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Mandag 1.6 Sri Baladeva Vidyabhusanas bortgang 
                    Ganga Puja
                     Srimati Gangamata Gosvaminis  
  fremkomst
Tirsdag 2.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Pandava Nirjala Ekadasi)
Onsdag 3.6 Bryd fasten mellem 4:31–5:37
Torsdag 4.6 Panihati Cida Dahi Utsava
Fredag 5.6 Snana Yatra
                   Sri Mukunda Dattas bortgang
                   Sri Sridhara Panditas bortgang
Lørdag 6.6 Sri Syamananda Prabhus bortgang
Onsdag 10.6 Sri Vakresvara Panditas fremkomst
Mandag 15.6 Srivasa Panditas bortgang
Onsdag 17.6 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn  
  og bønner for Yogini Ekadasi)
Torsdag 18.6 Bryd fasten mellem 4:25–6:11
Søndag 21.6 Sri Gadadhara Panditas bortgang
                      Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang  
  (faste indtil middag)
Mandag 22.6 Gundica Marjana
Tirsdag 23.6 Ratha Yatra
                      Sri Svarupa Damodara Gosvamis  
  bortgang
                      Sivananda Senas bortgang
Fredag 26.6 Sri Vakresvara Panditas bortgang
Lørdag 27.6 Hera Pancami (fire dage efter Ratha Yatra)
Onsdag 1.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Sayana Ekadasi)
                    Ratha Yatra retur (8 dage efter Ratha Yatra)
Torsdag 2.7 Bryd fasten mellem 4:31–10:19
Søndag 5.7 Guru (Vyasa) Purnima
                    Srila Sanatana Gosvamis bortgang
                    Caturmasyas første måned begynder  
  (faste fra bladgrønt i en måned)
Fredag 10.7 Srila Gopala Bhatta Gosvamis bortgang
Mandag 13.7 Srila Lokanatha Gosvamis bortgang
Tirsdag 14.7 ISKCON’s oprettelse i New York
Torsdag 16.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Kamika Ekadasi)
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Den 4. juni er dagen for Panihati-festivalen, 
hvor Herren Nityananda for 500 år siden satte 
Raghunatha Dasa til at holde en stor festival 
for Sine hengivne. Tusindvis af mennesker blev 
bespist med frugtris, tykmælk og nedkogt mælk. 
Forsidebilledet, hvor Herren Caitanya og Herren 
Nityananda går rundt blandt Deres hengivne i 
Panihati, har vi valgt for at minde os om alle de 
store festivaler, vi må nøjes med at længes efter 
her i aflysningernes tid. Men længslens glæde må 
man heller ikke kimse af. Den gør én taknemmelig 
for det, man plejer at tage for givet, så vi kommer 
til at værdsætte det så meget mere, når vi igen 
kan fungere og mødes normalt.

Situationen er fortsat, at verden og Danmark 
er lukket ned på grund af corona-epidemien og 
fortsætter med at være det hen over sommeren. 
Selv om kirker og religiøse bygninger har fået 
lov at holde åbent, umuliggør afstandskravene 
programmer med mange deltagere. Således 
bliver der foreløbig ingen søndagsfester i 
København. Alle opfordres i stedet til at komme 
på andre tidspunkter i løbet af ugen, f.eks. om 
aftenen kl. 19 eller midt på dagen, hvor der ofte vil 
være andre, man kan sidde og synge sammen med.

Af andre aflyste arrangementer skal nævnes 
Ratha Yatra, som skulle være foregået i 
København lørdag den 4. juli, og den årlige 
Bhaktisangam-uge  på Almviksgård i Sverige. 
Hvordan Sri Krishna Janmastami i august 
kommer til at foregå, er ikke klart. Mere derom 
i næste nummer. Fortsat god sommer. Krishna-
bevidsthed er en indre tilstand og kan ikke aflyses 
af ydre omstændigheder. Ld.
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I en tid, hvor materiel videnskab dominerer på 
alle områder inklusive trossætningerne inden 
for religiøsitet, vil det være meget oplivende, 
hvis vi kan betragte principperne for sanatana-
dharma fra den moderne videnskabsmands 
perspektiv. Selv Dr. S. Radhakrishnan 
indrømmede på verdensreligionskonferencen, 
der blev afholdt tidligere i Delhi, at religion 
vil ikke være acceptabel i den moderne 
civilisation, hvis den ikke accepteres fra det 
videnskabelige synspunkt. Som svar på 
alle disse forskellige forslag er det os en 
stor glæde at kunne bekendtgøre i denne 
artikel for elskerne af sanatana-dharma, at 
sanatana-dharma er den eneste religion, der 
er bestemt for alle levende væsener, der er 
evigt relaterede til den Højeste Herre.

S a n a t a n a  b e t y d e r  e v i g .  S r i p a d a 
Ramanujacarya har forklaret ordet sanatana 
som den ting, der hverken har begyndelse 
eller ende. Når vi taler om sanatana-dharma, 
må vi derfor tage det for givet på basis 
af Sripada Ramanujacaryas autoritet, at 
sanatana-dharma ikke har begyndelse eller 
ende. Det, som har hverken begyndelse eller 
ende, kan ikke være nogen sekterisk ting eller 
demarkeres af nogen grænse. Når vi holder 
konferencer om sanatana -dharma, kan folk, 
der tilhører nogle af de forskellige former 
for ikke-evig religiøs tro, forkert mene, at vi 
arbejder med et eller andet sekterisk, men hvis 
vi går i dybden med sagen og betragter alt i 
lyset af moderne videnskab, vil vi kunne se, 
at sanatana-dharma er pligten for alle verdens 
mennesker, ja, for alle universets levende 
væsener. Ikke-sanatana religiøs tro kan 
have en begyndelse i menneskesamfundets 

annaler, men der kan ikke være nogen 
historisk begyndelse for sanatana-dharma, 
for den støder man på overalt i de levende 
væseners historie.

Hvad levende væsener angår, finder vi fra 
sastraernes autoritet, at de levende væsener 
heller ikke har fødsel eller død. I Bhagavad-
gita står der klart og tydeligt, at det levende 
væsen aldrig fødes og aldrig dør. Han er evig, 
uforgængelig og fortsætter med at leve efter 
tilintetgørelsen af sin midlertidige materielle krop.

Med hensyn til ovenstående begreb om 
sanatana-dharma kan vi begynde at forstå 
religionsbegrebet. Sanskritrodens betydning 
af ordet dharma sigter til det, der konstant 
ledsager en bestemt ting. Når vi taler om ild, 
kan det med det samme konkluderes, at der 
er varme og lys sammen med ilden. Uden 
varme og ild giver ordet ild ingen mening. På 
samme måde må vi finde den essentielle del, 
der altid ledsager et levende væsen. Denne 
det levende væsens konstante ledsagende 
del er hans evige kvalitet, og den evige del 
af det levende væsens evige kvalitet er hans 
evige religion.

Da Sanatana Gosvami spurgte Herren Sri 
Caitanya Mahaprabhu om det levende væsens 
svarupa eller virkelige natur, svarede Herren, 
at det levende væsens naturlige position er 
at gøre tjeneste til Guddommens Højeste 
Personlighed. Hvis vi analyserer denne del af 
Herren Caitanyas udtalelse, kan vi meget let 
se, at hvert eneste levende væsen konstant 
er optaget af at tjene et andet levende væsen. 
Et levende væsen tjener et andet levende 
væsen i forskellige kapaciteter, og ved at 
gøre det nyder det levende væsen livet. Et 

SRILA PRABHUPADAS SIDE   Sanatana-
dharma er alle levende væseners religion

af Srila Prabhupada

I juli 1960 skrev Srila Prabhupada en artikel om det levende væsens evige religion, sanatana-
dharma, i Back to Godhead, som han dengang skrev og udgav helt på egen hånd. Artiklen 
dannede senere grundlag for det, der blev til introduktionen til hans Bhagavad-gita som den er.
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lavere dyr tjener et menneske, som en tjener 
tjener sin herre. A tjener herre B, B tjener 
herre C, og C tjener herre D osv. Under de 
forhåndenværende omstændigheder kan vi 
se, at en ven tjener en anden ven, og moderen 
tjener sønnen, eller hustruen tjener manden, 
og manden tjener hustruen.

Hvis vi fortsætter med at granske i den ånd, 
vil det kunne ses, at der ingen undtagelse er 
i samfundet af levende væsener, hvor vi ikke 
finder denne aktivitet med at tjene. Politikeren 
præsenterer sit program for offentligheden 
og overbeviser sine vælgere om sin evne 
til at tjene. Vælgeren giver også politikeren 
sin værdifulde stemme i forventning om, at 
politikeren vil give tjeneste til samfundet. Den 
handlende tjener kunden, og håndværkeren 
tjener kapitalisten. Kapitalisten tjener sin 
familie, og familien tjener familiens overhoved 
med det evige væsens evige kapacitet. 
På denne måde kan vi se, at intet levende 
væsen er undtaget fra praksissen med at gøre 
tjeneste til andre levende væsener. Således 
kan vi konkludere, at tjeneste er den ting, der 
er det levende væsens konstante ledsager, og 
derfor kan det med sikkerhed konkluderes, at 

et levende væsens udførelse af tjeneste er det 
levende væsens evige religion.

Når et menneske bekender sit tilhørsforhold 
til en bestemt slags tro i relation til de bestemte 
tidspunkter og omstændigheder, hvor det 
blev født, og således hævder at være hindu, 
muslim, kristen, buddhist eller noget andet 
sekterisk og del af noget sekterisk, er sådanne 
betegnelser ikke-sanatana-dharma. En hindu 
kan ændre sin tro for at blive muslim, eller en 
muslim kan ændre sin tro og blive hindu eller 
kristen osv., men under alle omstændigheder 
tillader en sådan ændring af en persons 
religiøse tro ham ikke at ændre sin evige 
beskæftigelse med at gøre tjeneste til andre. 
En hindu, muslim eller kristen er under alle 
omstændigheder en tjener af en anden. Derfor 
anses bekendelse til en bestemt slags tro ikke 
for at være sanatana-dharma. Det levende 
væsens konstante ledsager, der er at gøre 
tjeneste, er hans sanatana-dharma.

I Bhagavad-gita er der adskillige henvisninger 
til sanatanam. Lad os tage nogle af udtalelserne 
i Bhagavad-gita én efter én og forsøge at 
forstå betydningen af sanatana-dharma fra 
autoriteten. Der refereres til ordet sanatanam 
i syvende kapitels tiende sloka, hvor Herren 
udtaler, at Han er den evige kilde til alting, 
og Han er derfor sanatanam. Kilden til alting 
beskrives i Upanisaderne som den Fuldstændige 
Helhed. Alle udstrømninger fra Kilden er også 
fuldstændige i sig selv, og på trods af, at så 
mange fuldstændige enheder er udgået fra den 
Fuldstændige Sanatana Helhed, er den ikke 
formindsket i kvalitet eller kvantitet. Det er den 
uforanderlige natur af Sanatanam. Alting, der 
nedbrydes under tiden og omstændighedernes 
indflydelse, er ikke sanatana. Derfor kan 
alting, der ændres under omstændighedernes 
påvirkning i en hvilken som helst form eller 
kvalitet, ikke accepteres som sanatana. Solen 
spreder sine stråler i hundredvis og tusindvis af 
millioner af år, og alligevel er der ingen ændringer 
i Solens dannelse eller udstråling. Den er et 
materielt skabt objekt, og Substansen, der 
aldrig bliver skabt, kan derfor ikke have nogen 
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ændring i dannelse og kvalitet, selv om Han er 
frøet til alting.

Der refereres også til ordet sanatana i 
Bhagavad-gitas ottende kapitel. Der står der, 
at der er en anden kosmisk natur, der er helt 
forskellig fra den, som vi for nærværende 
har lidt erfaring af. Den materielle natur er 
så at sige en træt eller død natur, men i 
direkte modsætning til denne natur er der 
en anden natur, der er helt forskellig fra den. 
Denne anden kosmiske natur er fuld af liv, 
lyksalighed og viden, og den kaldes den 
evige natur eller sanatana-naturen. Ligesom 
der ingen nedbrydning eller ændring er i 
dannelsen af det Højeste Væsen, er der 
ingen ændring i dannelsen af sanatana-
naturen. Ligesom det Højeste Væsen er det 
Højeste Levende Væsen, er den kosmiske 
natur, hvor det Højeste Væsen hersker, også 

lige så levende, som Herren er det. Der er 
ingen forskel i kvalitet på de to sanatana-
eksistenser, og der er Herren og Hans Dhama 
efter vaisnavaernes opfattelse identiske, dvs. 
af samme sanatana-natur. I modsætning til 
det kosmiske materielle univers skabes eller 
tilintetgøres den kosmiske sanatana-natur 
aldrig. Hvad mere er, står der også i Bhagavad-
gita, at dette uforgængelige sted er hvert 
eneste levende væsens permanente hjem, og 
enhver, der kommer hjem til Guds Rige, vender 
aldrig tilbage til denne dødelige verden. Denne 
dødelige verden, selv helt op til Brahmalokas 
region, er altid et ikke-sanantana sted, og man 
kommer til at vende tilbage til denne dødelige 
verden, selv om man er i stand til at stige så 
højt op som til Brahmaloka, den højeste planet 
i dette materielle univers. (Fortsættes i næste 
nummer)

Er det nok bare at have tro på Gud for at 
slippe væk fra en pandemi? 

Det er det samme som at spørge: ”Er det 
nok bare at tro på matematik for at bestå sin 
eksamen?”

Helt indlysende er det ikke nok bare at have 
tro på Gud for at undgå naturens straf. Et 
flertal af verdens befolkning tror på Gud, men 
alligevel er coronavirussen over os.

Det, der skal til for at formilde naturen, 
er viden om, hvordan hun fungerer. Vi 
lever i en civilisation, hvor de to største  
industrier i verden, nemlig kødindustrien 
og våbenindustrien, profiterer på død og 
ødelæggelse. Millioner af levende væsener 
slagtes dagligt i automatiserede dødsfabrikker. 
Hvis det var mennesker, ville der være tale om 
massemord af uhørte proportioner.

Den nuværende verdensomspændende 

forbrugercivilisation lever så klart ikke i har-
moni med naturen. Ja, vi ødelægger naturen 
og hendes indbyggere med uhørt hast, og det 
vil naturen selvfølgelig  ikke finde sig i. Hun 
vil forsvare sig selv. Det er, hvad der sker i 
verden lige nu. Vi straffes af naturen for vores 
forbrydelser imod hende.

Igennem individuel og kollektiv erfaring 
kan vi altså forstå, at menneskeheden på 
dette tidspunkt bliver sat på plads af naturen. 
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det, der 
overgår den nuværende globale civilisation, 
har som sin hovedårsag den hensynsløse 
masseslagtning af levende væsener, sådan 
som den forøves af kødindustrien verden 
over. Bogstaveligt talt millioner af køer, grise 
og høns slagtes hver eneste dag i verdens 
slagterier. For denne forbrydelse straffes vi af 
naturen. Menneskesamfundet straffes i bund 

ER DET NOK 
AT TRO PÅ GUD?

af Jahnu Dasa
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og grund af naturen for sin gudløse opførsel.
”I forhold til dyr er alle mennesker nazister. 

For dyrene er det en evig Treblinka.” ---Isaac 
Bashevis Singer (1902-1991)

Vishnu siger:
”Når man modsætter sig halvguderne, der 

repræsenterer Gud, Vedaerne, der giver al 
viden, køerne, brahmanaerne, vaisnavaerne 
og de religiøse principper og i sidste ende 
Mig, den Højeste Person, tilintetgøres man 
omgående sammen med hele sin civilisation.” 
– Srimad-Bhagavatam 7.4.27

Når folk hører dette citat, siger de ofte: ”Hvad 
er det for noget ’omgående’? Den nuværende 
civilisation er stadig i fuld vigør.”

Men vi må forstå, at det er Gud, der taler. 
Han taler fra et større tidsperspektiv. Den 
moderne forbrugerkultur har ikke engang 
eksisteret et sekund i en kosmisk tidsskala. 
Romerne var f.eks. en temmelig degraderet 
og primitiv forsamling, men det lykkedes dem 
alligevel at regere i næsten 1.000 år. Før dem 
holdt egypterne i 3.000 år. Det kunne de gøre, 
fordi de tilbad halvguderne.

De var i virkeligheden mere i harmoni 
med naturens gang end den moderne 
vestlige civilisation. Ifølge den vediske 
virkelighedsmodel holder noget længere, jo 
mere rigtigt det er, og jo mere forkert det er, 
desto kortere tid holder det.

Den moderne vestlige civilisation (hvis vi 
siger, at den startede efter Anden Verdenskrig) 
har ikke engang varet i hundrede år endnu, 
og den udviser allerede alle symptomer på 
en civilisation i sit sidste stadie. Selv fra en 
kosmisk tidsskala for ikke at tale om Guds 
evige perspektiv har den moderne globale 
kultur kun varet i nogle sekunder. Det er en 
civilisation, der er i færd med omgående at 
gå til grunde, nøjagtigt som det er forudsagt 
af Gud i Bhagavat-Purana.

Hvis vores civilisation skal gøre sig håb om 
ikke omgående at gå til grunde, skal vi i stedet 
for bare at tro på Gud finde ud af, hvordan Han 
har arrangeret for menneskeheden at arbejde 
sammen med naturen. Denne viden findes i 

Bhagavad-gita. I bund og grund er Bhagavad-
gita en brugsanvisning, som Gud har udgivet 
til menneskeheden om, hvordan naturen skal 
bruges. I de følgende citater kan vi erstatte 
’halvguder’ med ’naturen’, for halvguderne er 
naturens repræsentanter.

Krishna siger:
”Ved skabelsens begyndelse udsendte 

Herren over alle skabninger generationer 
af mennesker og halvguder sammen med 
ofringer til Visnu og velsignede dem med 
ordene: ”Bliv I lykkelige gennem dette yajna 
[offer], for det vil give jer alt, I kan ønske jer i 
livet med hensyn til at leve lykkeligt og opnå 
befrielse.” — Bg. 3.10

”Når halvguderne finder behag i jeres ofringer, 
vil de også behage jer, og således vil der 
igennem samarbejde imellem mennesker og 
halvguder herske velstand for alle.” — Bg. 3.11

”Når halvguderne, der har ansvar for de 
forskellige livsfornødenheder, bliver tilfredsstillet 
igennem yajna (ofringer), vil de forsyne jer med 
alle nødvendigheder. Men den, der nyder disse 
gaver uden give dem tilbage til halvguderne, er 
bestemt en tyv.” — Bg. 3.12

”Herrens hengivne befries fra al mulig synd, 
fordi de spiser mad, der først er blevet givet 
som offer. Andre, der tilbereder mad for deres 
personlige sansenydelses skyld, spiser sandt 
at sige kun synd.” — Bg. 3.13

”Alle levende kroppe ernærer sig af korn, 
der frembringes af regn. Regn kommer som 
resultat af yajna [offer], og yajna udspringer af 
foreskrevne pligter.” — Bg. 3.14

”Regulerede handlinger foreskrives i 
Vedaerne, og Vedaerne er manifesteret direkte 
fra Guddommens Højeste Personlighed. 
Følgelig er den altgennemtrængende 
Transcendens  fo r  ev ig t  t i l  s tede  i 
offerhandlinger.” — Bg. 3.15

”Min kære Arjuna, den, der i  dette 
menneskeliv ikke følger det af Vedaerne 
således etablerede kredsløb af ofringer, fører 
med sikkerhed et liv i synd. En sådan person, 
der kun lever for at tilfredsstille sine sanser, 
lever forgæves.” — Bg. 3.16
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Jeg er meget taknemmelig over at være 
blevet inviteret til at tale på denne konference 
om vore mødres herligheder. Mere præcist 
er jeg blevet bedt om at sige noget om det 
traditionelle vediske maksime, at i denne 
verden skal vi ære syv mødre: vores egen 
biologiske moder, guruen eller guruens hustru, 
statsoverhovedet eller en dronning, en konges 
hustru, en brahmani eller en brahmanas 
hustru, koen, ammen og til sidst Moder Jord. 
Ifølge Manu Smriti: ”Guderne bor, hvor kvinder 
æres og respekteres.” Måske er det fordi, at 
vi ikke ærer vores mødre, at der er så mange 
problemer i verden i dag.

Den første er vores egen moder, vores første 
guru, hende, der fødte os. Srila Prabhupada 
skriver i en kommentar til Srimad-Bhagavatam: 
”Kun tåber er ikke taknemmelige over for 
deres velgørere.” (SB.1.16.26-30) Måske har 
vi problemer med vores mor, men tak hende! 
Hun valgte ikke at abortere os. Hun smed os 
ikke i en skraldespand. Tak hende!

For nogle år siden rejste jeg igennem 
Newark, New Jersey, hvor jeg så en reklame 
på en bus, hvor der stod: ”Hvis du ikke vil 
have dit barn, så smid det ikke i en container. 
Bring det til den nærmeste brandstation eller 
politistation. De stiller ingen spørgsmål og 
tager imod dit barn. Bare lad være med at 
smide det i en skraldespand!”

Hvor trist for både moderen og barnet. Dette 
er helt sikkert Kali-yugas mørkeste dage, 
når en moder er så fattig på alle områder og 
berøvet enhver form for kærlighed, at hun 
overhovedet vil tænke på at smide sit eget 
barn i en skraldespand.

Vores moder opfostrede os og lærte os efter 

bedste evne om forskellen på rigtigt og forkert. 
Hun tolererede vores teenageoprør, ligesom 
min moder gjorde det, da jeg gik hjemmefra 
som femtenårig og seksten år gammel sluttede 
mig til en åndelig vej, der var mærkelig og frem-
med for hende. Jeg er nødt til at sige tak, mor!

Og kvinder, mit råd til jer er, at hvis I søger 
efter et forhold til en mand, så find en, der 
elsker og respekterer sin egen mor. Ellers vil 
der blive vanskeligheder – og på livets vej vil 
der altid være vanskeligheder – og han vil lade 
det gå ud over dig. Tro mig!

For nogle år siden gjorde en af mine 
Gudsbrødre, Jayadvaita Swami, en klog 
observation. Han bemærkede, at problemet 
med ISKCON er, at vi ikke har bedstemødre. 
Det var sandt dengang. Vi var så unge og 
arrogante. Vi havde ingen sund fornuft. Den 
eneste ”bedstefaderlige visdom”, vi kunne 
acceptere, kom fra Srila Prabhupada.

Nu har vi selvfølgelig mange bedstemødre. 
Problemet er, at når kvindernes, dvs. mødres 
og bedstemødres, stemmer bringes til tavshed, 
åbnes døren for, at børn og kvinder bliver 
misbrugt, sådan som vi så tragisk har set vores 
børn og vores søstre lide.

Hvem skal kvinder og børn beskyttes imod? 
Imod ondsindede mænd. Misbrugerne ser vi 
blive afsløret over hele verden af “Me Too” 
bevægelsen.

Jeg vil gerne læse noget for jer om 
ligestilling, som Srila Prabhupadas guru, Srila 
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, skrev 
omkring 1920 i sit magasin The Harmonist:

 “ … Mænd og kvinder sammenkobles i et 
ægteskab for at tjene hinanden i den fælles 
tjeneste til Krishna. Hustruen er ikke mandens 

VORES
SYV MØDRE

af Rukmini Devi Dasi

Den 3. marts 2019 talte Rukmini Devi om vores syv mødre i anledning af den Internationale 
Kvindedag på Institute for Spiritual Culture, der havde arrangeret en konference med titlen The 
Glories of Our Mothers i Mayapur, Indien.
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nydelsesobjekt eller omvendt … De vælger 
som partnere kun sådanne personer, der tjener 
Gud bedre, end de selv gør det. De tilbyder sig 
selv til at blive accepteret af deres partnere for 
til gengæld at få lov til at tage del i den højere 
tjeneste til Hari … ”

Guruens hustru
Den anden moder, der skal æres, er guruen 

eller guruens hustru. Jahnava Devi, Herren 
Nityanandas hustru, blev efter Hans bortgang 
æret af alle de levende gosvamier som 
overhoved for hele Caitanyas discipelrække. 
De mandlige forsagere, der levede ved 
Radha Kunda, bar hende i en bærestol. Hun 
samlede og systematiserede undervisningen 
fra alle dem, der levede og underviste efter Sri 
Caitanyas bortgang.

Der har altid været og vil altid være store 
lærere, der er kvinder. Der har altid været 
forskellige slags mennesker. Det er ikke kun 
et moderne fænomen.

De tidligste Upanisader beskriver, at i 
Treta-yuga debatterede en lærd kvinde ved 
navn Gargi og overvandt den store vismand 
Yajnavalkya i hoffet ved Kong Janaka, 
Sitadevis fader. Det er muligt, at Sita kan have 
mødt Gargi i sin faders slot.

Vi har alle forskellige gaver, som Gud har 
givet os. Det, vi er blevet givet, er Guds gave 
til os. Hvordan vi bruger det, er den gave, vi 
giver tilbage til Gud.

Min søn, Gaura Vani, og jeg har nære 
venner i Mumbai. De er støttepillerne i vores 
fællesskab der. Deres ældste datter er glad 
for at være en trofast hustru og moder til tre 
smukke døtre. Hendes lillesøster har altid 
fra dengang, hun var lille, vidst, at hun ville 
vokse op og blive Indiens premierminister. 
Som Gandhi sagde det, ønsker hun at være 
forandringen. Hun er nu jurist og arbejder i 
et advokatfirma og har i enhver henseende 
ambitionen om at gå efter et politisk embede.

Vores sønner og døtre passer måske ikke 
ind i den form, som vi synes, at de skulle være 
i livet. Men alle har brug for at blive respekteret 

for deres særlige bidrag til verden.

Kongens hustru
Den t redje moder,  der  skal  æres, 

er statsoverhovedet eller i gamle dage 
dronningen. 

Måske har I hørt om USA’s første hinduistiske 
kongreskvinde, Tulsi Gabbard? Hun er kendt 
for at være upartisk, og hun følger bhakti-
yogaens vej. Hvert år til Diwali er hun online og 
læser et inspirerende budskab fra Bhagavad-
gita. Hun forsøger at dele opløftende visdom 
med den brede befolkning.

I Washington DC til et arrangement, der 
fejrede hendes valg, mødte vi hendes forældre, 
der også praktiserer bhakti. Hendes moder 
fortalte mig, at begge hendes døtre er krigere, 
og begge hendes sønner er forretningsfolk. 
Ikke, hvad man ville vente.

Tulsi, der nu stiller op til embedet som 
præsident for USA, gjorde to gange 
militærtjeneste i Irak, hvor hun gik rundt med 
maskinpistol samtidig med, at hun var striks 
og intens i sin åndelige praksis.

Hver af os er som et snefnug. Hver af os 
er noget særligt med forskellige gaver, som 
Krishna har givet os, og som er tiltænkt til at 
blive brugt for Ham af hver af os på hver sin 
specielle måde.

Hvis jeg ikke giver mine særlige Gudgivne 
gaver tilbage til Gud, vil verden være så 
meget mindre. Moder Teresa udtalte engang: 
”Vi anser det, vi gør, for kun at være dråber 
af vand i et hav. Men uden vores små dråber 
ville havet være så meget mindre.”

Jeg tænker ofte på den store Kuntidevi, 
moder til Arjuna, Bhagavad-gitas hovedperson. 
Hun var dronning og en ren hengiven af Herren 
Krishna. Hun havde ret til at nærme sig 
Krishnas stridsvogn, da Han var ved at forlade 
Hastinapura for at rejse hjem til Sin egen by, 
Dvaraka. Men hvis hun nu var blevet stående 
bagved? Hvad nu, hvis hun ikke var trådt frem 
for at frembære sine ekstraordinære bønner? 
Verden ville have været foruden hendes 
meditation og hendes forherligelse uden 
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mulighed for at lære fra hendes eksemplariske 
hengivenhed.

Srila Prabhupada sang hendes bønner i 
vanskelige tider. På Bhaktivedanta Charity 
Hospital i Mumbai er den sidste ting, de hører, 
når nogen bliver rullet ind og givet bedøvelse, 
Dronning Kuntis bønner.

I en af sine bønner udtaler hun: “O min Blide 
Herre (Krishna), ligesom Ganges for altid 
løber mod havet uden hindring, lad på samme 
måde min tiltrækning hele tiden være draget 
til Dig uden at blive afledt til noget andet.” 
(SB. 1.8. 42)

Brahmanaens hustru
Nummer fire er en brahmini eller en brahma-

nas hustru. Her kommer jeg i tanke om yajna-
patnierne, der beskrives i Srimad-Bhagavata-
ms Tiende Bog, kapitel 23. Yajna-patnierne er 

vores mødre og guruer i ren hengivenhed. 
De kunne for de flestes vedkommende ikke 
læse, mens deres stolte mænd kendte alle 
Vedaernes mantraer, tantraer og yantraer. 
Det, som mændene ikke vidste, var, at når 
Krishna, Balarama og kohyrdedrengene er 
i nærheden og er sultne, skal de med det 
samme gives resultaterne af alle offerhand-
linger.

bhoktaram yajna tapasam
 sarvaloka mahesvaram

suhrdam sarva bhutanam
 jnatva mam santim rcchati 

”Krishna er den endelige modtager af alle 
offerhandlinger, den Højeste Herre over 
alle planeter og halvguder og alle levende 
væseners velønskende ven.” (Bg. 5.29) Dette 
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vers er blevet kaldt Fredsformlen.
Brahmanaernes simple hustruer vidste, 

hvad deres højtuddannede mænd ikke vidste. 
De havde overbevisning og fred, og de var ikke 
bange for at gå til Krishna med deres ofringer. 
Deres mænd forbandede sig selv bagefter: 
”Til helvede med vores yajnaer, mantraer og 
tantraer! Vi var så uvidende, at vi ikke tog 
chancen for at tjene Krishna, sådan som vores 
hustruer gjorde det!”

Den smukke Srimad-Bhagavatam fortæller 
mange steder om sådanne rolleombytninger. 
Bhakti handler om at løfte de små folk, 
de ydmyge folk som Prahlada Maharaja, 
Sudama Brahmana og Vrindavanas simple 
kohyrdepiger, de største hengivne på 
bhaktiens vej.

Moder ko
Nummer fem er moder ko. Hun er symbolet 

på uselvisk kærlighed. Hvorfor anses hun for 
at være så hellig og vigtig i vedisk kultur?

Hun spiser kun græs, der vokser frit overalt, 
og forvandler det til sit eget livsblod i form af 
et mirakelfødeemne – mælk – ligesom vores 
egen moders mælk. Mælk, ghee osv. bruges 
i tilbedelsen af Krishna og til at opbygge fint 
hjernevæv, så vi kan forstå de finere åndelige 
sandheder.

I Vesten har mælk fået et dårligt omdømme 
på grund af fabrikslandbruget og så mange 
tilsætningsstoffer, og fordi folk ikke ved, at 
mælk skal drikkes varmt og ikke koldt fra 
køleskabet. Og så ved folk ikke, at køer skal 
altid beskyttes og aldrig slagtes.

Hun er vores blide moder. Blot at se hende 
får sindet til at falde til ro. Ikke desto mindre 
misbruges og dræbes hun i Kali-yugas mørke 
tider ligesom andre mødre, selv om hun er så 
uskyldig.

Ammen
Nummer seks er ammen. Måske ansatte 

vores moder ikke en amme til at hjælpe 
med at give os mad. Men hvad med 
Herren Visvambhara? Herren Sri Caitanya 

Mahaprabhu kaldes Visvambhara. “Visva” 
betyder universet, “ambha” betyder amme.

Herren Caitanya, der også kaldes Gauranga, 
er Visvambhara, den universelle moder, der 
giver os nektaren af Krishnas hellige navn. 
Hvis vi bare kunne gå med til at drikke dybt af 
denne nektar, denne amrta, i viden om, at den 
åbner døren til vores evige kærlighedsforhold 
til den Højeste Elskede Person, Herren Sri 
Krishna.

Moder Jord
Til sidst nummer syv. Den hellige gudinde, 

der bærer os alle hver eneste dag, vores 
Moder Jord. Hendes gaver er mere end bare 
råvarer og ressourcer, der kan tingsliggøres 
eller misbruges af grådighed. Hvor er vores 
taknemmelighed for hendes beskyttelse og 
for hendes gavmildhed, som hun nærer os 
med hver dag?

Det siges, at uden taknemmelighed er 
kærlighed umulig. ”Taknemmelighed er en 
jord, hvor stolthed ikke let kan vokse.” –
Michael Ramsey, Ærkebiskop af Canterbury.

I vores bhakti-tradition er der en bøn, vi siger 
hver morgen, før vi står ud af sengen.

samudra vasine devi
 parvata sthana mandite

visnupatni namas tubhyam
 pada sparsam samastite

”O Moder Jord! Du bærer alle havene og 
bjergene! Du er Visnus hustru! Tilgiv mig, fordi 
jeg sætter min fod på dig.”

Således betyder traditionel visdom på 
bhaktiens vej ydmygt at ære vores syv mødre: 
vores egen mor, der er vores første guru; 
vores guru på den åndelige vej eller vores 
gurus hustru; statsoverhovedet eller dronnin-
gen, en konges hustru; en brahmani eller en 
brahmanas hustru; vores mest godgørende 
moder ko; den guddommelige amme, der be-
spiser os med det hellige navns nektar, vores 
Herre Visvambhara; og til sidst vores hellige 
Moder Jord.
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Ifølge den vediske visdom går et levende 
væsen, der har en materiel krop, gennem fem 
eksistensstadier: anna-maya, prana-maya, 
mano-maya (eller jnana-maya), vijnana-maya 
og ananda-maya. Det første stadie er mad og 
tøj (anna-maya). I begyndelsen af livet tænker 
et lille barn kun på mad. Det forsøger at forstå 
denne verden igennem mad. Derfor putter 
det  alting i munden. Dette eksistensstadie, 
hvor det levende væsens mål er at få mad, 
tøj og et stort hus kaldes anna-maya. “Anna” 
betyder mad. Dette er bevidstheden af 
grov sansenydelse og er det laveste, mest 
animalistiske stadie.

Det andet stadie, prana-maya, betyder 
sundhed, reguleret liv og bevægelse. Når 
en person forsøger at ophøje og rense sig 
selv, kommer han til dette andet stadie af 
bevidsthed. Prana betyder livsenergi og alt, 
der er forbundet med helbred – den rette kost, 
reguleret livsstil, forsvar osv. På dette niveau 
er personen bevidst om sin egen eksistens 
såvel som andre manifestationer af liv. Målet 
for disse mennesker er at have et godt helbred. 
Disse folk følger moralske regler. Derfor kaldes 
de civiliserede.

Det t redje stadie, 
mano-maya, handler 
om sindet og viden. På 
dette niveau begynder 
p e r s o n e n  a t  h a v e 
interesse i psykologi, 
filosofi og intellektuel 
s p e k u l a t i o n .  H a n 
begynder at søge efter 
en mening med livet og 
har en vis forståelse af 
Gud og Hans højere love 
og forstår, at det gør ham 
ulykkelig at bryde disse 
love. Derfor følger disse 

folk en eller anden form for religion.
Det fjerde stadie, vijnana-maya, kendetegnes 

af åndelig visdom og intelligens. Vijnana 
betyder, at personen får åndelige erkendelser. 
Han forstår forskellen på krop og sjæl og på 
materie og ånd. På dette niveau forstår det 
levende væsen, at han er evig ånd og holder 
op med at identificere sig med sindet og 
kroppen. Denne erkendelse kaldes Brahman-
erkendelse.

Det femte stadie er evig åndelig lyksalighed 
(ananda-maya). Dette er niveauet, hvor 
det levende væsen opnår evig eksistens 
i lyksalighed og fuld viden. Dette højeste 
stadie af bevidsthed kaldes også bhakti-yoga 
eller et personligt kærlighedsforhold til Gud. 
Den hurtigste måde at opnå denne form for 
bevidsthed på er gennem praktiseringen af 
mantra-yoga eller at synge og recitere 

Hare Krishna, Hare Krishna,  
Krishna Krishna, Hare Hare 

Hare Rama, Hare Rama,  
Rama Rama, Hare Hare.

VEDISK 
EKSISTENTIALISME

af Vasanta Dasa
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Se mulighederne i corona-nedlukningen
af Sutapa Dasa

BEGRÆNSET
FRIHED

Nedlukning betyder ingen selskabelige 
besøg, ingen lunefulde byture, ingen 
unødvendig handel, ingen unødvendige 
rejser, ingen offentlige forsamlinger. Alting 
håndhæves af politiet.

Vi har tilsyneladende mistet vores frihed. 
Men tænk over dette:

Når ’fr ihed’ betyder, at alt ing er så 
tilgængeligt, at vi tager det for givet og 
bliver selvglade, hvad gavner det da? Hvis 
’restriktion’ genererer en værdsættelse og 
taknemmelighed for det, som vi alle disse år 
har set som en selvfølge, hvad har vi da mistet?

Når ’frihed’ betyder, at vi handler og taler 
hæmningsløst uden at ænse konsekvenserne, 
hvad gavner det da? Hvis ’restriktion’ skaber 
plads til at udøve vores frihed til at TÆNKE og 
hjælper os til at blive hensynsfulde, sensitive 
og bevidste, hvad har vi da mistet?

Når ’frihed’ betyder, at vi bliver bombarderet 
med så mange ting, at vi ikke kan koncentrere 
os om noget som helst, hvad gavner det da? 

Hvis ’restriktion’ giver os lov til at koncentrere 
os om nogle få ting og gøre dem godt, hvad 
har vi da mistet?

Når ’frihed’ betyder, at vi umærkeligt bliver 
afhængige af komfort og faciliteter for at føle os 
normale, hvad gavner det da? Hvis ’restriktion’ 
hjælper én til udvikle rigdommen af utilknytning 
til midlertidige arrangementer, der er dømt til 
at gå under, hvad har vi da mistet?

Når ’frihed’ betyder, at vi er så ’tæt’ på folk, 
at vi ikke forbinder os dybt med nogen af dem, 
hvad gavner det da? Hvis ’restriktion’ skaber 
en fysisk adskillelse, der ansporer til mere 
bevidste og meningsfyldte udvekslinger, hvad 
har vi da mistet?

Misbrugt ’frihed’ begrænser faktisk vores 
liv. Rigtigt administreret ’restriktion’ kan åbne 
dørene til virkelig frihed.

Frihed, mine venner, defineres som noget 
meget dybere end statens love. Bevidsthed 
skaber virkelighed. Find muligheder i 
problemer.
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Hvis man gentager en løgn igen og igen, 
bliver den så til sandhed? Selvfølgelig ikke. Jeg 
tror, at det var nazisternes propagandaminister, 
Goebbels, der sagde: ”Hvis man gentager en 
løgn tilstrækkeligt mange gange, ender det 
med, at folk tror på den.”

Det svarer til evolution. Evolution er en løgn, 
der bliver gentaget igen og igen på alle skoler 
og universiteter og i alle medier, så evolution er 
blevet til et faktum ude i den brede befolkning. 
Selv den forrige pave i Rom var nødt til at 
falde til patten, så omfattende og massiv er 
indoktrineringen. 

Men uanset hvor meget de brede masser 
indoktrineres i evolution, uanset hvor mange 
mennesker der tror på evolution, bliver det ikke 
sandt af den grund. Det er man selvfølgelig 
godt klar over inden for videnskaben, men 
nu for tiden godtager almindelige mennesker 
evolution, ikke engang som Darwins teori 
mere, men som et videnskabeligt faktum.

Evolution er uden tvivl den mest udbredte 
myte, som folk i almindelighed anser for at 
være sand. De fleste videnskabsfolk ved 
godt, at evolution er ren tro uden opbakning af 
beviser, men stadigvæk doceres denne tro på 
alle uddannelsesinstitutioner over hele verden 
som et videnskabeligt faktum.

Før den moderne videnskab kom til, 
behøvede folk religion til at fortælle dem, 
hvordan verden hang sammen: ”Verden er 
skabt af Gud, og Gud er den yderste årsag 
til alting.” Nu om dage ved vi selvfølgelig 
bedre, for nu har vi videnskaben til at fortælle 
os, hvordan verden virker. I dag ved vi, at 
kemikalier skabte livet, og at evolutionen 
skabte alle de forskellige arter.

Darwins teori er ikke engang en teori 
mere. Den er blevet opgraderet til videnskab. 
De sidste fem årtier er evolution blevet 
propaganderet til den brede befolkning som 
et videnskabeligt faktum.

Lad os imidlertid prøve at kigge lidt nærmere 
på, hvad evolution indebærer, og se, om det 
giver nogen mening.

Først var der en bunke kemikalier. Gennem 
en vekselvirkning mellem disse kemikalier 
blev en amøbeagtig livsart formet, hvorefter 
amøben gradvist gennem utallige mutationer 
fik ben at gå på og lærte at tale.

Så vidt, så godt. Lad for Guds skyld være 
med at tænke på, om det første menneske var 
mand eller kvinde. Det er bare en irriterende 
lille detalje, man ikke skal bekymre sig om. 
Den slags detaljer melder evolutionshistorien 
nemlig intet om. Hvordan lærte dette første 

EVOLUTION 
ER FOR IDIOTER

af Jahnu Dasa
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menneske så at tale, når der ikke var nogen 
at tale med? Det er bare en anden irriterende 
detalje, man ikke bekymrer sig om inden for 
evolution.

Forestil dig blot – du er det første menneske 
på planeten, helt alene, ingen at tale med. 
Hvad gør du? Sætter du dig ned og venter 
på, at det andet køn skal evolvere, så du kan 
begynde at formere dig? Måske grynter du 
lidt i mælet over det fuldkomment åndssvage 
ved din situation. Hahaha. Jeg ved det. Hvem 
kommer op med sådan en gang bavl?

Nå, men når din partner så endeligt er 
evolveret, kan I begynde at grynte sammen 
og udvikle et eller andet sprog. Igen, lad 
være med at spørge om, hvilket sprog de 
første mennesker udviklede. Det er bare 
endnu en irriterende detalje. Så vidt vi ved, 
er sanskrit det første sprog og moderen til 
alle andre sprog. Faktisk er sanskrit det mest 
sofistikerede og komplekse sprog, der kendes. 
Hvordan det lige passer ind i evolutionen, er 
endnu ukendt.

Bemærk lige helt i modsætning til idiotien ved 
evolution og dens lineære tidsopfattelse den 
fornuftige og sammenhængende forklaring, 
vi bliver tilbudt i den vediske tradition: 
Mennesker har altid været til, tiden er cyklisk, 
civilisationer gennemgår en endeløs cyklus 
af skabelse, vedligeholdelse og destruktion, 
tidsalder efter tidsalder. I det mindste giver 
den forklaring mening for et rationelt sind. Den 
moderne forklaring om evolution er ikke alene 
usandsynlig og højst spekulativ. Den er også 
det rene anti-intellektuelle vrøvl.

Ikke desto mindre bliver evolution doceret 
på alle læreanstalter som et videnskabeligt 
faktum. Evolution anses for at være helt 
rationel, ja teorien betragtes faktisk som 
den bedste forklaring, vi har lige nu, på den 
observerbare verden.

Faktum er, at moderne mennesker er totalt 
hjernevaskede. De har ikke så meget som en 
eneste selvstændig tanke i hovedet. Hvis folk 
ikke havde TV, aviser og ugeblade til at fortælle 
dem, hvordan de skal tro og tænke, ville de 

være helt på Herrens mark.
Det er et statistisk faktum, at folk generelt 

set er mere forstyrrede og utilfredse end 
nogensinde før. Salget af anti-depressiver 
skyder i vejret. For nogle år siden kunne WHO 
rapportere, at den største helbredskrise, der 
venter menneskeheden i det nye århundrede, 
er, at flere og flere mennesker vil blive født 
med mentale problemer. Er det et tegn på en 
udviklet civilisation?

Det er egentligt ret mærkeligt, hvordan folk 
i denne videnskabelige tidsalder er så lidt 
videnskabeligt indstillet, når det kommer til 
Gud og religion. Et dogme er blevet skabt i det 
moderne samfund, at religion udelukkende er 
tro, og videnskab er udelukkende viden. Det 
er næppe en videnskabelig tilgang til Gud.

Jeg kan forstå, hvis nogen føler sig 
foranlediget til at fornægte særlige religioner, 
men helt at fornægte eksistensen af et Højeste 
Væsen er simpelthen irrationelt. Det vidner om 
et underudviklet intellekt.

Der er intet sundt eller frimodigt ved at være 
ateist, og beviset er, at i samme takt, som 
samfundet forkaster sine tidligere religiøse 
værdier, i samme grad bliver samfundet 
forringet og overvældet af kriminalitet og 
galskab.

Desuden bør man notere sig, at hvad enten 
man kalder sig kristen, hindu, muhamedaner, 
demokrat, republikaner eller hvad som helst, 
kan man stadig være besat af en ateistisk 
mentalitet. Det er ikke de betegnelser, vi 
behæfter os selv med, der bestemmer vores 
identitet. Det er vores mentalitet, handlinger 
og den viden, vi kultiverer, der definerer, hvem 
vi er.

Et bengalsk ordsprog lyder, phalena 
pariciyate. Man bedømmer noget ud fra 
dets resultat, eller som Jesus sagde, et træ 
dømmes på dets frugter. Så ting og sager 
forstås efter deres effekt og indflydelse, ikke 
på deres navn. Og den moderne verdens 
effekt på verden er ødelæggelse. Er det tegn 
på en udviklet kultur? Så hvorfor skulle vi tro 
på evolution?
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Det vediske system er at starte dagen 
med renlighed, så snart man står op. Srila 
Prabhupada plejede at sige: ”Renlighed står 
guddommelighed nær.” (’Cleanliness is next 
to Godliness’) Renlighed og ordenssans 
er afgørende for åndeligt liv. Det er meget 
vanskeligt at have en ren bevidsthed, hvis 
man ikke selv er ren eller holder rent omkring 
sig. Krishna er den reneste af det rene, 
og Han manifesterer Sig ikke under urene 
omstændigheder. 

Hengivne følger bl.a. disse renligheds-
principper:

1. Når man står op om morgenen, reder 
man sin seng og gør rent/vasker 
gulvet, hvor man har sovet.

2. Dernæst går man i bad. Men før man 
bader, gør man alt det, som er urent, 
såsom at gå på toilet, børste tænder, 
barbere sig, frisere håret, klippe 
negle osv. Gør man det i omvendt 
rækkefølge, gør man sig igen uren 
efter at have vasket sig.

3. Normalt tager man også bad mindst 
én gang senere på dagen, f.eks. i 
forbindelse med et stort toiletbesøg. 
Dvs., efter et stort toiletbesøg tager 
man altid et fuldt bad. Efter et lille 
toiletbesøg vasker man hænderne 
grundigt og ideelt set også fødderne 
(det er ikke altid lige praktisk her i 
Vesten, men i Indien er det en normal 
ting at gøre). Har man ikke taget 
bad tidligere på dagen, bader man 
som regel om aftenen ved 6-7 tiden. 
Hengivne tager altså bad mindst to 
gange om dagen.

4. Man bør iføre sig rent tøj hver dag. 
Srila Prabhupada havde et system 
med om morgenen under sit første 
bad at vaske gårsdagens tøj, som 
han også havde sovet i, i en spand og 
hænge det til tørre. Det rene tøj, han 
tog på, gik han med hele dagen og 
sov i den efterfølgende nat, hvorefter 
det var klart til at blive vasket næste 
morgen.

5. Put ikke fingrene i munden eller andre 
af kroppens åbninger. Vask hænderne 
med det samme, hvis du kommer til 
at gøre det.

6. Før man spiser, vasker man hænderne 
og skyller munden. Når man er færdig 
med at spise, vasker man igen 
hænderne og skyller munden.

7. Hold orden i dine ting og omgivelser. 
Det tager altid meget mindre tid at 
holde orden end at rydde op.

8. Efterlad altid et sted mere rent og 
ryddeligt, end du kommer til det.

af Lalitanatha Dasa

RENLIGHED STÅR GUDDOMMELIGHED NÆR
KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 6

Dette afsnit om at være Krishna-bevidst hjemme hos sig selv forklarer vigtigheden af 
renlighed.
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GBC-RESOLUTIONER 2020

ISKCON’s øverste ledende organ er The 
Governing Body Commission (GBC), som 
Srila Prabhupada overdrog sin autoritet til 
efter sin bortgang i 1977. GBC mødes hvert 
forår i Sridhama Mayapur, Indien. I år fandt 
mødet sted fra den 11. til den 22. februar med 
deltagelse af samtlige rådets 35 medlemmer. 
Traditionen tro er GBC’s resolutioner for 2020 
nu blevet offentliggjort for alle ISKCON’s 
medlemmer at læse.

HH Ramai Swami er valgt som GBC’s 
formand for 2020 med Bhakti Caitanya 
Swami som første viceformand, Bhanu Swami 
som anden viceformand og Gopal Krishna 
Goswami som GBC’s sekretær.

GBC’s samlede budget for 2020 er på 
11.067.000 indiske rupier. Det svarer til knap 
én million kroner, hvilket mange sikkert vil anse 
for beskedent for en international organisation 
af ISKCON’s størrelse. Dette beløb er 
naturligvis fordelt på mange forskellige poster 
og ministerier. 

Blandt årets specifikke resolutioner kan 
bemærkes, at der skal etableres mere træ-
ning af nye GBC-medlemmer, der skal gøres 
noget for at beskytte medlemmer af ISKCON 
imod overgreb i privathjemmene, og ugen før 
Srila Prabhupadas ankomst til Amerika skal 
fremover være helliget til læsning af Srila 

Prabhupadas bøger. Denne uge falder i år 
mellem den 3. og 9. september.

Det er også blevet vedtaget, at ingen bøger 
eller andre ting må sælges eller reklameres 
for fra ISKCON’s officielle talerstole såsom 
forelæsninger fra templerne. Det eneste, der må 
promoveres derfra, er Srila Prabhupadas bøger.

Alle ISKCON’s templer opfordres til at 
anvende ghee i deres madlavning i stedet 
for olie, og der vil blive gjort en indsats 
for at forstærke vigtigheden af den årlige 
festival i Sridhama Mayapur, ISKCON’s 
verdenshovedkvarter. Bl.a. opfordres alle 
GBC’s medlemmer plus ISKCON’s andre 
ledere, guruer, sannyasier osv. til at deltage i 
festivalen hvert år. Srila Prabhupada var altid 
selv til stede under festivalen fra først til sidst 
og udtrykte sit ønske om, at som årets vigtigste 
begivenhed for ISKCON er det noget, som 
alle ISKCON’s medlemmer bør være med til. 

Som altid blev det også besluttet, hvilke 
GBC-repræsentanter har ansvar for hvilke 
forskellige områder i verden. Således er 
Praghosa Dasa fortsat GBC-sekretær for 
Danmark, som han har været det i de sidste 
ti år.

Alle resolutionerne kan læses i deres helhed 
på http://www.dandavats.com/?p=85126 eller 
http://gbc.iskcon.org/.
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Den 28. marts mødtes 
ISKCON’s Ministry for Cow 
Protection and Agriculture 
til en Zoom-konference 
med sine europæiske 
repræsentanter. Alting 
foregår online i disse 
corona-tider, selv landbrug!

Medlemmerne delte 
referater imellem sig. 
I  bet ragtn ing af  den 
nuværende krise klarede 
a l l e  s i g  u d m æ r k e t . 
For eksempel har de 
hengivne på Nava Vraja 
D h a m a ,  I S K C O N ’ s 
landbrugssamfund i Ungarn, et lager af 
mad til syv måneder plus land og køer, der 
hele tiden giver mere korn, grønsager og 
mælkeprodukter. Resten af verden kan gå til 
helvede, men de vil stadig kunne klare sig. 
Tilsvarende rapporter kom fra Ny Mayapur 
i Ukraine og andre landbrugssamfund og 
individuelle hengivne rundt om i Europa 
inklusive tilmed Københavns bytempel, der 
året rundt har en stabil forsyning af friske 
grønsager fra sin byhave.

Således blev det igen praktisk demonstreret, 
at de, der praktiserer selvforsyning enten fuldt 
ud eller i hvert fald i en vis grad, afgjort er 
mindre sårbare i omvæltningstider. Desværre 
er de fleste af ISKCON’s hengivne ikke 
forbundet med eller selv praktiserer nogen 
form for selvforsyning. Deres situationer er 
ikke meget forskellige fra det store flertal af 
moderne mennesker, der for bare at dække 
deres grundlæggende behov som mad og 
husly afhænger af et kompleks økonomisk 
system og er tvunget til at tilbyde deres 
arbejdskraft, hvor som helst de kan sælge den.

Om ikke andet er coronaepidemien en 

alvorlig advarsel om, hvor skrøbelige de 
moderne samfund er, og hvor meget det 
haster med at bevæge sig i retning af virkelig 
uafhængighed og selforsyning. Eller tror vi, 
at det kun er coronavirussen, og så snart 
pandemien er ovre, vil alt være i orden i al 
evighed? Sandsynligvis kommer det ikke til at 
gå sådan? I det mindst tilbage fra dengang den 
industrielle revolution startede har de moderne 
samfund hele tiden været og højst sandsynligt 
vil fortsætte med jævntligt at gå igennem 
kollaps, lavkonjunkturer og depressioner, der 
hver gang underminerer millioners levevej.

Hvorfor? For det første er det karmisk. Den 
moderne verden bygger ikke på offer eller 
yajna. Derfor løber den opbyggede fromhed 
(punya) med mellemrum ud, og de syndige 
karmiske reaktioner på slagtning, beruselse og 
udnyttelse af planeten overvælder samfundet 
som ustyrlige tzunamier.

For det andet er de moderne samfund 
rent praktisk baseret på en globaliseret 
forbundethed og gensidig afhængighed, der 
på dette tidspunkt har nået et niveau uden 
historisk sidestykke. Når en økonomisk, 

CORONAVIRUS -  
EN TILSKYNDELSE TIL SELVFORSYNING

af Lalitanatha Dasa
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social, politisk eller naturlig omvæltning sker 
ét sted i verden, forplanter dens virkninger sig 
omgående til så mange andre steder i verden, 
ligesom et korthus vælter, når bare ét kort 
fjernes. Dette er et stadigt tilbagevendende 
mønster. Der kan være et årti eller to med 
tilsyneladende fredelig, voksende velstand, 
men pludselig sker der noget, og boblen 
brister.

Hvad mere er, er folk flest her i dag i det 21. 
århundrede mindre forberedte end nogensinde 
på sådanne sammenbrud. Før i tiden var folk 
bedre udrustet til at modstå følgerne af økono-
miske og samfundsmæssige tilbageslag end 
nu. For eksempel var 1930erne en vanskelig 
tid med udbredt fattigdom og arbejdsløshed i 
Vestens verden. Men dengang boede mindst 
70 procent af befolkningen på landet med ad-
gang til jordstykker, hvor de kunne dyrke mad 
til sig selv og deres familier. Byområderne var 
heller ikke så megalitiske som i dag, og mange 
byer havde betydelige kolonihaveområder til 
byernes fattige arbejdere, så i det mindste 
kunne have en lille have, hvor de kunne dyrke 
noget mad.

På den anden side bor 80 procent af 
befolkningen nogle steder nu om dage i 
overfyldte moderne storbyer, der afhænger af 
en konstant forsyning af mad, der bliver kørt, 
sejlet eller fløjet ind udefra. De fleste moderne 
storbyer har kun mad i butikkerne til ikke 
mere end tre dage! Vi kan bare forestille os 
katastrofen, hvis en moderne storby pludselig 
kom under en belejring og blev afskåret fra 
omverdenen. Tror vi, at det ikke kan ske? Hvad 
mere er, vil katastrofen blive meget større på 
grund af den kendsgerning, at 99 procent af 
moderne mennesker ikke har den fjerneste 
anelse om, hvor de skal få mad fra ud over at 
samle det op i en plastikpose i et supermarked. 
Så godt som ingen har nogen ide om, hvordan 
man anvender jord og dyrker noget så enkelt 
som kartofler. Det gør det hele endnu mere 
skræmmende. Den moderne verden er et 
eksperiment med menneskeheden aldrig før 
set i historien.

Denne situation står selvfølgelig i stærk 
modsætning til den form for vedisk samfund, 
som Srila Prabhupada ønskede at etablere 
i verden, enten som helhed eller i det 
mindste i det Internationale Samfund for 
Krishna-bevidsthed, ISKCON’s, verden. Det 
økonomiske grundlag i et vedisk samfund er 
jord og køer organiseret omkring selvforsyning 
i lille skala. Ideelt har hver familie et stykke 
jord og nogle køer – nok jord og nok køer til 
at dyrke mad til sin familie. Et par okser giver 
trækkraft til transport og behandling af jorden 
– ingen kunstig afhængighed af maskiner 
og brændstof udefra. Således kan enhver 
familie i virkeligheden være uafhængig og 
imødekomme sine behov i det umiddelbare 
lokale miljø. Resten af verden kan gå til 
helvede. Men familienheden vil stadig kunne 
producere sin mad, uden at dens liv og kilde 
til indkomst afbrydes af omvæltninger i den 
større verden udenfor.

Derfor ville Srila Prabhupada etablere 
selvforsynende landbrugssamfund rundt 
omkring i verden, både for at sætte et 
eksempel på en mere enkel måde at leve på 
og også for at sikre, at hengivne kan have 
deres grundlæggende behov dækket, selv i 
krisetider.

Hvorfor ikke se den nuværende coronakrise 
som en anledning til at bevæge sig i den 
retning? Imens selvforsyning ikke er noget, der 
kan etableres fra den ene dag til den anden og 
derfor ikke er løsningen på den umiddelbare 
alvorlige situation, der utvivlsomt kommer som 
resultat af coronaepidemien, kan epidemien 
stadig være tilskyndelse til at bevæge sig i den 
rigtige retning, for flere sammenbrud kommer 
sikkert til at ske i fremtiden.

Hvordan vi gør det, er i en vis grad op til den 
enkeltes kreativitet og opfindsomhed. Få et 
stykke jord i udkanten af eller uden for byen og 
begyndt at dyrke nogle enkle grundlæggende 
ting (man kan se på Youtube, hvordan man 
gør det!). Måske skal vi planlægge, hvordan vi 
begynder at bevæge os i retning af at leve i et 
ikke-bymæssigt miljø. Eller hvis man vælger at 
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Der var engang en meget lærd guru¸ der 
blev spurgt af sin discipel: ”Guru Maharaja, 
hvordan kan vi vide, hvad der tilfredsstiller 
Krishna mest?”

Den åndelige mester svarede: ”Gå ned til 
kremerings-ghat’en og fornærm de døde.” 
Disciplen gik ned til ligbrændingspladsen og 
søgte efter nogle lig, der var ved at blive gjort 
klar til kremering. Så fornærmede han dem 
ved at sige: ”I har spildt jeres liv. Aldrig var 
der et tidspunkt, hvor I brugte jeres dage på at 
huske og prise Hari. I er alle absolutte fiaskoer, 
materielt såvel som åndeligt.”

Da han kom tilbage, spurgte hans guru ham: 
”Så hvad svarede de døde?”

Disciplen blev overrasket over spørgsmålet 
og svarede: ”Jamen Guru Maharaja, disse folk 
er døde, så de kunne slet ikke svare noget.”

”Fint! Så gå nu tilbage og pris dem!”

blive i byen, kan man begynde at dyrke mad på 
den plads, der er tilgængelig inden for byens 
grænser. Lad et citat fra Bill Mollison være 
afrunding som en inspiration for os alle. Selv 
om det er skrevet tilbage i 1988, er det mere 
sandt end nogensinde:

”...USA’s største enkeltafgrøde, der kræver 
573 kilokalorier per kvadratmeter at opretholde 
– mere energi end der bruges på korn og 
grønsager – er … ?” Gæt engang! Ja, du har 
ret – grønne plæner! ”Det anslåes, at i USA 
anvendes 7 mio. hektar på græsplæner i 1978, 
og en stor udvidelse af plæneområdet har 
fundet sted i de seneste år.” Den forbløffende 
kendsgerning er, at ethvert af de moderne 
samfund ”der kultiverer store plæneområder, 
kunne dyrke al deres mad på det samme areal 
med de samme ressourcer.” (fra Bill Mollison, 
Permaculture – A Designer’s Manual, Tagari 

Disciplen gik tilbage og skamroste de 
døde. Lidt efter, at han var kommet hjem til 
asramaen, spurgte guruen ham igen: ”Så hvad 
svarede de denne gang?”

Som før var disciplen overrasket: ”Men Guru 
Maharaja, de er døde. De kunne slet ikke 
reagere på min ros.”

Guruen havde nu gjort sin discipel klar til 
denne instruktion: ”Ligesom de ikke svarede 
på hverken din ros eller dine fornærmelser, bør 
du heller ikke blive opblæst af forfængelighed, 
når du bliver rost af almindelige mennesker, 
eller blive mismodig eller vred, når de 
fornærmer dig eller forsøger at tage modet fra 
dig. På den måde vil du være tilfreds i både 
lykke og lidelse, imens du altid er fokuseret 
på dit åndelige mål, uanset hvad der kommer 
din vej. Det er måden, du kan tilfredsstille og 
lovprise Herren på.”

Publications, Australia 1988, s. 434-435)
Tænk over det. Alle de jordarealer, der nu 

spildes i byerne på at dyrke græsplæner, 
kunne med lethed give alle de grønsager, 
frugter og blomster, som vi behøver! Hvor 
fantastisk, hvis coronakrisen i det mindste 
kunne inspirere nogle af os til at stoppe dette 
galskab og begynde at bruge de ressourcer, 
som Gud har givet lige for øjnene af os. Min 
beskedne garanti til jer alle er, at hvert skridt 
I tager i retning af selvforsyning, vil være 
særdeles lønnende og give en fornemmelse 
af virkelig frihed fra den kunstige afhæn-
gighed af det moderne samfund. Som Srila 
Prabhupada bemærkede det i en kommentar 
i Srimad-Bhagavatam (1.1.10): ”Alt for megen 
afhængighed af en andens nåde og kunstige 
levestandarder dræner selve vitaliteten fra den 
menneskelige energi.”

HVAD TILFREDSSTILLER 
KRISHNA MEST?

fortalt af Sacinandana Swami
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Da jeg for ti år siden lærte madlavning, ville 
jeg hver dag efter morgenmaden gå i køkkenet 
med en håndfuld opskrifter fra min lærer, 
Yamuna Devi Dasi, tage en dyb indånding, sige 
nogle bønner til min åndelige mester og Herren 
Krishna og begynde at afprøve opskrifterne. 
Som det viste sig, var opskrifterne ikke det 
eneste, der blev afprøvet.

Jeg lærte hurtigt fra Yamuna, at gurkemeje 
var et klart gult pulver, der lavede pletter på mit 
forklæde, og at sennepsfrø var små, runde og 
sorte og spredtes overalt, når jeg tabte dem. 
Andre ting var jeg længere om at lære.

Jeg husker at have undersøgt krukkerne 
med urad og mung dal nøje for at finde ud af, 
hvad der var hvad, for jeg skammede mig over 
at spørge Yamuna igen. Var spidskommen 
gråbrune og fennikel grønlige, eller var det 
omvendt? Hvor mange teskefulde er der i en 
spiseskefuld, spiseskefulde i en deciliter osv. 
Sidst på formiddagen var jeg så omtumlet af 
mental udmattelse, at jeg tit glemte, om jeg 
havde kommet salt i eller ej. Klokken tolv var 
både retterne og kokken færdig.

På en måned havde jeg afprøvet næsten 200 
opskrifter. Det var en lærerig erfaring. Bagefter 
var der imidlertid et problem. Når hengivne hørte, 
at jeg havde lavet mad under Yamuna, gik de 
ud fra, at jeg var en god kok. Min tjeneste førte 
mig mange steder hen, og uanset hvor gik de 
hengivne ud fra, at jeg var en dygtig vedisk kok.

Jeg kunne godt nok nu se forskel på urad 
dal og mung dal og på spidskommen og 
fennikel (fennikel er grønlige), men jeg var en 
opskriftsafprøver, ikke en kok. Giv mig en tydelig 
og forståelig opskrift plus ingredienser og udstyr, 
og jeg kunne lave en acceptabel efterligning af 
retten. Men ikke uden en opskrift.

En dygtig kok kan på den anden side tage 
ligegyldigt hvilke ingredienser og udstyr er til 
rådighed, og lave et velsmagende, alsidigt 

måltid. En kok kan tage en traditions principper 
og fremgangsmåder og lave nye retter, der stadig 
er inden for traditionen. En koks ekspertise 
er dynamisk. Lige meget hvor meget hun 
ved, er hun altid ivrig efter at lære mere, og 
hun anvender sin ekspertise på uventede og 
spændende måder.

Yamuna var mesteren. Jeg var udenads-
lærlingen. Efter mit ophold i hendes lille hytte 
i Oregon blev jeg bedt om at lave morgenmad 
hver dag til en gruppe hengivne i templet i Los 
Angeles. Jeg trak på mit arsenal af opskrifter 
fra Yamuna og forbløffede både mig selv og 
alle andre med resultaterne: boraer, badaer, 
wadaer, upma, idlier, dosaer, sabjier, purier, 
parathaer. Men jeg begyndte også at jamre 
over, hvor lang tid det tog mig hver dag at vælge 
opskrifter, samle ingredienser og tilberede og 
servere måltidet.

Nu er der gået ti år, siden jeg sidst afprøvede en 
opskrift, og udfordringen og spændingen fra disse 
første dage er falmet. Men jeg nyder stadig godt 
af erfaringen. Når min mand og jeg bliver sultne 
omkring klokken tolv, standser jeg med det, jeg 
har gang i, og laver et helt måltid inden for en 
time. Imens gryderne koger, har jeg normalt tid til 
at gøre andre ting. Fra at være en ubegribelig og 
tidskrævende indsats blev madlavning til Krishna 
på et tidspunkt i løbet af disse år til noget næsten 
lige så helt naturligt som at spise.

Krydrede okra-stykker med kokos
(masala bhindi sabji)
Tilberedelsestid: 25 minutter
4-6 portioner

½ kg friske okraer
2 tsk. korianderpulver 
½ tsk. gurkemeje 
1 knivspids cayennepeber 
1 tsk. salt

HERREN KRISHNAS KØKKEN
MESTEREN OG UDENADSLÆRLINGEN

af Visakha Devi Dasi
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4 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 tsk. spidskommenfrø
½ tsk. sorte sennepsfrø
2 knivspidser hing
50 g revet kokosnød
1½ spsk. citronsaft
1 tsk. sukker

1. Skyl okraerne og klap dem tørre. Skær de 
to ender af og skær dem i runde skiver på 0,6 
cm. Kom skiverne i en skål og drys gurkemeje, 
cayennepeber, salt og korianderpulver over 
dem. Vend skiverne nogle gange for at fordele 
krydderierne jævnt.

2. Opvarm halvdelen af ghee’en i en pande, 
tilsæt spidskommenfrø og sorte sennepsfrø. 
Dæk med et låg et øjeblik for at forhindre 
sennepsfrøene i at hoppe ud af panden. Kom 
hing i og steg nogle sekunder. Tilsæt så mange 
af okraerne, som der kan ligge i ét lag. Du er 
sikkert nødt til at stege dem i to eller tre hold. 
Du skal have en ide om hvor mange hold, før 
du starter, så du kan opdele ingredienserne 
derefter. Steg hvert hold okra under omrøring i 
3-4 minutter, indtil de svinder ind og bliver brune. 
Tilsæt til hvert hold en del af sukkeret, en del af 
resten af ghee’en og en del af kokosen. Fortsæt 
med at stege og røre rundt, indtil okraerne er 
rødligt brune og meget bløde. Stænk citronsaft 
over dem, hvorefter de kan ofres til Krishna.

Sur-søde-grønsager
(khati mithi sabji)
Tilberedelsestid: 40 minutter
4-6 portioner

170 g tamarinde 
2 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 tsk. spidskommen
2 spsk. friskrevet ingefær
2 grønne chilier i strimler
½ tsk. stødt sort peber
¼ tsk. hing
2½ dl valle
110 g brunt sukker
1 ananas, skrællet og i terninger

3 gulerødder i skiver
2 tsk. mangopulver
2 tsk. paprika
2 tsk. korianderpulver
285 g panir (frisklavet ost), presset og i 

terninger
3 squash i terninger
4 tomater i kvarte
3 stilke bladselleri i terninger
2 tsk. salt
4 kartofler, i terninger, friturestegte

1. Start med at lave tamarindesaft som følger: 
Tamarinde er bønnebælgen fra et tropisk træ. 
Det brune frugtkød skrabes ud af bælgene, 
tørres og sælges i pakker. Når det skal bruges, 
fjernes frøene fra frugtkødet, der herefter rives 
eller hakkes i små stykker. Kog stykkerne i en 
smule vand i ti minutter, eller indtil stykkerne af 
frugtkød er bløde og falder fra hinanden (brug 
1 del vand til 4 dele tamarinde). Pres derefter 
så meget af frugtkødet og saften som muligt 
igennem en sigte ned i en skål. Hvis tamarinde 
ikke kan fås, kan det erstattes af en blanding af 
citronsaft og brunt sukker.

2. Lav masala som følger: Opvarm ghee’en 
i en stor gryde og steg spidskommenfrøene 
efterfulgt af den revne ingefær og de grønne 
chilier. Tilsæt derefter stødt peber og hing og steg 
et par sekunder mere. Tilsæt valle og småkog 
et øjeblik. Tilsæt tamarindesaft, brunt sukker, 
ananasstykker, gulerødder, mangopulver, 
paprika og stødt koriander. Bring gryden i kog 
og lad den koge, til indholdet bliver tykkere, 
under lejlighedsvis omrøring for at undgå, at 
det brænder på.

3. Steg i mellemtiden panir-terningerne, til de 
er lysebrune, og stil dem til side.

4. Tilsæt squashene til gryden, dæk den 
med et låg og kog, indtil de er en anelse bløde. 
Tilsæt derefter den stegte panir, tomater, 
selleri og salt. Rør godt rundt. Tilsæt til sidst 
kartoflerne, efter at paniren har opsuget noget 
af saften og er blevet blød. Læg et låg på 
gryden og kog, indtil alle ingredienser er kogte. 
Ofres til sidst til Krishna. 
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SPØRGSMÅL: I Bhagavad-gita 2.47 
fortæller Krishna Arjuna: “Du har ret til at gøre 
din foreskrevne pligt, men du er ikke berettiget 
til dine handlingers frugter. Anse aldrig dig 
selv for at være årsagen til resultaterne af 
dine handlinger og vær aldrig knyttet til ikke 
at gøre din pligt.”

Siden jeg ikke er årsagen til resultaterne af 
mine handlinger, hvordan kan det da være, 
at jeg anses for at være ansvarlig for disse 
handlinger?

SVAR: Vi har et valg, hvorvidt vi vil handle 
under indflydelsen af den materielle energi 
eller den åndelige energi. Hvis vi placerer 
os selv under den materielle energi, føres vi 
hjælpeløst med på den materielle eksistens’ 
rutschebane. Men fordi vi frivilligt valgte den 
materielle energi i stedet for den åndelige 
energi, må vi tage ansvar for alt, vi gør, imens 
vi er under dens indflydelse. Det er på samme 
måde, som når en person bliver beruset, kan 
han blive fuldstændig ubevidst om, hvad han 
gør. Men han er stadig ansvarlig for alt, han 
gør i denne berusede tilstand.

Så det bedste er helhjertet at tage til et liv 
i fuld frihed i Herrens tjeneste ved at søge 
fuldstændig tilflugt ved Herren gennem Hans 
åndelige energis mellemkomst.

SPØRGSMÅL: Med hensyn til billeder af 
Krishna – er det virkelig så vigtigt at have et 
foto eller billede af noget? Ligesom alle andre 
er jeg selvfølgelig afhængig af visualiseringer. 
Men sommetider fornemmer jeg, at nu er 
det nok. Erindringer er for eksempel meget 
stærkere end fotografier. 

“Re-ligion” kommer fra “re-ligare,” at 

genforbinde. Gav Gud os denne mulighed for 
at have mange måder at forbinde os på igen? 
Eller er det menneskeskabt? Og kan I fortælle 
mig, hvorfor vi skal bede til Gud, siden Gud 
sikkert ved, hvad vi i bund og grund har brug 
for? Tror I, at en agnostisk person eller selv en 
ateist er en værre person end andre? Hvorfor 
er en ateist ateist? Har han ikke brug for igen 
at forbinde sig med Gud?

SVAR: Hvis man har en kæreste og vil holde 
gang i ilden i sin kærlighed, er man helt sikkert 
nødt til at have et billede af hende ved hånden. 
Selv om man allerede har erindringer af hende, 
hjælper fotoet én til at gøre disse erindringer 
stærkere. Herrens hengivne anvender det 
samme princip for at nære sin kærlighed til Gud.

At genforene sig med Gud er at genforene 
sig med Gud, uanset hvilket navn man giver 
det. Mennesker har fundet på så mange 
forskellige navne og skændes om disse navne. 
På den måde rammer man ved siden af målet 
med religion og kan ikke forbinde sig med Gud.

Vi behøver ikke at bede til Gud for at 
fortælle Ham, hvad vi behøver. Det er sandt. 
Vi behøver kun at bede til Ham for igen at 
forbinde os med Ham.

Jo tættere vi er på ilden, jo varmere bliver vi. 
Jo længere væk vi er fra ilden, desto koldere 
bliver vi. Jo tættere vi kommer på Gud, desto 
mere helgenagtige bliver vi. Og jo længere 
væk vi er fra Gud, desto mere uhelgenagtige 
er vi. Alle inklusive selv en ateist er forbundet 
med Gud hvert eneste øjeblik, men ateisten 
forstår det ikke. Derfor lider han. Så når vi 
siger ”genforene sig med Gud”, siger vi i 
virkeligheden, at vi igen bliver bevidste om 
vores evige forbindelse med Gud.

BREVKASSE
Hvorfor er vi ansvarlige?

 ved Lalitanatha Dasa

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 flere spørgsmål om sjælen.
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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                                         
Web: harekrishna.no

Alle offentlige 
arrangementer aflyst 

indtil videre på 
grund af corona-virus.

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.



LAD OS MØDES I SMÅ GRUPPER
Lad os benytte den nuværende tid til at minde hinanden om, hvor dejligt det er at mødes 

med bare nogle få hengivne. Små grupper har mange fordele, for her kan man komme 
tættere ind på hinanden, end tilfældet er i store programmer. Siden store festivaler og 
programmer alligevel ikke er mulige i disse tider, er det en god anledning til at kultivere de 
små sammenkomster. Kom sammen i familien og inviter et par andre. Mere skal der ikke til. 

Ved Krishnas nåde har vi også stadig Internettet. Tilbuddene af mulighederne for at 
mødes online er eksploderet, både lokalt og internationalt, så brug også det til at være 
sammen med andre.

Her på billedet mødes en lille gruppe århusianske hengivne til en bhajana.


