.

A Bond of Love (ISBN 1-880404-29-4 paper-
back; ISBN 1-880404-30-0 ebook, 598 sider) 

af Mayapriya Devi Dasi

NY BOG: 
SRILA PRABHUPADAS DØTRE

(Fortsættes side 19)
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Når vores børn vokser ind i teenageårene, 
oplever mange af os, at det bliver vanskeli-
gere at inspirere dem i Krishna-bevidsthed. 
De er ikke længere ivrige efter at imitere os 
eller tage del i de hengivne aktiviteter, som 
vi sætter i gang. Jeg har brugt en masse tid 
på at tænke over, hvad vi kan gøre for at 
bevare den tætte kontakt til dem og forhå-
bentligt holde dem inspireret. Her er nogle 
af mine tanker.

Den første prioritet er altid at drage omsorg 
for forholdet. Som man siger det, husker de 
måske ikke, hvad vi har sagt, men de vil altid 
huske, hvordan det, vi gjorde, fik dem til at 
føle sig. Vi har brug for at udvikle og nære 
et forhold af tillid, kærlighed og forståelse 
med vores teenagere, hvis de skal være 
villige til at dele deres inderste tanker og 
følelser og være åbne over for, hvad vi øn-
sker at dele med dem. Det betyder, at som 
forældre kan vi have brug for at tilegne os 
færdigheder, som vi ikke har – hvordan man 
lytter med indlevelse, hvordan man undgår 
at dømme, skamme og bebrejde, og hvordan 
vi håndterer vores egen frygt og utilstræk-
keligheder, så vi ikke handler eller reagerer 
på uønskede, betingede måder. Vi har brug 
for at forstå og acceptere dem som individer 
og lade forholdet vokse og udvikle sig i takt 
med, at de modnes. En erfaren moder i vores 
fællesskab fortalte mig: ”Uanset hvilken fase 
mine piger gik igennem, eller hvad de havde 
gang i, gjorde jeg altid meget ud af at være 
en støtte og bevare et tæt forhold til dem.” 
Jeg syntes, at det var et godt råd.

Det er vigtigt, at vores børn føler sig ube-
tinget elsket af os og af Krishna. Men giver 
vi dem indtryk af, at vi billiger dem mere og 

elsker dem mere, når de opfører sig som 
hengivne – går i ’hengivent tøj’, lærer vers 
udenad, laver kirtana, gør tjeneste – end når 
de efterstræber andre ting? Jeg tror, vi har 
brug for at være klar over, at hvis vi bruger 
vores billigelse og misbilligelse på en akavet 
måde, kan det få dem til at føle, at vores 
kærlighed er betinget af, hvordan de begår 
sig som hengivne, og kunne i sidste ende 
føre til bitterhed over at føle, at de skulle 
’fortjene kærlighed’ på den måde.

Et virkelig godt sted at starte fra som foræl-
dre er at spørge os selv, hvorfor vi ønsker, at 
vores børn skal være hengivne. Er det, fordi 
vi så føler, at vi er lykkedes som forældre i 
vores egne og samfundets øjne? Er det, fordi 
vi synes, at Krishna-bevidsthed er sådan en 
kostbar gave, at den forbinder os til kilden 
til den kærlighed, alle søger efter? At det er 
den endelige løsning på alle livets problemer 
og lidelser? At det er en dejlig livsstil? At det 
er det, vi er vokset op med, og som vi er 
vant til? Eller nogen anden grund? Jeg tror, 
at forståelse af vores egen motivering kan 
have en meningsfuld indvirkning på, hvordan 
vi deler Krishna-bevidsthed med vores børn. 
Det kan også hjælpe os til at undgå fejl som 
at forsøge at udleve vores egne uopfyldte 
åndelige aspirationer igennem vores børn.

En enorm vigtig del af teenagerejsen 
handler om at finde sin identitet ved at 
observere andre og afprøve forskellige 
identiteter og også i at adskille sig fra sine 
forældre og udtrykke sin egen individualitet. 
Derfor holder teenagere hele tiden øje med 
de voksnes opførsel i deres verden, kigger 
efter rollemodeller og helte og forsøger at 
finde ud af, hvor de hører til i samfundet. 

FORÆLDRE
TIL TEENAGERE

af Madhurika Devi Dasi

En artikel fra ISKCON News den 18. september 2020. Madhurika Devi bemærker, at hun 
deler sine erfaringer direkte, som hun oplever dem ”på arbejdet”.
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De er overordentligt opmærksomme på de 
kvaliteter, som de voksne demonstrerer 
igennem deres opførsel – om vi er venlige, 
tolerante, indlevende, opmuntrende, irrita-
ble, reaktionære, fordømmende, ondskabs-
fulde, hykleriske osv. Derfor har vi brug for at 
være meget selvransagende med hensyn til, 
hvilke kvaliteter vi udvikler og viser, for vores 
teenagere holder øje med og konkluderer, 
at ”det er sådan, hengivne er” eller ”Jeg vil 
være/ikke være sådan.”

De lægger også mærke til vores holdning 
til vores åndelige liv. Er vi entusiastiske med 
hensyn til vores åndelige aktiviteter? Giver 
vores praksis os glæde og fuldbyrdelse, eller 
gør den os utålmodige og irritable, fordi vi 
har en endeløs liste af ting, der skal gøres 
– runder at recitere, puja at gøre, gøre rent, 
tjeneste osv.? Gør vores praktisering af 
filosofien os fordømmende og kritiske over 
for andre? Hvis vores teenagere forbinder 
mange af vores negative og utiltalende ind-
stillinger med vores praktisering af Krishna-
bevidsthed, vil det have en frastødende 
virkning på dem. Jeg mener, at det er en 
stor tjeneste til vores børn at arrangere 
og leve vores liv på sådan en måde, at vi 
virkelig er lykkelige i vores hjem, familier 
og engagementer. De kan lære fra os, at 
vores hengivne livsstil og værdier hjælper 
os til at skabe et glædesfyldt liv og støtte os 
igennem livets forandringer og udfordringer. 
Et lykkeligt Krishna-bevidst hjemmeliv vil 
også hjælpe dem til at søge tilfredshed og 
kærlige forhold som deres fundamentale 
følelsesmæssige miljø, når de bliver voksne.

Vi har brug for at være temmelig bevidste 
om de budskaber, vi giver vores børn. For 
eksempel tog jeg for nylig en gruppe teen-
agere til templet til darsana, mens de var 
på vej til sport. Det var mere praktisk for 
dem bare at komme til templet i deres korte 
bukser og T-shirts. Jeg tænkte bagefter på, 
hvad slags budskaber vi kan give til vores 
børn om at være i fritidstøj i templet:

1. Det er altid i orden at ”komme, som du 

er” for at se Krishna. Han er interesseret i 
vores hjerte, ikke i vores tøj. Dette hensyn 
bør aldrig få os til at være tilbageholdende 
med at komme.

2. Det er på en måde i orden. Man kan 
gøre det, men vi bør føle os en smule akavet 
til mode, imens vi er der (og vær bevidst om, 
at folk måske ikke accepterer det).

3. Det er ikke passende, og vi gør det 
generelt ikke. På samme måde som man 
ikke kommer i badetøj til et interview eller i 
en dhoti til sport, bør man ikke være i noget 
forkert tøj, når man kommer for at se Herren.

Det gik op for mig, at uden at tænke over 
det var det sandsynligvis budskab nr. 2, 
jeg gav dem – og at jeg havde brug for at 
tænke dybere over, hvad jeg virkeligt tænker, 
hvorfor jeg tænker på den måde, og kom-
munikere det tydeligt med dem, så de ikke 
modtager forvirrede, utilsigtede budskaber.

Et andet eksempel på at være bevidst 
om de budskaber, vi videregiver, er, at jeg 
er tilbøjelig til at brokke mig over at skulle 
lave mad på ekadasi, for det er vanskeligt 
for mig at lave nok igennem hele dagen til 
hele familien. Så budskabet, jeg utilsigtet 
giver mine børn, er, at det er en byrde at 
følge ekadasi. Det er åbenbart, at jeg har 
brug for tage min indstilling op til revision og 
lave nogle praktiske ændringer, så jeg ikke 
giver min negative indstilling videre til dem.

Teenagere er helt naturligt idealistiske 
og nysgerrige om verden, og de er ofte 
forbavsende interesserede i filosofi, hvis de 
finder, at det har nogen relevans til dem. Når 
vores børn vokser op som hengivne, bliver 
de hurtigt dygtige til at efterplapre filosofien 
og kende de ’rigtige’ svar. Men hvis det 
skal betyde noget for dem, har det brug for 
at være relevant for deres liv og ikke bare 
noget, der er isoleret til templet eller deres 
’hengivne liv’. En måde, vi kan hjælpe til, er 
ved proaktivt at have samtaler om, hvordan 
vores filosofi relaterer til det, der sker i ver-
den, og til bestemte emner, der interesserer 
dem. For eksempel: ”Hvordan kan vores 
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filosofi give tilfredsstillende og humanitære 
forklaringer og løsninger på problemer som 
racediskrimination, miljøødelæggelse, Covid 
osv.?”

Dette kan virkelig være skræmmende for 
os som forældre, specielt hvis vi ikke er sikre 
på, at vi har en stærk filosofisk viden eller 
tilfredsstillende svar at give. Jeg tror, at det 
er virkelig vigtigt, at vi er villige til at forsøge 
at involvere os i vanskelige spørgsmål. Det 
er i orden at indrømme det, når vi ikke ved 
det eller er usikre på os selv. Hvis vi på den 
anden side undgår de vanskelige spørgsmål 
eller blot giver kopierede svar, kan teenagere 
hurtigt konkludere, at det er ikke værd at give 
udtryk for tvivl og spørgsmål, for de vil ikke 
få tilfredsstillende svar. Når mine teenagere 
stiller endda temmelig enkle spørgsmål 
om, hvorfor vi gør bestemte ting i hengiven 
tjeneste, har jeg ofte ikke et godt svar eller 
noget svar overhovedet. I stedet for bare at 
mumle et formelt svar eller sige, ”Det ved 
jeg ikke”, og lade det være ved det, kan jeg 

tage det som en mulighed til at finde ud af 
det og forstå det bedre sammen med dem. 

Selv hvis vi ikke har særlig megen viden 
om filosofi, kan vi altid ærligt dele vores 
personlige erfaringer af Krishna-bevidsthed 
med vores børn. En hengiven, der i mange år 
har stået for en søndagsskole for teenagere, 
fortalte mig: ”Det er den smukke ting ved 
teenagere. De går direkte til sagen. De er 
på udkig efter virkeligheden. De køber ikke 
en facade.” At tage tid til at tænke over vores 
egne motivationer og praksisser i Krishna-
bevidsthed og formulere det er virkelig 
vigtigt, så vores børn kan fornemme, at vi 
er ægte i vores valg og praksis. Hvis vi kan 
udtrykke noget i retning af: ”Disse erfaringer 
bevægede mit hjerte på en særlig måde … 
Jeg lægger mærke til disse virkninger af min 
åndelige praksis i mit liv … selv hvis der er 
ting, jeg ikke helt forstår endnu, har jeg det 
fint med det,” kan det sommetider være mere 
meningsfyldt end korrekte filosofiske svar. 
(Fortsættes i næste nummer)

er udgivet af Bookwrights Press, se https://
www.bookwrightspress.com/wp1/product/a-
bond-of-love/. Prisen er $19.95 for papirud-
gaven og $9.95 for ebogen. Overskuddet 

er det godt. Ellers bør man afsætte et andet 
tidspunkt på dagen. Anbefalingen er mindst 
en time dagligt og gerne mere. Som godnat-
læsning anbefalede Srila Prabhupada specielt 
Krishna-bogen.

Foredrag 
Ud over at læse Srila Prabhupadas bøger er 

det også vigtigt at lytte til nulevende hengivne. 
Benyt altid chancen, når du kan gå til foredrag 
med avancerede hengivne. Inviter dem om 
muligt til dit hjem. 

I vore dage har vi også adgang til utallige 

fra salget går til ISKCON Vaishnavi Ministry. 
Bogen kan også købes via Amazon.

Se også omtalen på ISKCON News: https://
iskconnews.org/new-book-a-bond-of-love-
srila-prabhupadas-daughters,7453/.

forelæsninger, som man kan hente ned fra 
Internettet. Hvis du har en MP3-afspiller og tid 
til at lytte til disse foredrag, er der masser at 
hente der. Templer over hele verden har deres 
egne hjemmesider, og mange af dem ligger 
løbende de daglige foredrag ud på nettet.

Bor du i København eller Århus, har du også 
mulighed for at lytte til Radio Krishna, der har 
sendt hver dag uafbrudt i over 35 år (se www.
krishna.dk for sendetider). Og hvis du ikke bor 
inden for radioens senderækkevidde, kan du på 
hjemmesiden https://soundcloud.com/krishnadk/
sets finde mange af Radio Krishnas udsendelser 
og andre Krishna-bevidste foredrag.

(Fortsat fra side 16)

(Fortsat fra side 12)
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Det berømte Maurya-dynasti blev grundlagt 
af Kong Candragupta, der styrtede den kor-
rupte Kong Nanda, hvorefter Candraguptas 
dynasti regerede det meste af Indien i næsten 
150 år (officielt fra 322 f.Kr. til 185 f.Kr., men 
muligvis var det noget tidligere end det).

Det er interessant, hvordan Candragupta tog 
magten fra Nanda. Faktisk mislykkedes hans 
første forsøg, og han måtte leve i eksil i en år-
række. Ved sit første forsøg havde han samlet en 
stor hær og forsøgte et frontalangreb på Nandas 
hovedstad. Nanda slog angrebet så voldsomt 
tilbage, at Candragupta mistede alt og måtte 
som sagt leve under jorden i en periode.

En dag, mens Candragupta var i eksil i jung-
len, kom han forbi en hytte, hvor en mor var i 
færd med at servere for sin lille søn. Moderen 
stillede en skål med varm kichari (en sam-
menkogt ret med ris, bønner og grønsager) 
foran sin sultne søn, der var så utålmodig, at 
han med det samme stak hånden ned midt i 
skålen og midt i den varme kichari. Drengen 
brændte fingeren og stak i et vræl. Moderen 
så på sin søn og sagde:

”Dit lille fjols, det er ikke sådan, man spiser 
en varm kichari. Du er lige så dum som ham 
Candragupta, der forsøgte at erobre magten 
ved at storme midt ind i hovedstaden. Se, 
den rigtige måde er at tage en lille smule ude 
i kanten, hvor kicharien ikke er så varm. Så 
tager du en lille smule mere i kanten og grad-
vist arbejder du dig ind, indtil du kommer ind 
til midten, der nu ikke længere er brændvarm 
og kan brænde dine fingre.”

Candragupta overhørte samtalen mellem 
moderen og sønnen fra sit skjul og forstod med 
det samme, hvad han skulle gøre. Han samlede 
igen en mindre hær og startede med at erobre 
en lille landsby i udkanten af kongeriget. Deref-
ter erobrede han en landsby mere og så en til, 
indtil han havde erobret hele landet undtagen 
hovedstaden. På den tid var der ingen effektive 
kommunikationsmidler som nu, så Kong Nanda 
havde ingen anelse om, at så godt som hele 
landet allerede var på Candraguptas hænder. 
Da Candragupta omsider åbenlyst gik til angreb 
på den omringede hovedstad, havde Nanda 
ikke en chance.

CANDRAGUPTA 
OG DEN VARME KICHARI
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Cremet grønsagssuppe (milijuli sabji ka soup)
Tilberedelsestid: 45–50 minutter
4-6 portioner

3 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
2 laurbærblade
1 tsk. stødt koriander
¼ tsk. hing
1¼ tsk. gurkemeje
750 g blandede grønsager, vaskede og i terninger
1,25 dl vand
1½ tsk. salt
¼ tsk. sort peber
3 spsk. smør
2 spsk. hvidt mel
3,75 dl varm mælk

1. Opvarm ghee’en i en svær gryde over mid-
delvarme. Steg laurbærblade, koriander, hing og 
gurkemeje i nogle sekunder. Tilsæt omgående 
de skårne grønsager. Steg grønsagerne under 
omrøring i 4-5 minutter og tillad dem at få et par 
brune pletter. Tilsæt vand, salt og peber. Læg 
låg på gryden og småkog over middellav varme 
under lejlighedsvis omrøring, indtil grønsagerne 
er gennemkogte og bløde. Efterlad grønsagerne 
intakte eller mos dem (eventuelt med en elektrisk 
blender), som du foretrækker det. Husk at fjerne 
laurbærbladene, hvis du blender suppen.

2. Imens grønsagerne koger, smeltes smør-
ret over middelvarme i en lille gryde. Tilsæt mel 
og steg under omrøring i 1-2 minutter, indtil det 
begynder at blive brunt. Tilsæt den varme mælk. 
Pisk blandingen konstant i to minutter, indtil 
sovsen er forholdsvis tyk. Bland den i suppen og 
varm op til kogepunktet. Tag gryden af varmen 
og stil suppen frem til ofring til Krishna.

Dal og grønsagssuppe (dal tarkari)
Tilberedelsestid: 1 time
4-6 portioner

2,5 dl mung-dal eller gule ærter
1 l vand
2-3 tsk. salt
4 laurbærblade
1 kanelstang, 7,5 cm lang, brækket i halve
2 tsk. gurkemeje
1 spsk. smør
285 g blandede grønsager, vaskede og i terninger
2 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
½ tsk. spidskommenfrø
2 tørrede, stødte chilier
1 tsk. revet frisk ingefær
¼ tsk. hing
1 spsk. hakkede korianderblade
2 citroner, vasket og hver skåret i 8 både

1. Rens og vask dal’en. Bland vand, salt, 
laurbærblade og kanelstykker i en stor gryde 
og bring den i kog. Kom dal’en i det kogende 
vand.

2. Når vandet kommer i kog for anden gang, 
dækkes gryden delvist til, og varmen skrues ned 
til mellemlav, hvorefter der koges i 20 minutter, 
eller indtil dal’en er helt kogt. Fjern skum, der 
samles på overfladen, f.eks. med en hulske. 
Tilsæt gurkemeje og smør. Tilsæt de skårne 
grønsager, læg låg på og fortsat med at koge 
over samme varme, indtil grønsagerne er kogte, 
og dal’en er helt opløst. Lad dal’en koge, mens 
du gør krydderierne klar. 

3. Opvarm 2 spsk. ghee i en lille pande og 
smid spidskommenfrøene i sammen med den 
knuste chili. Når spidskommenfrøene bliver 
mørke, tilsættes den revne ingefær og hing, og 
der steges i nogle sekunder. Sving panden rundt 
og hæld derefter krydderiblandingen i dalen i 
én bevægelse. Dæk med det samme gryden til 
og lad krydderierne blande sig med dalen i 4-5 
minutter. Tag gryden af varmen, pynt med friske 
korianderblade og citronbåde, hvorefter suppen 
ofres varm til Krishna. 

Opskrifter fra The Hare Krishna Book of Vegetarian Cooking

TO SUPPER

af Adi-raja Dasa
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SPØRGSMÅL: Er det nødvendigt, at 
Paramatma-erkendelse ledsages af, at man 
visualiserer Visnu-formen indeni? Og forbliver 
den erkendelse eller er den forbigående, som 
Srila Prabhupada har beskrevet den i sin 
kommentar til Bhagavad-gita?

SVAR: Paramatma-erkendelse er ikke 
permanent. Selv om den kun opnås efter stor 
vanskelighed og mange, mange liv, er den 
stadig ufuldkommen. Derfor er det bedre for dig 
at koncentrere dig om at blive Krishna-bevidst. 
Igennem Krishna-bevidsthed kan du let opnå 
perfekt selvrealisering inden for dette liv.

SPØRGSMÅL: Hvordan er Brahman 
forskellig fra Paramatma?

SVAR: Brahman er den Højestes upersonlige 
aspekt. Det er den skinnende udstråling, der 
udspringer fra Herrens transcendentale krop. 
Paramatma er den Højeste Herres firarmede 
form, der bor inde i dit hjerte og i hjertet på alle 
levende væsener, i hvert atom og også imellem 
atomerne. Brahman-erkendelse anses for at 
være perfekt, og Paramatma-erkendelse regnes 
for mere perfekt. Den Brahman-realiserede sjæl 
erkender den Højestes evighedsaspekt. Den 
Paramatma-realiserede sjæl erkender den 
Højestes aspekter af evighed og viden. Højere 
end og hævet over Brahman-erkendelse og 
Paramatma-erkendelse er der Bhagavan-
erkendelse, der er den mest perfekte. Den, 
der opnår Bhagavan-realisering, erkender alle 
tre aspekter af den Højeste: evighed, viden og 
lyksalighed.

Der er en meget fin historie i den forbindelse. 
Førhen var der ingen tog i Indien. Jernbanen 
blev introduceret af englænderne. Der 
var en landsby, der var inkluderet i en ny 
togforbindelse. Sporene blev lagt, stationen 
blev bygget, og landsbyfolkene var nysgerrige 
efter at se det første tog ankomme, så de 

kunne finde ud af, hvad denne ting, der kaldes 
et tog, er for noget.

Omsider sent en aften ankom det første tog. 
En landsbybeboer, der ventede i udkanten 
af byen, så toget på afstand komme ned 
ad sporene imod landsbyen. Han kom 
løbende ind i landsbyen og erklærede, at 
han havde set et tog. Han fortalte, at et tog 
er et skinnende lys, der bevæger sig. En 
anden landsbybeboer, der boede tættere 
på stationen, så toget. Han erklærede, at 
toget har mange, mange vogne, der alle er 
identiske og forbundet med hinanden. En 
tredje landsbybeboer var der på stationen, 
da toget standsede. Han undersøgte toget 
omhyggeligt og fortalte, at der var én vogn med 
en lokomotivfører, og den vogn trak hele toget, 
og han beskrev i detaljer, hvordan hver vogn var.

Alle de tre landsbybeboere så præcis det 
samme tog og havde ærligt beskrevet, hvad 
de så. Alligevel havde de hver sin forskellige 
oplevelse afhængig af, hvor tæt på de havde 
været i stand til iagttage toget. På samme 
måde er der én Absolut Sandhed, men den 
forstås forskelligt som Brahman, Paramatma 
eller Bhagavan afhængig af, hvor tæt den 
realiserede yogi har været på den. Den ikke-
dualistiske, men alligevel varierede natur af 
den Højeste bekræftes i Srimad-Bhagavatam 
(1.2.11) som følger: 
vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jnanam advayam

brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdyate
“Lærde transcendentalister, der kender 
den Absolutte Sandhed, kalder denne ikke-
dualistiske substans for Brahman, Paramatma 
eller Bhagavan.”

Vi træner vores elever i at opnå Bhagavan-
erkendelse. Når man erkender Bhagavan, er 
ens erkendelse af Brahman og Paramatma 
automatisk inkluderet uden noget separat 
bestræbelse. 

BREVKASSE
Brahman, Paramatma og Bhagavan

Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Alle offentlige 
arrangementer aflyst 

indtil videre på 
grund af corona-virus.

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

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

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

Facebook
https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle  
facebook side
www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook gruppe

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

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

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

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         

Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag 
og prasada. 
Kirtan og foredrag hver dag kl. 7.30-9.00 og kl. 
19-20 (søndag kl. 15)

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.



GOVINDA FÅR NY EJER
Govinda, Københavns Hare Krishna-restaurant, har ligget på Åboulevarden 7 siden 

2011. Den blev startet af Jagadvala Dasa, der siden da har opbygget en solid og trofast 
kundekreds. Alle har sat pris på Jagadvalas store indsats, der har resulteret i tusindvis af 
tallerkner prasadam igennem årene til københavnerne.

Jagadvala har et stykke tid haft et ønske om andre opgaver, så den 21. september 
overdrog han restauranten til Vipul Nandaniya, der lover at køre den videre i samme stil 
som hidtil. Vipul er fra Gujarat og har boet i Danmark de sidste ti år. Han er en meget 
dynamisk og kreativ person såvel som en dygtig kok og dygtig til at omgås mennesker, 
så alle forventer, at Govinda kommer til at fortsætte i samme ånd som hidtil, om end 
måske endda i et højere gear. I hvert fald har Vipul startet med at udvide åbningstiderne, 
så restauranten nu har åben til kl. 10 om aftenen på hverdage. Det er ligeledes tanken 
snart at åbne i weekenden og også introducere et frokostprogram. Følg med på Govindas 
hjemmeside: www.govinda.dk.

Vipul byder velkommen i Govinda

Jagadvala og Vipul, gammel og ny ejer af Govinda

Govinda har også fået en ny kok, Asvetha, 
der er vokset op med et kulinarisk indisk køkken


