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Govardhana Puja og
Diwali i en coronatid
November er i år en tid med mange festivaldage. Ja, hele måneden er en festival,
for årets mest specielle måned, Kartika eller
Damodara, starter den 31. oktober og slutter
den 29. november. I denne periode er der også
Diwali og Govardhana Puja søndag den 15.
november og Srila Prabhupadas bortgangsdag onsdag den 18. november plus flere, der
alle står i kalenderen.
Selvfølgelig skal alt dette fejres på en
anden måde, end vi plejer. I skrivende stund
har vi netop modtaget de nyeste coronarestriktioner, som tilsyneladende bringer det
maksimalt tilladte antal, der kan forsamles
på én gang, ned til ti personer. Vi skal således være forberedte på at skulle mødes i
små grupper eller en enkelt familie eller to
ad gangen i et stykke tid endnu. Men det
behøver Krishna selvfølgelig ikke at blive
mindre til stede af. Følg med på Internettet
og Facebook eller ring til templet for at få de
seneste opdateringer.
Forsidebilledet er fra Manipur, et oldgammelt
vaisnava-kongerige i det nordøstlige Indien,
hvorfra vi skriver på side 6. Bemærk den
faste køkkenside. Da vi i gennemgangen af,
hvordan man praktiserer Krishnabevidsthed
hjemme hos sig selv, er kommet til tilberedning
og ofring af mad, er de to emner slået sammen til et på side 20. Altså ingen opskrifter på
køkkensiden denne gang. Kun en indføring i
at ofre mad til Krishna. Ld.

INDHOLD
&
2 Kalender
redaktionelt
Prabhupadas
3 Srila
side

				

KALENDER
Torsdag 5.11 Srila Narottama Dasa Thakuras
		bortgang
Søndag 8.11 Radha Kundas fremkomst, snana
		
dana, Bahulastami
Mandag 9.11 Sri Virabhadra Prabhus fremkomst
Onsdag 11.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Rama Ekadasi)
Torsdag 12.11 Bryd fasten mellem 7:39–10:28
Søndag 15.11 Go Puja. Go Krda. Govardhana Puja.
Dipavali (Kali Puja)
Bali Daityaraja Puja
Sri Rasikananda Prabhus fremkomst
Mandag 16.11 Sri Vasudeva Ghosh’ bortgang
Onsdag 18.11 Srila Prabhupadas bortgang
Søndag 22.11 Gopastami, Gosthastami
Sri Gadadhara Dasa Gosvamis
		bortgang
Sri Dhananjaya Panditas bortgang
Srinivasa Acaryas bortgang
Mandag 23.11 Jagaddhatri Puja
Onsdag 25.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Utthana Ekadasi)
Srila Gaura Kisora Dasa Babajis
		bortgang
Første dag i Bhisma Pancaka
Torsdag 26.11 Bryd fasten mellem 8:06–10:40
Lørdag 28.11 Sri Bhugarbha Gosvamis bortgang
Sri Kasisvara Panditas bortgang
Søndag 29.11 Sidste dag i Caturmasyas fjerde
		måned
Mandag 30.11 Sri Krishna Rasayatra
		
Tulasi-Saligrama Vivaha (ægteskab)
Sri Nimbarkacaryas fremkomst
Sidste dag i Bhisma Pancaka
Tirsdag 1.12 Katyayani-vrata begynder
Torsdag 10.12 Sri Narahari Sarakara Thakuras
		bortgang
Fredag 11.12 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn
		
og bønner for Utpanna Ekadasi)
Sri Kaliya Krsnadasas bortgang

6 Manipur
juvelernes land
13 Forældre
til teenagere
af
9 Tilbedelsen
Govardhana
16 Nogle tanker
Teknologi er
En telepatisk
11 opium
for folket		 17 hund

værste
19 Kalis
indflydelse
og
20 Prasadam
ofring af mad
22 Brevkasse

‘Nyt fra Hare Krishna’ udgives af Det Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. - © Copyright 2020, alle rettigheder forbeholdes. - ISSN 1600-0153
Redaktion: Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) lalitanatha@krishna.dk - Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen
dandaniti@krishna.dk - Layout & webside: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund, mail@ananta.dk
Adresse: Holsteinborgvej 20, 1th., 2720 Vanløse Tlf.: 4073 6446/3132 3501 - Bankkonto: Den Danske Bank reg. 1551, konto 3534
125 119 - Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne.

2

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Virkeligt fremskridt betyder at kende Gud, 2
af Srila Prabhupada

Dette er fortsættelsen af en tale den 18. maj 1972 i Los Angeles, hvor Srila Prabhupada
indgående beskriver den Krishnabevidste forståelse. Første del bragtes i sidste nummer.
I den materielle verden er alting lavet af
død materie. Derfor er det blot en imitation.
Tingenes virkelighed eksisterer i den åndelige
verden. De, der har læst Bhagavad-gita, kan
forstå, hvordan den åndelige verden er, for der
er den beskrevet:
paras tasmat tu bhavo ’nyo
’vyakto ’vyaktat sanatanah
yah sa sarvesu bhutesu
nasyatsu na vinasyati

”Dog er der en anden natur, der er evig og
er transcendental til denne manifesterede og
umanifesterede materie. Den er suveræn og
vil aldrig udslettes. Når alt i denne verden
udslettes, vil den del forblive, som den er.”
(Bhagavad-gita 8.20)
Videnskabsmænd forsøger at kalkulere
længde og bredde på denne materielle verden,
men de ved ikke, hvorfra de skal begynde.
Det vil tage dem tusinder af år blot at rejse til
den nærmeste stjerne for slet ikke at tale om
den åndelige verden. Siden vi ikke kan kende
den materielle verden, hvordan kan vi da vide,
hvad der er bag den? Pointen er, at vi må lære
det fra autoritative kilder.
Den mest autoritative kilde er Krishna, for
Han er reservoiret af al kundskab. Ingen er
visere eller har større kundskab end Krishna.
Krishna fortæller os, at der bag denne materielle verden er en åndelig himmel, der er fuld
af utallige planeter. Den himmel er langt, langt
større end det materielle rum, der blot udgør
en fjerdedel af hele skabelsen. På samme
måde er de levende væsner i den materielle
verden blot en lille portion af de levende væsner, der befinder sig i hele skabelsen. Den ma-

terielle verden sammenlignes med et fængsel.
Ligesom de fængslede blot repræsenterer en
lille procentdel af den totale befolkning, er de
levende væsner i den materielle verden blot
en fragmentarisk del af alle levende væsner.
De, der har gjort oprør mod Gud – de kriminelle – anbringes i denne materielle verden.
Til tider siger kriminelle, at de er ligeglade
med regeringen, men ikke desto mindre bliver
de arresteret og straffet. På samme måde
anbringes levende væsner, der sætter sig op
mod Gud, i den materielle verden.
Oprindeligt er de levende væsner alle uadskillelige dele af Gud og er forbundet med
Ham, ligesom sønner er forbundet med deres
fader. Kristne regner også Gud for den højeste
fader. Kristne går i kirke og beder: ”Fader vor,
Du som er i himlene.” Ideen om Gud som fader
er der også i Bhagavad-gita (14.4):
sarva-yonisu kaunteya
murtayah sambhavanti yah
tasam brahma mahad yonir
aham bija-pradah pita

”Det må forstås, at alle livsformer, Oh søn
af Kunti, muliggøres gennem fødsel i denne
materielle natur, og at Jeg er den sædgivende
fader.”
Der er 8.400.000 livsformer inklusive fisk,
planter, fugle, insekter, dyr og mennesker.
Blandt menneskearterne er de fleste uciviliserede, og blandt de få civiliserede arter har
kun et lille antal taget til religiøst liv. Ud af de
såkaldte religiøse identificerer de fleste sig
med en betegnelse og påstår: ”Jeg er hindu,”
”Jeg er muslim,” ”Jeg er kristen” osv. Nogle
engagerer sig i filantropisk arbejde, og andre
3

giver til de fattige og åbner skoler og hospitaler.
Denne uegennyttige proces kaldes karmakanda. Af millioner af disse karma-kandier
er der måske én jnani (”en, der ved”). Blandt
millioner af jnanier bliver måske én befriet,
og af milliarder af befriede sjæle bliver måske
én i stand til at forstå Krishna. Det er således
Krishnas position. Som Krishna selv siger i
Bhagavad-gita (7.3):
manusyanam sahasresu
kascid yatati siddhaye
yatatam api siddhanam
kascin mam vetti tattvatah

”Blandt mange tusinde mennesker stræber
måske ét efter fuldkommenhed, og af dem,
der har opnået fuldkommenhed, er der dårligt
ét, der kender Mig i sandhed.”
At forstå Krishna er således meget svært.
Men selv om forståelsen af Gud er et svært
emne, forklarer Gud Sig Selv i Bhagavad-gita.
Han siger: ”Jeg er sådan, og Jeg er sådan. Den
materielle natur er sådan, og den åndelige natur er sådan. De levende væsner er sådan, og
den Højeste Sjæl er sådan.” Således beskrives
alting til fulde i Bhagavad-gita. Selv om det er
meget svært at forstå Gud, er det ikke svært,
når Gud Selv giver os Sin egen viden. Det er
i virkeligheden den eneste proces, hvorved vi
kan forstå Gud. At forstå Gud gennem vores
egen spekulation er ikke muligt, for Gud er
ubegrænset, og vi er begrænsede. Vores
viden og opfattelsesevner er meget begrænsede, så hvordan skulle vi kunne forstå det
ubegrænsede? Hvis vi slet og ret accepterer
forklaringen om det ubegrænsede, sådan som
Gud Selv giver den, kan vi komme til at forstå
Ham. Den forståelse er vores fuldkommenhed.
Spekulativ viden om Gud vil ingen steder
føre os. Hvis en dreng ønsker at vide, hvem
hans fader er, er den enkle proces at spørge
sin moder. Moderen vil da sige: ”Her er din
fader.” Det er vejen til perfekt kundskab. Selvfølgelig kan man spekulere over, hvem der er
ens fader. Måske er det den mand eller denne
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mand, og man kan vandre over hele byen og
spørge: ”Er du min fader? Er du min fader?”
Kundskab, der erhverves gennem sådan en
proces, vil dog altid forblive ufuldkommen. Man
vil aldrig finde sin fader på den måde. Den
enkleste proces er at få viden fra en autoritet,
i dette tilfælde moderen. Hun vil ganske enkelt sige: ”Min kære dreng, her er din fader.”
På denne måde er vores viden fuldkommen.
Transcendental kundskab er på samme måde.
Jeg fortalte for lidt siden om en åndelig verden.
Denne åndelige verden er ikke et emne for
vor spekulation. Gud siger: ”Der er en åndelig
verden, og den er Mit hovedkvarter.” På denne
måde modtager vi kundskab fra Krishna, den
bedste autoritet. Vi er måske ikke perfekte,
men vor kundskab er perfekt, fordi vi modtager
den fra den perfekte kilde.
Krishnabevidsthedsbevægelsen har til formål at give fuldkommen kundskab til det menneskelige samfund. Med en sådan kundskab
kan man forstå, hvem man er, hvem Gud er,
hvad den materielle verden er, hvorfor vi er
kommet her, hvorfor vi må gennemgå så megen modgang og lidelse, og hvorfor vi skal dø.
Selvfølgelig ønsker ingen at dø, men døden vil
komme til alle. Ingen ønsker at blive gammel,
men alligevel kommer alderdommen. Ingen
ønsker at lide af sygdomme, men sikkert nok,
sygdomme kommer. Disse er menneskelivets
virkelige problemer, og de er endnu ikke blevet
løst. Civilisationen forsøger at forbedre, hvordan man spiser, sover, har sex og forsvarer
sig, men det er ikke de virkelige problemer.
Et menneske sover, og en hund sover. Mennesket er ikke mere udviklet, fordi det har en
pæn lejlighed. I begge tilfælde er handlingen
den samme – at sove. Mennesket har opfundet
atomvåbnet til forsvar, men hunden har også
tænder og kløer og kan også forsvare sig. I
begge tilfælde er forsvaret der. Mennesket kan
ikke sige, at fordi det har atomvåben, kan det
erobre hele verden eller hele universet. Det
er ikke muligt. Mennesket besidder måske en
omstændelig metode til forsvar eller en herlig
måde at spise, sove og have sex på, men

det gør det ikke avanceret. Vi kan kalde dets
fremskridt for poleret animalisme, det er alt.
Virkeligt fremskridt betyder at kende Gud.
Hvis vi mangler viden om Gud, er vi ikke virkeligt avancerede. Mange skurke benægter
eksistensen af Gud, for hvis der ingen Gud er,
kan de fortsætte med deres
syndige aktiviteter. Det kan
måske være
meget rart for
dem at tro, at
der ingen Gud
er, men Gud
vil ikke dø,
blot fordi vi benægter Ham.
Gud er der, og
Hans administration er her.
Ved Hans ordre
står Solen op,
Månen står op,
vandet flyder og
havet adlyder
ebbe og flod.
Således fungerer alting efter
Hans ordre.
Eftersom alting
fungerer så fint,
hvordan kan
man da realistisk tro, at Gud
er død? Hvis
der er en dårlig
ledelse, kan vi
sige, at der ingen regering er,
men hvis der er
en god ledelse,
hvordan kan vi
da sige, at der
ingen regering
er? Blot fordi

folk ikke kender Gud, siger de, at Gud er død,
at der ingen Gud er, eller at Gud ingen form
har. Men vi er fuldt overbeviste om, at der er
en Gud, og at Krishna er Gud. Derfor tilbeder
vi Ham. Det er metoden i Krishnabevidsthed.
Prøv at forstå det. Mange tak.
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MANIPUR JUVELERNES LAND
af Lalitanatha Dasa

Templet i København har fået en ny pujari
(alterpræst), Ghanasyama Dasa, der kommer fra
Manipur. Han planlægger at blive i Danmark det
næste år, så der bliver rig lejlighed for alle til at
møde denne fine hengivne. Men måske ved alle
ikke, hvor Manipur er. Vi tager derfor på en hurtig
tur til Manipur, der ikke bare er et fascinerende
og eksotisk land, men også har en særlig plads
i vaisnavaernes verden.
Staten Manipur ligger i Indiens nordøstlige
hjørne bag Bangladesh. Den er omgivet af andre
små indiske stater som Nagaland, Mizoram og
Assam såvel som Myanmar mod øst. Manipur
dækker et areal på omtrent halvdelen af Danmarks størrelse eller ca. 22.000 kvadratkilometer
og har en befolkning på tæt ved tre millioner
mennesker. Hovedstaden er Imphal. Manipur
har en enestående kultur og en imponerende
natur på kanten af Himalaya.
Manipur betyder juvelernes land. Ifølge legenderne dansede Herren Siva og hans hustru
Parvati i Manipur, mens den mangehovede
slange Ananta Sesa oplyste dansearenaen
med juvelerne fra Sine kroner. Ananta Sesa
blev fortryllet af den himmelske musik, der
ledsagede dansen, og svajede frem og tilbage
uden at lægge mærke til, at juvelerne fra hans
kroner faldt ned på jorden. Derfor kom landet til
at hedde Manipur.
Manipur er en vaisnava-stat, hvor Krishnabevidsthed og Sri Caitanya Mahaprabhus gaudiyatradition, som ISKCON også er en del af, er
den største og landets officielle religion. Herren
Jagannathas Rathayatra, Gaura Purnima og
Sri Krishna Janmastami fejres i stor stil overalt
i Manipur.
Srila Prabhupada skriver i en kommentar
til Srimad-Bhagavatam 9.22.32: “… Parvati
(Herren Sivas hustru) er datter til kongen af
det meget, meget gamle bjergland Manipur.
For 5.000 år siden, da Pandavaerne regerede,
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Sri-Sri Radha-Krishnacandra, ISKCON Manipur.

eksisterede Manipur, ligesom dets konge gjorde
det. Derfor er dette kongerige et meget gammelt,
aristokratisk vaisnava-land. Hvis dette kongerige bliver organiseret som en vaisnava-stat,
vil denne genoplivelse blive en stor succes, for
i 5.000 år har denne stat bevaret sin identitet.
Hvis vaisnava-ånden genoplives der, vil det blive
et fantastisk sted og kendt over hele verden.
Vaisnavaer fra Manipur er meget berømte i vaisnava-samfundet. I Vrindavana og Navadvipa er
mange templer opført af Manipurs konge. Nogle
af vores hengivne kommer fra staten Manipur.
Krishnabevidstheds-bevægelsen kan derfor let
spredes i Manipur gennem den samlede indsats
af de Krishnabevidste hengivne.”
Tilbedelsen af Visnu blev udbredt i Manipur
i 1400-tallet under Kong Kyamba. Herren
Caitanya Mahaprabhus filosofi og bevægelse
blev introduceret i Manipur i 1600-tallet af fem
disciple af den store Srila Narottama Dasa
Thakura. Narottamas vaisnava-sange er stadig
meget populære i Manipur. I begyndelsen af det
18. århundrede tilsluttede Kong Garibniwaj sig
tilbedelsen af Guddommens Højeste Personlighed i form af Herren Ramacandra, men den
virkelige bølge af hengivenhed, der gjorde hele
landet Krishnabevidst, fandt sted under Garib-

niwajs barnebarn, Rajarsi Bhagya
Candras, regeringstid.
Der er mange gamle og meget
vigtige vaisnava-templer i Imphal
og resten af Manipur inklusive
Jackfrugttræ-templet i Kaina, Sri
Gopinathas Tempel, Sri Advaita
Acaryas Tempel, Herren Nrsimhadevas Tempel, Sri Vijoy GovindaISKCON's Manimandir eller Juveltemplet i Imphal, Manipur
templet, Sri Nityananda Prabhus
Tempel, Sri Rama-templet, Hanumans Tempel, var helt overbevist, begyndte han at betragte
Sri-Sri Radha-Madan Mohanji-templet og Sri Bhagya Candra med mistænksomhed. Det var
Krishna-templet.
kendt, at den virkelige Bhagya Candra skulle
Manipuras berømteste vaisnava-tempel, Sri have overnaturlige evner. Derfor opstillede Kong
Govinda Ji, ligger i hjertet af Imphal. Deiteterne Rajesvara omsider på nogle ældre ministres råd
er Sri-Sri Radha-Govinda Ji, Sri-Sri Jagannatha- modvilligt en prøve. I en offentlig arena skulle
Baladeva og Srimati Subhadra plus Sri-Sri den ubevæbnede Bhagya Candra fange og
Gaura-Nitai. Der er også kopier af Radha-Kunda, tæmme en vild elefant.
Syama-Kunda og Giri-Govardhana. Templet
Da Kong Bhagya Candra blev stillet over for
har et stort tempelrum til fællessankirtana og denne menneskeligt umulige opgave, bad han
Krishnabevidste forelæsninger.
til Herren Krishna. Krishna viste Sig for ham i en
Der er en berømt historie forbundet med temp- drøm og rådede ham til at komme til arenaen
let og Deiteten Sri Govinda Ji, der manifesterede med intet andet end en blomsterkrans og en
sig fra et helligt jackfrugttræ i Kaina for Sin store japa-kæde i hænderne. Krishna lovede ham sejr,
hengivne Kong Bhagya Chandra (1748-1799), og i fremtiden ville han blive enevældig konge
der var en glødende hengiven af Herren Krishna. over Manipur.
Han spredte vaisnavismen i Manipur, efter at
Den næste morgen ventede skarer af menhans bedstefader havde gjort vaisnavisme til nesker på hustagene for at se skæbnen for den
landets officielle religion.
formodede konge fra Manipur. Bhagya Candra
Bhagya Candra besteg tronen i 1759, men gik alvorsfuldt ind i arenaen med blomsterkrans
i 1762 blev Manipur invaderet af burmeserne, og japa-kæde, imens han reciterede Herren
der handlede i ledtog med kongens misunde- Krishnas hellige navn. Elefanten løb aggressivt
lige morbroder. Kongen måtte flygte sammen hen imod ham, men da den kom tæt på, satte
med sin dronning og nogle få ledsagere til den med ét farten ned, standsede og knælede
nabolandet Ahom, der nu er kendt som Assam. ned for ham. Det så ud, som om elefanten var
Kongen af Ahom, Kong Rajesvara, havde hørt blevet ramt en usynlig fjende. Kun Bhagya
om Bhagya Candras gode kvaliteter og var glad Candra kunne se, at Herren Krishna sad på
for at modtage ham. De blev nære venner, og elefantens hoved som en elefantfører. Kongen
Rajesvara lodBhagya Candra bo tæt på det gav Krishna blomsterkransen om halsen og steg
kongelige palads.
derefter op på elefanten og red triumferende
Men Bhagya Candras snu morbror sendte et igennem den jublende folkemængde. Herefter
brev til kongen, hvor han påstod, at den person, generobrede han Manipur og opførte et tempel
der havde søgt tilflugt i hans hof, var en bedrager for Govinda Ji.
og ikke den rigtige Bhagya Candra. Morbroderen
I drømmen havde Krishna fortalt Bhagya Canrådede kongen af Ahom til at dræbe ham. Brevet dra , at når han blev konge, skulle han installere
påvirkede Kong Rajesvara. Selv om han ikke en Deitet af Krishna. Deiteten, Govindaji, skulle
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udskæres fra et vist gammelt jackfrugttræ, der
voksede på skråningen af et bjerg ved navn
Kaina, og Deiteten skulle se ud, som han nu så
Krishna i drømmen. Herren Krishna bad ham
også om efter at have installeret Deiteten at arrangere for opførelsen af en rasa-lila, hvor Deiteten
skulle tilbedes med sange og dans. Herren gav
Bhagya Candra et billede af, hvilket tøj danserne
skulle være klædt i, og hvordan sangene og dansene skulle komponeres. Dette blev grundlaget
for den særlige manipuri sang og dans.

ISKCON i Manipur
ISKCON har også et meget smukt og velbesøgt tempel, der blev grundlagt i Imphal af
Srila Prabhupadas discipel HH Bhaktisvarupa
Damodara Swami (1937-2006), der selv var fra
Manipur. Han var også kendt som Dr. T.D. Singh,
der er berømt fra bogen Liv kommer fra liv. Her
talte Srila Prabhupada på en række morgenvandringer i Los Angeles med den dengang unge
kemiprofessor Dr. Singh, der var på studieophold
i USA. Srila Prabhupada tiltalte Dr. Singh som
repræsentant for de ateistiske videnskabsfolk,
der hævder, at liv er kemi, og udfordrede ham,
at hvis deres videnskab var så avanceret, hvorfor
kunne de da ikke skabe liv ad biokemisk vej i deres laboratorier? Senere blev Dr. Singh/Svarupa
Damodara lederen af ISKCON’s videnskabelige
gren, The Bhaktivedanta Institute, og var resten
af livet involveret i naturvidenskabeligt Krishnabevidst arbejde sideløbende med, at han var
aktiv i sin hjemstat, Manipur.
Srila Prabhupada kendte til Manipurs rige
vaisnava-arv og dets folks ksatriya-baggrund,
deres accept af Gaudiya-vaisnavismen og deres
smukke hengivne kunstarter. Han ønskede, at
Manipurs vaisnava-kultur blev genoplivet på
en videnskabelig måde, så landet ville blive en
ideel vaisnava-stat, der kunne repræsentere
Bhagavata-kulturen til hele verden. Derfor ville
han gerne have besøgt Manipur, men på grund
af dårligt helbred og vanskeligheder med at få
de rigtige visa til hans udenlandske disciple blev
det aldrig til noget.
På Srila Prabhupadas ønske åbnede Bhakti8

svarupa Damodara Swami i 1977 et ISKCONtempel i Imphal, Manipurs hovedstad. Templet
er nu kendt som Manimandir eller Juveltemplet.
Alle, der besøger det, bliver med det samme
overvældet af dets pragt. Deiteterne er Sri-Sri
Radha-Krishnacandra sammen med Srimati
Lalita og Srimati Vishakha, Sri-Sri Gaura-Nitai og
Sri-Sri-Srimati Jagannatha-Baladeva-Subhadra.
Under Deitetsinstalleringen fik Bhaktisvarupa
Damodara Swami 108 brahmanaer til at recitere alle Srimad-Bhagavatams 18.000 vers.
Nær Sri-Sri Radha-Krishnacandra-templet
ligger Bhaktivedanta Institute Mission Higher
Secondary School, en engelsksproget skole,
der blev etableret af Bhaktisvarupa Damodara
Swami i 1982.
Bhaktisvarupa Damodara Swami fødtes i
Thoubal, en idyllisk landsby en time fra Imphal.
Hans Disciple har nu bygget et smukt tempel,
Sri-Sri Radha-Damodara, til hans ære i Thoubal
nær hans fødested.
Den 24. januar 1977 skrev Srila Prabhupada
i et brev til Sriman Svarupa Damodar das Brahmacari:
“Manipur har været et historisk sted i tusinder
af år. Arjuna giftede sig med datteren til Manipurs
konge, og hans søn blev konge. Du nedstammer
således fra de oprindelige ksatriyaer. Bring nu
derfor denne viden om Bhagavad-gita, genopliv
Manipurs ksatriya-kultur og red vaisnavismen.
For at prædike i Manipur kan jeg komme dertil i
en hvilken som helst tilstand. Jeg har stor respekt
for Manipur, der var et ksatriya-kongerige længe
før Arjuna. Du kan gøre det. Du er en uddannet
hengiven, og vi vil alle hjælpe dig. Der er brug
for det.
Alt kan opnås gennem bhakti. Lav et Manipurtempel ligesom Vrindavana og Navadvipa. Folk
dér har brug for at blive en smule uddannet til den
rigtige forståelse, og så vil hele folket i Manipur
bakke op om dig. Hvis du arrangerer det, kommer
jeg, så snart du siger, at jeg skal komme.”
Baseret på Manipur Yatra af Chandan Yatra
Das. Se https://www.facebook.com/notes/
chandan-yatra-das/manipur-yatra-north-east-

TILBEDELSEN AF
GOVARDHANA, 2
Som optakt til Govardhana-puja, der i år fejres søndag den 15. november, bringes anden del af
et uddrag fra Srila Prabhupadas bog Krishna, Guddommens Højeste Personlighed. Denne bog er
ved at blive gjort til en genudgivelse på dansk som e-bog, og uddraget kommer fra det løbende
arbejde med klargøring af bogen. Første del bragtes i sidste nummer.
Efter at have hørt Krishna tale således svarede
Nanda Maharaja: ”Min kære dreng, siden Du
beder derom, skal jeg sørge for en særskilt ofring
til de lokale brahmanaer og Govardhana, men
lad mig i første omgang afholde denne ofring,
der er kendt som Indra-yajna.”
Men Krishna svarede: ”Min kære fader, vent
ikke. Ofringen, du foreslår at afholde for Govardhana og de lokale brahmanaer, vil tage lang tid.
Tag hellere det arrangement og tilbehør, som
du allerede har gjort klar til Indra-yajnaet, og
anvend det med det samme til at tilfredsstille
Govardhana og de lokale brahmanaer.”
Omsider gav Maharaja Nanda efter. Kohyrderne spurgte derefter Krishna, hvordan Han
ønskede, at yajnaet skulle udføres, og Krishna
gav dem følgende anvisninger: ”Lav alle mulige
slags god mad af kornet og smørolien, der er
blevet samlet til yajnaet. Tilbered ris, dal, derefter
halava, pakora, puri og alle mulige retter af mælk
som sødris, rabri, søde kugler, sandesa, rasagulla og laddu og inviter de lærde brahmanaer,
der kan synge de vediske hymner og ofre til
ilden. Brahmanaerne bør gives alle mulige slags
korn i velgørenhed. Udsmyk som det næste alle
køerne og bespis dem godt. Giv derefter penge

i velgørenhed til brahmanaerne. Hvad angår de
laverestående dyr som hundene og de lavere
klasser af mennesker som candalaerne eller
den femte klasse af mennesker, der anses for at
være urørlige, kan vi også give dem rigeligt med
prasadam. Efter at køerne har fået frisk græs,
kan ofringen, der er kendt som Govardhanapuja, begynde med det samme. Denne ofring
vil tilfredsstille Mig meget.”
I denne udtalelse beskriver Herren Krishna
praktisk taget hele vaisya-samfundets økonomi.
I alle fællesskaber i menneskesamfundet og
i dyreriget blandt køer, hunde, geder osv. har
enhver sin bestemte plads. Alle skal arbejde
sammen til hele samfundets bedste, hvor samfundet ikke kun består af levende væsener,
men også af livløse genstande som bjerge og
marker. Vaisya-fællesskabet har især ansvar for
samfundets økonomiske fremskridt ved at dyrke
korn, give køerne beskyttelse og transportere
fødevarer, når det er nødvendigt, og gennem
forretning og finansiering.
Af denne udtalelse lærer vi også, at selv om
katte og hunde, der nu er blevet så vigtige,
ikke bør overses, er køernes beskyttelse i virkeligheden vigtigere end at beskytte hunde og

9

katte. En anden hentydning, vi får fra denne
udtalelse, er, at candalaerne eller de kasteløse
heller ikke må forsømmes af de højere klasser,
men skal gives den nødvendige beskyttelse.
Alle er vigtige, men nogle er direkte ansvarlige
for menneskesamfundets fremskridt, og andre
er kun indirekte ansvarlige. Når der imidlertid er
Krishnabevidsthed, sørges der for alles bedste.
Ofringen, der er kendt som Govardhana-puja,
afholdes i Krishnabevidsthedsbevægelsen. Herren Caitanya har anbefalet, at fordi Krishna er
tilbedelsesværdig, er Hans land, Vrindavana og
Govardhanabjerget, også tilbedelsesværdige.
For at bekræfte denne udtalelse nævnte Herren Krishna, at Govardhana-puja er lige så
god som tilbedelse af Ham. Siden den dag har
Govardhana-puja til stadighed fundet sted og
er kendt som Annakuta. I alle templer i eller
uden for Vrindavana bliver der under denne
ceremoni tilberedt store mængder mad, der
meget rundhåndet uddeles til den almindelige
befolkning. Nogle gange bliver maden kastet ud
til menneskemængden, og folk morer sig med at
samle den op fra jorden. Deraf kan vi forstå, at
prasadam, der er blevet ofret til Krishna, aldrig
bliver forurenet eller besmittet, selv hvis den
bliver kastet på jorden. Folk samler den derfor
op og spiser den med stor tilfredshed.
Guddommens Højeste Personlighed, Krishna,
rådede således kohyrderne til at standse Indrayajnaet og påbegynde Govardhana-pujaen for
at give Indra, der var meget opblæst over at
være den højeste hersker over de himmelske
planeter, en lærestreg. De ærlige og simple
kohyrder under anførsel af Nanda Maharaja accepterede Krishnas forslag og gjorde i mindste
detalje alt, som Han havde anbefalet. De afholdt
Govardhana-tilbedelsen og gik rundt om bjerget
(folk i Vrindavana følger stadig eksemplet fra den
første Govardhana-puja og klæder sig fint på og
samles nær Govardhanabjerget for at tilbede
det og gå rundt om bjerget sammen med deres
køer). I overensstemmelse med Herren Krishnas
instruktion tilkaldte Nanda Maharaja og kohyrderne lærde brahmanaer og begyndte at tilbede
Govardhanaved at synge vediske hymner og
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uddele prasadam. Vrindavanas indbyggere
samledes, udsmykkede deres køer og gav dem
græs. Med køerne foran sig begyndte de at gå
rundt om Govardhana. Gopierne klædte sig også
overdådigt og sad i oksetrukne kærrer, mens de
sang om Herren Krishnas lege. Brahmanaerne
mødte op som præster ved Govardhana-pujaen
og gav deres velsignelser til kohyrderne og deres
koner, gopierne.
Da alt var komplet, antog Krishna en mægtig
transcendental form og erklærede over for
Vrindavanas indbyggere, at Han Selv var Govardhana, for at overbevise de hengivne om,
at Govardhana og Krishna Selv er identiske.
Derefter begyndte Krishna at spise al den mad,
der var blevet ofret der. At Krishna og Govardhana er identiske, respekteres stadig, og store
hengivne tager sten fra Govardhanaog tilbeder
dem på samme måde, som de tilbeder Deiteten
af Krishna i templerne. Hengivne samler derfor
små klippestykker eller småsten fra Govardhana
og tilbeder dem hjemme, for denne tilbedelse
er lige så god som at tilbede Deiteten. Formen
af Krishna, der begyndte at spise ofringerne,
var en separat form, og Krishna Selv bøjede
Sig sammen med de andre af Vrindavanas
indbyggere ned for Deiteten såvel som for
Govardhana. Krishna frembar hyldester til den
mægtige form af Krishna Selv og Govardhana
og erklærede: ”Se blot, hvordan Govardhana
har antaget denne enorme form og begunstiger
os ved at modtage alle ofringerne.” Krishna erklærede også ved denne sammenkomst: ”Den,
der undlader at gøre Govardhana-puja, sådan
som Jeg personligt udfører den, vil ikke blive
lykkelig. Der er mange slanger på Govardhana,
og personer, der forsømmer deres foreskrevne
pligt til at udføre Govardhana-puja, vil blive bidt
af disse slanger og dø. For at sikre køernes og
deres egen medgang skal alle folk fra Vrindavana nær Govardhana tilbede bjerget, sådan
som det foreskrives af Mig.”
Ved således at afholde ofringen Govardhanapuja fulgte alle Vrindavanas indbyggere instruktionerne fra Krishna, Vasudevas søn, og bagefter
vendte de hjem.

TEKNOLOGI ER
OPIUM FOR FOLKET
af Jahnu Dasa

Hvem har bestemt, at teknologisk ekspertise
er det bedste barometer til at bedømme, om
man har forstået virkeligheden? Det eneste,
man behøver at forstå for at fremstille en computer, er, hvordan det fysiske stof opfører sig.
Det kræver ingenting andet end matematisk
og fysisk kunnen at bygge en satellit eller et
kamera. Men fysiske og kemiske reaktioner
er kun et meget lille udsnit af den virkelighed,
vi oplever. En langt større del af virkeligheden
udgøres af den bevidste oplevelse af denne
virkelighed. Ateismen afholder folk fra erkende
sig selv som den, der oplever – som en observant af virkeligheden.
I den moderne kultur læres der intet om det
virkelige selv. Selvet er blot blevet reduceret
til nogle kemiske reaktioner i hjernen. De, der
styrer samfundet, dvs. fabrikanterne, er nemlig
ikke interesserede i en oplyst befolkning, for
en oplyst befolkning vil ikke være interesseret
i at købe al deres bras. Derfor fører man en
bevidst kampagne i den globale kultur for at
gøre folk til ateister fra de bliver født, bl.a. ved
aggressivt at indoktrinere dem i evolution.
I det samfund har man blot erstattet religion
med politik og sport. I stedet for at gå op i
religion går man nu op i politik og sport. Men
det er alt sammen med det ene formål at gøre
folk til bevidstløse forbrugere. Disney-kulturen
har allerede lavet verden om til sin markeds-

plads, et verdensomspændende alter, hvor
man stolt duperer masserne med de nyeste
teknologiske frembringelser. Teknologi er nu
folkets foretrukne opium.
Eftersom de bliver madet med endeløse
Hollywood-film, hvor teknologien klarer alle
ærterne, og fordi de er blevet bevidstløse
af den konstante bestråling fra EMF samt al
det løgn og plat, der bliver sendt ud i æteren,
glemmer de helt, at deres teknologi ikke kan
redde dem fra naturens ubønhørlige mekanismer. Som vi har set igen og igen, kommer
deres teknologi altid til kort, og folkets nye
præster, nu i hvide kitler i stedet for sorte, hiver
sig forvildet i håret – de fatter ikke, hvordan
naturens mekanismer virker, for de lider af
den misforståelse, at alting blot er bevidstløse
fysiske vekselvirkninger.
De kan ikke se, at naturen og alting omkring
dem påvirkes og reagerer på menneskets individuelle og kollektive mentalitet. De mangler
fuldstændigt et holistisk syn. De fatter ikke, at
naturen er en bevidsthed. Gennem bevidst
propaganda for at holde folk hen i uvidenhed
bliver hele verden gennem medier og film således vildledt til at deltage i den globale kulturs
blinde fremmarch mod afgrunden.
Stof udgør kun en ubetydelig dimension af
virkeligheden. Meget vigtigere end at forstå,
hvordan stof virker, er det at forstå, hvordan
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bevidstheden og sindet fungerer, for disse
udgør den virkelige virkelighed i ethvert bevidst
væsens tilværelse. Men dette lærer man intet
om i skolen. Så længe man ikke har forstået
sig selv som et væsen, der er forskelligt fra
materien, er ens bevidsthed ifølge den vediske
version ikke engang udviklet over dyrestadiet,
og man vil som følge deraf altid være absorberet i og dermed forstyrret af den kropslige
dualitet i form af lykke og lidelse.
Det er det, folk med en ateistisk mentalitet
ikke forstår. Grunden til, at jeg tordner mod
ateismen, er, at ateismen er den grundliggende ondskab i mennesket, der afholder
det fra at udnytte den menneskelige livsform
til det, den virkelig er beregnet til, nemlig at
studere bevidsthed. I stedet gør ateismen
bevidstheden til slave af et materielt livssyn,
hvor bevidstheden ikke kan se sig selv. I naturvidenskaben bruger man sin bevidsthed til
at studere ting uden for sig selv. Man bruger
bevidstheden til at absorbere sig selv i død
materie, men i den åndelige videnskab bruger
man sin bevidsthed til at studere sig selv, dvs.
sin bevidsthed.
Naturvidenskaben er nyttig til at lave
teknologi, og når vi lever i en verden, hvor
masserne er slået med ærefrygt af teknologiske vidundere, bliver dette selvfølgelig
meget vigtigt. Men ateistens begejstring over
teknologien og naturvidenskabens evne til
at manipulere med stof er ikke det mindste
forskellig fra den begejstring, almindelige
mennesker udviste i fortiden, når magikere
og troldmænd fyrede krudt og svovl af for
at imponere dem og sikre sig behagelige
positioner i samfundet.
I middelalderen benyttede den herskende
klasse sig af folkets uvidenhed til at nyde og
herske, og i dag benytter de moderne herskere, fabrikanterne, sig af nøjagtigt de samme
virkemidler til at holde folk hen i uvidenhed og
slaveri. I det globale samfund har man bare
opgraderet slaverne til en middelklasse med
eget hus og bil. Men folk slaver stadig for
tilværelsen i kedelige, trivielle og ofte skade12

lige jobs og plages af de samme endeløse
bekymringer og elendigheder, som folk altid
har været plaget af. De udnyttes og udsuges
stadigvæk af den herskende klasse og evigt
øgede beskatninger, nøjagtigt ligesom de altid
er blevet.
Den eneste virksomme medicin mod dette
er oplysning om det sande, evige selv. Vaisnava-religionen har siden 1400-tallet været
kendt for foruden at missionere for Gud for
også at være en torn i øjet på det bestående
samfund og de dæmoniske kræfter, der styrer
det. Det er kun naturligt i den nuværende tidsalder – mørkets og hykleriets tidsalder – der
er styret af ugudelige og skadelige kræfter,
der gør almindelige mennesker til slaver i en
håbløs og frustrerende eksistens, at en ægte
religion også vil fremstå som en revolutionær,
samfundsomvæltende bevægelse. Revolutionen søges dog ikke med våben og vold,
men gennem at oplyse om sandheden. Men
sandheden er som bekendt ilde hørt.
Krishna siger: ”O du stærkarmede, derfor
besidder den, hvis sanser tilbageholdes fra
deres objekter, sandelig stabil intelligens.”
(Bg. 2.68)
”Hvad der er nat for alle væsener, er tid til
vækkelse for den selvbeherskede, og vækkelsestidspunktet for alle væsener er nat for den
selvransagende vismand.” (Bg. 2.69)
”En person, der ikke lader sig forstyrre af
den uophørlige strøm af ønsker, der som floder løber ud i havet, selv om havet forbliver
uberørt, kan alene finde fred, men det kan den,
der forsøger at tilfredsstille sådanne ønsker,
ikke.” (Bg. 2.70)
”Den, der har opgivet alle former for lyst til
sansenydelse, som lever fri for lyst, som har
opgivet enhver form for besiddertrang, og som
er fri for falsk ego – kun en sådan person kan
opnå fred.” (Bg. 2.71)
”Dette er vejen til det åndelige og guddommelige liv, efter at have opnået hvilket man
aldrig mere vil blive forvirret. Hvis man er
således situeret selv på dødstidspunktet, kan
man træde ind i Guds rige.” (Bg. 2.72)

FORÆLDRE
TIL TEENAGERE, 2
af Madhurika Devi Dasi

Madhurika Devi fortsætter her med sine betragtninger over sine erfaringer med som hengiven
at være mor til teenagere. Artiklen er fra ISKCON News den 18. september 2020. Første del
bragtes i sidste nummer.
Vi er nødt til at være
opmærksomme på, om
måden, hvorpå vi præsenterer ideer, er inspirerende eller afskrækkende
for unge mennesker. For
eksempel hørte jeg nogle
unge mennesker give udtryk for, at deres forældres
pessimisme med hensyn til
den materielle verden eller
verdslig uddannelse og
arbejde var meget umotiverende for dem. Vi er nødt til
at forstå den verden, som
vores unge voksne skal
begå sig i, og ikke blot affærdige eller kritisere
den på en måde, der undergraver deres mål
og aspirationer for deres liv. En anden ting,
der kan tage modet fra unge mennesker (eller
alle mennesker), er, når Krishnabevidsthed
præsenteres på en måde, der lægger vægt
på høje standarder med lange lister af krav til
aspirerende hengivne. Det kan virke umuligt
at leve op til (for nyligt bemærkede min søn, at
det er lettere at være en ven af hengivne end
virkeligt at være en hengiven, for så bliver man
opmuntret af alle, og ingen siger noget, hvis
man laver nogle fejltagelser). Vi har opdaget i
vores familie, at det, der har inspireret os mest,
er at finde nogle få hengivne aktiviteter, som
vi kan lide, og gøre dem af hele hjertet, og så
lade det vokse fra der. Hvis vi gerne vil støtte
og opmuntre vores børn, bør vi opmuntre dem
i det, de allerede gør, i stedet for at fokusere
på, hvad de ”burde” gøre.
En af de vigtigste opgaver, vi har som

forældre, er at hjælpe vores børn til at engagere sig i tjenester, der svarer til deres natur.
En af mine sønner har virkelig et talent for
madlavning. Når han er i køkkenet, er han
helt opslugt og optaget af det, han gør. Det
er naturligt for ham og gør ham meget glad.
Derfor er det meget let at opmuntre ham til at
gøre tjeneste, der involverer madlavning. Hvis
vi ønsker at hjælpe alle vores børn til at finde
tjenester, der engagerer deres talenter, er vi
nødt til at udvide omfanget af aktiviteter, vi kan
tænke på. Ud over de indlysende, traditionelle
aktiviteter som madlavning, syning og spille
musik kan vi forsøge at eksponere dem for et
bredt udvalg af aktiviteter, som de kan gøre
for Krishna – organisere begivenheder, skaffe
penge, grafisk design, festivaludsmykning, anlægsgartneri, IT og computerrelateret arbejde,
træskæring, bogføring og økonomisk styring,
være chauffør, lydteknik, komponere musik,
teaterinstruktør, annoncering, journalistik …
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listen er endeløs. Ligesom vi lagde en masse
energi i børnefestligheder, håndgerning og
dukketeater, dengang de var små, kan vi nu
rette vores indsats mod at hjælpe teenagere
til at forbinde sig med meningsfyldt tjeneste.
Den letteste måde at gøre dette på er, hvis vi
på en eller anden måde forbinder dem med
mentorer, der allerede er beskæftiget inden
for sådanne aktiviteter.
En af de faldgruber, vi virkelig gerne vil
undgå som forældre til vores børn, er at
skabe aversion og modvilje i forbindelse med
Krishnabevidsthed. Jeg kender nogle voksne,
der kæmper med aversion over for japa eller
Bhagavatam-klasser, fordi de blev tvunget
som børn. Vi ved også, at Srila Prabhupada
sagde, at der ikke skulle være nogen tvang.
Men jeg spekulerer sommetider over, hvor
trækker vi grænsen mellem opmuntring og
tvang? Jeg har nogle gange truffet en endelig
beslutning, der involverede børnene: ”Vi tager
hen i templet for at gøre en bestemt tjeneste.”
De protesterede ikke, men de var heller ikke
entusiastiske. Men de endte med at have det
alletiders og kommenterede, at det var sjovt,
og det ville de gerne gøre igen. Eller der har
været andre tidspunkter, hvor de modvilligt er
kommet med for at glæde mig, men virkede
til at kede sig og var ikke forbundet med oplevelsen. Jeg tænker på, om det er korrekt i et
sådant tilfælde at tænke: ”I det mindste så de
Deiteterne og hørte kirtanaen,” eller ville det
have været bedre, hvis de ikke var kommet
med? Og var det i første tilfælde i betragtning
af det gode udfald i orden for mig at træffe
beslutningen for dem, at de skulle gøre den
tjeneste?
Jeg bad en hengiven, der har årtiers erfaring
med at opmuntre og inspirere unge mennesker
i Krishnabevidsthed, om nogle kommentarer.
Hun nævnte, at når vi er forældre eller leder
vores familier, træffer vi hele tiden beslutninger
om, hvilke vaner, aktiviteter eller værdier er
værd at holde fast på, sommetider på trods af
vores børns modstand (og de kan være mestre
i modstand!). Så ligesom vi kan beslutte, at
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man skal børste tænder hver dag eller gøre sit
hjemmearbejde færdigt eller tale respektfuldt
til voksne, er det også i orden, hvis vi insisterer
på visse hengivne aktiviteter. Vi kan beslutte,
at visse ting er nødvendige, imens det ikke er
værd at insistere på andre. Den vigtige ting er
at forklare, hvorfor vi træffer disse beslutninger for vores familie, så vores børn (nu eller
senere) kan påskønne dem.
Jeg mener, det er i orden for unge mennesker at lære, at vi kan gøre ting af forskellige
grunde – fordi det er sjovt, fordi det er godt for
mig, fordi det er en ting, jeg tror på, eller fordi
jeg vil investere det i mit forhold til en anden
person osv. – og det inkluderer hengivne
aktiviteter. Jeg fornemmer, at hvis de hele
tiden bliver overladt til deres sind og ønske
om omgående tilfredsstillelse, vil de gå glip
af at opleve dybere åndelig forbindelse. For
nylig talte jeg med mine sønner om, hvordan
vi kender denne hemmelige adgang til lykke,
der strider imod enhver logik. Sommetider
bevæger det hellige navn i en kirtana alles
hjerter. Alle bliver blot uforklarligt strålende
og lyksalige, og jeg håber virkelig, at de vil
opleve det sommetider. Min søn svarede: ”Ja,
men jeg bryder mig ikke om det, når en leder
fortæller os, at vi skal være med i kirtanaen.”
Jeg svarede tilbage: ”Ja, men hvad nu, hvis
dit sind hver gang efter fem minutter fortæller
dig, at det er kedeligt, og du bør gå og hænge
ud udenfor? Du vil aldrig få chancen for at
få oplevelsen.” Måske kan en smule askese
og fastholden i en aktivitet, der kan virke lidt
hård eller kedelig, være en hjælp til at lære
at beherske sindet og opbygge sin karakter,
så længe det ikke er ungernes overvejende
oplevelse af Krishnabevidsthed.
Hvilket bringer os til et af de vigtigste punkter: GØR DET SJOVT! Jeg lyttede for nyligt til
et interview med Syamasundara Prabhu (Srila
Prabhupadas discipel), hvor han sagde: ”Hvis
Krishnabevidsthed ikke er sjovt, gør man det
ikke rigtigt.” At have sjov er lettere sagt end
gjort, når man har at gøre med teenagere, der
finder de fleste ting, som vi gør, for ”tamme”.

Den bedste ting er her at finde andre, der kan
gøre det sjovt – en ungdomsleder, der har et
naturligt talent for dette, eller nogle venner.
Og venner er virkelig en nøglefaktor, for når
de er sammen med venner, kan næsten hvad
som helst være sjovt. Vi har alle og teenagere
i særdeleshed brug for en følelse af at være
forbundet og tilhøre for at have det godt.
Vores børn har brug for venner og mentorer,
som de kan forbinde sig med, og hvis disse er
hengivne, kan det være en enorm afgørende
faktor for at gøre åndeligt liv ”levende” for dem.
Programmer som ungdomsbusturene i
Nordamerika, Europa, Mellemamerika og
Australien og drengenes sommerture og
Kishori Yatra skaber store anledninger for
unge mennesker til at forbinde og føle sig
som en del af et større hengivent samfund.
Meningsfuldt selskab med jævnaldrende, hvor
de ikke blot hænger ud sammen, men også har
det sjovt, mens de gør tjeneste, diskuterer åndelige emner og laver kirtana sammen, skaber

virkelig en følelse af at tilhøre og hjælper ungerne til selv at identificere sig som hengivne
af Krishna (der er en sjælden og meget speciel
race af hengivne, der elsker at være sammen
med teenagere og tage store grupper af dem
på månedlange ture og eventyr! Vi er dybt
taknemmelige over for sådanne hengivne, der
tager denne utrolige tjeneste på sig). Mange
unge voksne fortæller, at det ændrede deres
liv at være med på disse ture sammen med
andre unge hengivne. Jeg håber virkeligt, at
de snart igen vil kunne lade sig gøre.
Det er indlysende, at beslutningerne, vi træffer om, hvordan vi er forældre til vores børn,
er helt personlig, og alle har deres individuelle
stil og tilgang. Jeg tror, at det eneste, vi kan
gøre, er at forsøge at træffe vores beslutninger
bevidst og med overlæg og gøre det bedste,
vi kan i en ånd af tjeneste, imens vi forsøger
ikke at være for knyttet til resultaterne. Og lær
fra erfaringerne fra andre forældre, der har
forsøgt at finde ud af det før os.
15

NOGLE TANKER,
JEG DELTE MED EN GAMMEL VEN
af Madhavananda Dasa

Hvis der er en forfærdelig storm, gør det så
nogen forskel, om årsagen er havet, global
opvarmning eller en konspiration af nogle
gale videnskabsmænd, der vil udslette alle
mennesker ved at opstille nogle enorme
vindmaskiner? Vaisnavaer ser den materielle
natur som den umiddelbare årsag, karma som
den sekundære årsag, og den yderste årsag
er Krishna. Ændrer det på noget, hvis denne
virus er fremstillet i et laboratorium? Man kan
bruge hele livet på at kravle ned i forskningens
rottehul og alligevel i sidste ende ikke vide
med hundrede procent sikkerhed, hvad den
umiddelbare årsag var. Det eneste resultat vil
være et spildt liv.
At bebrejde andre for deres lidelse er
mentaliteten hos overfladiske personer. Det
er mentaliteten hos Ravana og Kamsa, der
mente, at der var en konspiration imod dem,
og var ude af stand til se, at deres undergang
var en konsekvens af deres egne ugerninger.
Prøv at sammenligne dette med mentaliteten hos tyren Dharma. Da Maharaja Pariksit
spurgte ham, hvem der havde brækket hans
ben, svarede Dharma, selv om Kali, der havde
gjort det, stod foran ham: ”Jamen, det er svært
at sige. Nogle folk klandrer den materielle
natur, andre ser det som et resultat af deres
egne handlinger, og andre forstår det igen som
noget, der kommer fra Herren.” Fra tyrens ord
kunne Pariksit Maharaja forstå, at han var en
stor personlighed.
Da Vasudeva på samme måde mødte Kunti
på Kuruksetra, spurgte han hende, hvem der
gjorde alle disse ting mod hende. Kunti kunne
korrekt have svaret, at der var en sammensværgelse fra Duryodhana, Dhrtarastra, Karna
og andre. Hun kunne have sagt: ”De rottede
sig sammen om at dræbe min søn Bhima med
gift, de konspirerede om at dræbe os i et brændende hus, der var en sammensværgelse for
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at snyde mine sønner i terningekastningen
osv. osv. osv.” Det gjorde hun ikke. Hun så
det som Herrens hånd og nåde.
I aftes var jeg så heldig at have en diskussion med en lærd og helgenagtig sadhu. Jeg
påskønnede virkeligt hans perspektiv. Han
fortalte mig, at denne epidemi er verdens
kollektive karma og kommer hovedsageligt
på grund af synden fra drab på køer. Han
nævnte, at denne virusepidemi igennem
årene er blevet forudsagt af mange vediske
astrologer og seere. Han sagde, at ifølge
dem er det en tid med renselse af verden,
imens det for helgenagtige personer er en
prøvelsens tid. Hvor vil vi søge efter årsagen til vores problemer? Hvis opfattelse
vil vi følge? Vil vi spise af den mentale tallerken fra vrede, ikke-hengivne konspirationsteoretikere, og eller vil vi søge tilflugt i
Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam og det
hellige navn?
Uanset om vi kan lide det eller ej, går
verden igennem en meget svær tid. Ifølge
mange vediske astrologer bliver det endnu
værre det næste år eller to med sandsynligt
økonomisk sammenbrud, mulig hungersnød
og tilmed krig.
Jeg respekterer de mange hengivne, der
gerne vil afsløre den konspiration, de mener,
der foregår. Og hvem ved, måske er konspirationen virkelig, men med al respekt vil vrede og
kritik af hengivne for at være ”blinde får” ikke
hjælpe noget. Det er der ingen beskyttelse i.
Uanset hvad der forårsagede vinden, bør vi
forholde os til den og se, hvad Krishna ønsker
at lære os igennem den. Hvad rolle spiller det,
hvilken retning vinden kommer fra?
Mine pranama’er til alle Herrens kære hengivne i alle de mange forskellige traditioner og
retninger, de kommer i. Nu er tidspunktet for
(Fortsættes side 19)

EN TELEPATISK HUND: DET VIDENSKABELIGE ASPEKT AF DE OVERNATURLIGE, 2
af Lalitanatha Dasa

En kort gennemgang af resultater fra den psykiske eller paranormale forskning. Første del bragtes
i sidste nummer.
En af de nutidige videnskabsmænd, der forsker i paranormale fænomener, er den engelske biolog Dr.
Rupert Sheldrake. Han er måske den
første forsker, der har undersøgt, om
telepati eller andre former for mental
kommunikation kan foregå mellem
dyr og mennesker. I et eksperiment
forsøgte han at finde ud af, om hunde
faktisk kan mærke, hvornår deres ejere
kommer hjem.¹
Har hunde en sjette sans? Skeptikere vil nok holde på, at når en hund
fornemmer, at en, den kender, er
på vej, må dette skyldes hundens almindelige
skarpe lugtesans og høresans. Måske kender
hunden sin herres daglige rutine. Eller måske
lægger de, der er omkring hunden, simpelthen
blot mærke til hundens opførsel, når de ved, at
herren snart kommer.
For at undersøge disse og andre muligheder
foretog Sheldrake en række eksperimenter med
Pamela Smart og hendes hund Jaytee. Pamela
og Jaytee boede i en lejlighed på stueplan i
Ramsbottom, en forstad til Manchester i England. Pamela plejede at efterlade Jaytee hos sine
pensionerede forældre, der boede i lejligheden
ved siden af. Hendes forældre bemærkede, at
Jaytee så ud til at kunne forudsige, når Pamela
var på vej hjem. I 1991 arbejdede Pamela som
sekretær i Manchester, og hver dag gik Jaytee
hen til stuens glasdør omkring kl. 16.30 på det
tidspunkt, hvor Pamela sluttede med sit arbejde
og begyndte at køre hjem. Hendes hjemtur tog
almindeligvis mellem tre kvarter og en time.
Jaytee ville sidde ved vinduet i hele denne tid.
Pamelas forældre mente, at Jaytees opførsel
kunne forklares med, at hun kom hjem hver dag

Pamela Smart og Jaytee

på samme tid. Men i 1993 blev hun arbejdsløs.
Hun tog ikke længere af sted eller vendte tilbage
på bestemte tidspunkter, men forlod hjemmet på
vilkårlige tidspunkter, når hun skulle købe ind eller
besøge venner. Alligevel så Jaytee ud til at vide,
hvornår hun var på vej hjem, og ville vente på
hende ved vinduet.
I 1994 læste Pamela i en avis om Sheldrakes
forskning. Hun satte sig i kontakt med ham
og tilbød, at hun og Jaytee kunne være hans
forsøgspersoner. Resultatet blev til næsten 200
eksperimenter i perioden mellem maj 1994 og
juli 1996, hvor et videokamera filmede, hvad
der skete ved glasdøren, hvor Jaytee plejede
at vente på Pamela. For sit vedkommende
nedskrev Pamela, hvor hun kørte hen, hvor
langt væk hun var, hvordan hun rejste, og tidspunkterne, hvor hun begyndte at vende hjem.
Derhjemme førte hendes forældre optegnelser
over Jaytees opførsel.
Yderligere fem eksperimenter fandt sted med
Jaytee i Pamelas søsters hjem i en nærliggende
by, og i 50 eksperimenter var Jaytee overladt til
sig selv i Pamelas lejlighed. I alle eksperimen17

terne startede Pamela selv videokameraet, når
hun tog af sted, og standsede det, når hun kom
hjem. Siden der kun var fire timer på videobåndene, vendte Pamela generelt tilbage inden for
fire timer, selv om hun skiftede imellem, hvor
længe hun var væk, fra under en time til tæt ved
fire timer. I ti kontrolforsøg vendte hun tilbage,
efter mere end de fire timer var gået.
Pamelas udture fandt sted på alle tidspunkter
på døgnet fra tidlig morgen til sen aften. I nogle
af eksperimenterne bestemte hun selv, hvornår
hun ville vende hjem. I andre valgte Sheldrake et
tilfældigt tidspunkt, som han underrettede hende
om via en personsøger.
To videnskabsmænd, der ikke vidste, hvad
eksperimenterne gik ud på, gennemså uafhængigt af hinanden de tidskodede videoer og
nedskrev, hvornår Jaytee havde opholdt sig ved
vinduet. Deres optegnelser blev derefter sammenlignet med Pamelas noter. Det viste sig, at
når Pamela ikke var på vej hjem, tilbragte Jaytee
4 til 11 procent af tiden ved vinduet (ofte for at gø
af en forbipasserende kat eller blunde i solen).
Men i det tidsrum, hvor Pamela var på vej hjem,
tilbragte Jaytee omkring 60 procent af tiden ved
vinduet, hvor han ifølge Pamelas forældre det
meste tiden åbenlyst ventede på hende.
Hvordan vidste Jaytee, at nu var Pamela på
vej hjem? Han kunne ikke have hørt hendes bil
nærme sig, siden han i nogle tilfælde gik hen til
vinduet, imens hun stadig var 50 kilometer borte.
Stormanchesters svære trafik ville under alle
omstændigheder have forhindret ham i at kunne
skelne hendes bil fra alle andre køretøjer. Nogle
gange tog Pamela også toget eller en taxa i stedet for sin egen bil. Han kunne heller ikke have
opsnappet ubevidste hentydninger fra Pamelas
forældre, siden de intet vidste om, hvornår hun
kom hjem. Og siden Pamela tog af sted og kom
tilbage på tilfældigt valgte tidspunkter i løbet af
hele dagen, kunne Jaytee heller ikke have reageret på nogen form for daglig rytme.
I de ti kontrolforsøg, hvor Pamela ikke vendte
tilbage inden for de fire timer, gik Jaytee på intet
tidspunkt hen til vinduet ud over sine normale 4 til
11 procent. Så selv om nogle kunne have en for18

modning om, at Jaytees opførsel afspejlede, at
jo længere han var alene, desto oftere ville han
gå hen til vinduet for at vente på sin herre, viste
disse ti eksperimenter, at det ikke var tilfældet.
Sheldrake konkluderede: “Jaytee virkede til at
kunne sanse Pamela Smarts beslutning om at
vende hjem på en måde, der ikke kan forklares
med nogen af de oven for diskuterede ”normale”
hypoteser. Måske reagerede han telepatisk på
hendes intentioner eller tanker.”²
Hvordan sker telepati? Det kan vi egentlig ikke
sige noget om, men det ser ikke ud til at involvere
noget fysisk som f.eks. radiobølger, siden man
aldrig har konstateret, at enten menneskers
eller hundes hjerner udsender eller opfanger
radiobølger. Måske har sindet telepatiske eller
andre evner, der tillader det at opfatte og påvirke
materie på finere måder, der ikke for nærværende forstås af moderne videnskab. En anden
mulighed er, at der er en allestedsnærværende,
højere intelligens, der forbinder alle levende
væsener, og levende væsener kan under bestemte omstændigheder forbinde sig med denne
højere intelligens og få adgang til viden, som
de ikke kan tilegne sig med fysiske processer
igennem deres fem sanser. Måske telepati og
andre sådanne psykiske evner virker gennem en
kombination af disse to muligheder – igennem
særlige evner ved sindet og ved at forbinde sig
med en allestedsnærværende intelligens – eller
måske er der en tredje forklaring.
Noter
1. Afsnittet om Rupert Sheldrake er hentet
fra A Dog That Seems To Know When
His Owner is Coming Home: Videotaped
Experiments and Observations, Rupert
Sheldrake og Pamela Smart, Journal
of Scientific Exploration 14, s. 233-255
(2000). Også tilgængeligt på Internettet,
se https://www.sheldrake.org/research/
animal-powers/a-dog-that-seems-toknow-preliminary-investigations?highlight
=WyJqYXl0ZWUiLCJqYXl0ZWUncyIsIm
pheXRlZSdzYW50aWNpcGF0b3J5Il0=.
2.
Samme som ovenfor.

KALIS VÆRSTE INDFLYDELSE
fortalt af Sutapa Dasa

Vi lever i Kalis tid, den mest degraderede,
materialistiske og syndige tidsalder, der står
under indflydelse af personen Kali, sådan som
han beskrives i bl.a. Srimad-Bhagavatams
Første Bog. Engang sendte Kali tre dæmoner
ud for at påvirke mennesker i verden, så de
kunne finde ud af, hvordan de bedst kunne
degradere menneskeheden.
Den første dæmon kom hjem efter et stykke
tid, og Kali spurgte ham, hvad han havde gjort.
”Det lykkedes mig at påvirke en ærlig mand
til at blive en tyv og stjæle,” svarede den første
dæmon.
”Udmærket, men der må være bedre måder
at degradere menneskeheden på,” svarede
Kali.
Den næste dæmon kom hjem. Igen
spurgte Kali til, hvad
han havde lavet.
”Jeg fik en mand,
der altid havde været
trofast over for sin
hustru, til at snyde
hende og gå til en
prostitueret,” fortalte
dæmon nummer to.
”Det lyder godt,
men er det virkelig det
bedste, vi kan gøre?”
spurgte Kali.
Så kom Kalis tredje
dæmon tilbage efter
lang tid. Kali spurgte

ham, hvad han havde præsteret.
”Jeg fik en sadhu til at opgive sine løfter,”
svarede den tredje mand.
Kalis øjne lyste op. ”Fantastisk! Mange tak!
Ja, det er sådan, vi bedst kan øve vores indflydelse. Fra det punkt vil hele menneskeheden
blive degraderet.”

(Fortsat fra side 16)
os til at tilbagebetale den gæld, vi har over for
vores guruer, Srila Prabhupada, Sri Caitanya
Mahaprabhu og den vediske litteratur. Verden
har desperat brug for oplyste vaisnavaer til at

lære igennem deres eksempel, hvordan man
forholder sig i de nuværende og kommende
kriser. Vi er blevet accepteret og givet barmhjertighed af store sjæle. Nu er prøven her. Nu
er det tid til at tilbagebetale den gæld.

Fortalt af Sutapa Dasa. Der hviler et stort
ansvar på dem, der er kendte som sadhuer
og forventes af andre at være eksemplariske i
deres opførsel. De kan fuldstændigt ødelægge
det almindelige menneskes tro på vediske og
religiøse grundsætninger ved den mindste
afvigelse fra deres principper.
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PRASADAM OG OFRING AF MAD
KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 11
af Lalitanatha Dasa

Dette afsnit om at leve Krishna-bevidst diskuterer vigtigheden af at ofre sin mad til Krishna.
Mange har den opfattelse af åndeligt liv, at
når det kommer til spisning, handler det om at
spise så lidt og så asketisk som muligt. Intet
kan være mere forkert, når det kommer til et
Krishnabevidst liv. Hengivne spiser både mere
velsmagende og sundere mad end folk flest,
for selv om de ikke laver god mad til sig selv,
laver de god mad til Krishna. Efter at have ofret
maden til Krishna for Krishnas tilfredsstillelses
skyld spiser de den ofrede mad, der nu kaldes
prasadam (’nåde’).
Krishna anbefaler i Bhagavad-gita, at for at
gøre spisning til en åndelig handling bør man
spise mad, der først er blevet givet til Ham i
ofring. At love sig selv og Krishna, at man ikke
vil spise noget, der ikke først er ofret til Krishna,
er et stort skridt fremad i ens åndelige liv. Det er
også en smart måde at beherske sine sanser
på. Man vil opdage, at problemer med en ustyrlig
tunge eller trøstespisning forsvinder, når man
følger princippet om kun at spise mad, der er
ofret til Krishna.
Hvad mere er, gør det madlavning og spisning til en spændende oplevelse. Alle ved, hvor
meget mere spændende det er at lave mad til
andre, og hvor kedeligt det kan være at lave mad
til sig selv. Har man inviteret venner til middag,
kan man bruge flere timer på at trylle lækkerier
frem, imens når det kun er til én selv, er det mest
noget, der skal overstås.
At ofre mad til Krishna er teknisk set måden
at undgå karma – materielle reaktioner – på,
når man laver mad. Vi får karma, når vi gør ting
for vores egen skyld, men når vi gør dem for
Krishnas skyld, er der ingen materielle reaktioner
forbundet med dem. For hengivne, der gør en
kunst ud af at lave den bedste mad til Krishna,
betyder dette dog mindre. For dem er det mere
en direkte måde at glæde Krishna på og lære,
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at Hans tilfredsstillelse går forud for ens egen.
Krishna spiser faktisk det, man ofrer til Ham,
når det ofres med hengivenhed og kærlighed.
Krishna er dog så almægtig, at Han ikke behøver
at fortære maden for at spise den eller smage
den. Blot ved at se på den kan Han smage den.
Når man bagefter selv spiser prasadam, som
Krishna først har smagt på, kan man smage
forskellen. Udenforstående kan ikke forstå det
eller tro det, men lad det komme an på en prøve
og se, om det ikke er rigtigt.
Lad os se på nogle konkrete detaljer.

Tilberedning
Både under indkøb og tilberedning er det vigtigste hele tiden at tænke på at glæde Krishna.
Hvad kan ofres til Krishna? Krishna siger i
Bhagavad-gita (9.26), at Han tager imod ”et
blad, en blomst, frugt eller vand, når det ofres
med kærlighed og hengivenhed.” Den vigtigste
ingrediens er således hengivenhed. Det næste
punkt er, at Krishna accepterer vegetariske
fødeemner inklusive mælkeprodukter.
Man kan ikke ofre kød, fisk eller æg. Visse
vegetabilske ting kan heller ikke ofres. Disse
omfatter hele løgfamilien (løg, hvidløg, porrer,
purløg osv.), svampe og champignon og rusmidler inklusive kaffe og te.
Allerede færdiglavede ting kan generelt ikke
ofres. Så vidt muligt anvender man råvarerne fra
det uforarbejdede stadie. ’Så vidt muligt’ betyder,
at visse ting, man ikke selv har mulighed for at
fremstille, som sukker, mel og mælkeprodukter,
kan ofres. Brød, der er bagt af ikke-hengivne,
kan ikke ofres.
Det, der allerede er blevet ofret én gang, kan
man ikke ofre igen. Man kan altså ikke blande det
uofrede med noget allerede ofret og ofre det igen.
Det er et vigtigt princip at holde de to ting adskilte.

Renlighed i køkkenet er vigtigt. Man bør
have taget bad og have rent tøj på. Har man
hår, skal det bindes på plads, f.eks. med et
tørklæde, så der ikke falder hår ned i maden.
Køkken og redskaber skal være skinnende
rene. Er der ikke rent i køkkenet, bør man gøre
rent, før man går i gang med selve madlavningen. Brug gryder og køkkenting, hvor der
aldrig har været kød i.
Ét princip forbavser mange: Man må ikke smage på maden, når den tilberedes, ikke engang for
at smage den til. Krishna og ingen anden er den
første, der skal smage på den. Man må derfor
igennem erfaring lære, hvor meget der skal i af
de forskellige ingredienser og krydderier, ved at
måle dem i hånden eller med en måleske. Det
er ikke svært, når man først har lært det.
Med hensyn til opskrifter kan man stå i lære
hos rutinerede hengivne kokke eller anskaffe sig
nogle gode kogebøger. Mange Hare Krishnahengivne har skrevet kogebøger. På dansk har
vi Hellige Kalorier, en introduktion til det indiske
vegetarkøkken. Bogen kan fås igennem Nyt fra
Hare Krishna. Kan man læse engelsk eller andre
sprog, er der mange andre muligheder.

Ofring
Når man er færdig, ofrer man maden til
Krishna. Man anretter det, man har lavet, på en
tallerken, der kun bruges til Krishna. En håndfuld
af hver ret er en passende mængde. Mange
bruger små skåle, en til hver ret. Stil også et
frisk glas vand og læg en ske på tallerkenen.
Om man vil, kan man pynte tallerkenen med et
par blomster.
Stil Krishnas tallerken foran alteret eller et billede af Srila Prabhupada og Krishna. Hvis man
er indviet, har man også et billede af sin åndelige mester. Husk, at vi ikke ofrer ting direkte til
Krishna, men altid igennem den åndelige mester/
Srila Prabhupada.
Herefter knæler man ned, og imens man ringer
med en klokke i højre hånd, reciterer man de
tre ofrings-mantraer (se Vaisnava Sange side
38). Kan man ikke disse mantraer, kan man
også recitere Hare Krishna-mantraet tre gange.

Samtidigt beder man i sindet Krishna om at være
venlig at acceptere ofringen.
Lad ofringen stå foran Krishna i 10-15 minutter,
så Han har god tid til at spise. Derefter tager man
Krishnas tallerken ud i køkkenet, kommer den
ofrede mad, der nu er prasadam, enten tilbage i
gryderne og skålene til resten af retterne eller i en
skål for sig til senere servering. Inviter familie og
venner og smag alle sammen, hvordan Krishna
har smagt på prasadamen.

Servering af prasadam
Lidt om servering af prasadam. Det vediske
system er, at de, der spiser, ikke serverer maden
til sig selv, og at de, der serverer, ikke spiser,
imens de serverer. Dette gøres af flere grunde.
Det er et renlighedsprincip ikke at røre ved det,
der bliver serveret fra, når man har rørt ved munden. Det er også en form for venskabsudveksling
imellem hengivne, når man får lov til at servere
for hinanden på skift.
Normalt sidder man på gulvet i rækker over
for hinanden med mellemrum imellem, hvor
tjenerne kan gå frem og tilbage. Selv om det
ikke er et absolut princip, er det det bedste, så
det går vi ud fra i det følgende. Her er nogle
retningslinier for servering:
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Alle, der skal serveres, inviteres til at sidde.
De, der serverer, bør være rene, fredfyldte,
glade og tilfredse. De kan evt. spise, før de
serverer, hvis det er nødvendigt.
De ældste serveres først.
Server vand eller drikke først.
Fortsæt med at servere, til ingen vil have
mere.
Rør ikke tallerknerne med serveringsskeen.
Sker det, vaskes skeen af med det samme.
Rør aldrig prasadam med fødderne eller
træd hen over prasadam, da det ikke er
forskelligt fra Krishna.
Undgå at lave støj, f.eks. ved at serveringsskåle og skeer slår mod hinanden. Server
så lydløst som muligt.
Rengør med det samme stedet, hvor der er
blevet spist, når alle er færdige.
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BREVKASSE
Hvis Gud er inde i os ...
Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål

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 to spørgsmål.
SPØRGSMÅL: Hvis Gud er inde i os, hvorfor
skulle vi da rejse og søge efter Ham over hele
verden?
SVAR: Det er sandt, at Gud er inde i os. Han
bor i os i form af den firarmede Paramatma,
Oversjælen. Men vi kan ikke opfatte og høre
Ham, for nu er vores bevidsthed helt dækket af
den materielle naturs tre kvaliteter. Det bekræftes
som følger af Krishna i Bhagavad-gita (7.13):
“Fordi hele verden bedrages af de tre kvaliteter [godhed, lidenskab og
uvidenhed], kender den ikke
mig, der er over kvaliteterne
og er uudtømmelig.”
Siden vi har været dækket
af disse kvaliteter i umindelige tider, er det ingen let
opgave at blive fri af deres
indflydelse. Hvis vi imidlertid
overgiver os til Gud jævnfør
instruktionerne, Han giver os
i Bhagavad-gita, befrier Herren os fra kvaliteternes dækkende indflydelse
og afslører Sig Selv for os i forhold til graden af
vores overgivelse.
“Denne Min guddommelige energi, der består
af den materielle naturs tre kvaliteter, er meget
vanskelig at sætte sig ud over. Men, den der har
overgivet sig til Mig, krydser let hen over den.”
(Bg. 7.14)
Derfor har du ret i, at der er ingen grund til
at vandre over hele verden og søge efter Gud.
Vi behøver blot at overgive os til Ham hjemme
hos os selv, sådan som Han instruerer os i
Bhagavad-gita. På den måde vil vores liv blive
vellykkede.
Siden hele verden lider på grund af mangel
22

på Gudsbevidsthed, rejser den person, der har
erkendt Gud, hele verden rundt, ikke for at søge
efter Gud, men for at oplyse andre om, hvordan
man erkender Gud. Der er intet større velfærdsarbejde end dette.
SPØRGSMÅL: Et sted i Bhagavad-gita (6.30)
står der: ”For den, der ser mig overalt og ser
alting i mig, er Jeg aldrig væk, og han er heller
aldrig væk fra Mig.” Men i 9.4 siger Krishna: ”Hele
universet gennemtrænges
af Mig i min umanifesterede
form. Alle væsener er i Mig,
men Jeg er ikke i dem.” Kan
du hjælpe mig til at forstå forskellen på disse to vers.
SVAR: Ja, det er rigtigt,
at Krishna på samme tid er i
alting og ikke er i alting. Det
kan virke ulogisk, at Krishna
i et vers hævder, at Han er
overalt, og i et andet vers beskriver, hvordan Han ikke er til stede i de levende
væsener. Vi ved også fra andre vers, at Krishna
er til stede i alle som Oversjælen. Så hvad mener
Krishna, når Han siger, at Han ikke er inde i de
levende væsener?
En måde at forstå dette på er, at selv om
Krishna er overalt, er den materielle verden ikke
Hans ønske. De betingede sjæle i den materielle
verden er optaget af deres egen sansenydelse.
Det er ikke Herrens ønske, selv om de betingede
sjæle intet kan gøre uden Hans sanktion. På den
måde kan man sige, at Krishna er her, for Han
får det hele til at ske, samtidigt med, at Han ikke
er her, for det er ikke Hans planer og ønsker, der
udfolder sig her.

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.

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

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

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)

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

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.
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HØSTEN 2020
Så er høsten overstået. Som der tidligere på året blev skrevet om, lejede de hengivne
fra templet i København et stykke mark i Bjergsted på Vestsjælland og dyrkede grønsager
i løbet af sommeren. Alting er nu blevet gravet op i løbet af oktober, og som man kunne
forvente det, er udbyttet over al forventning. I alt blev det til måske to tons rødbeder, 1
tons pastinakker, 1-2 tons kartofler og 2-300 kg gulerødder. Derudover var der også lidt
jordskokker og nogle bladbeder.
Alle er velkomne til at møde op i templet og få nogle hjemmedyrkede, økologiske grønsager med hjem, så længe lager haves.

