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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)
Fredag 17.7 Bryd fasten mellem 4:50–10:26
Fredag 24.7 Sri Raghunandana Thakuras bortgang
                     Sri Vamsidasa Babajis bortgang
Torsdag 30.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Pavitropana Ekadasi)
                      Radha Govinda Jhulana Yatra begynder
Fredag 31.7 Bryd fasten mellem 5:14–10:34
                     Srila Rupa Gosvamis bortgang
                     Sri Gauridasa Panditas bortgang
Mandag  3.8 Jhulana Yatra ends
                     Herren Balaramas fremkomst (faste til  
  middag)
                     Caturmasyas anden måned begynder  
  (surmælksfaste i én måned)
Tirsdag 4.8 Srila Prabhupadas afrejse til USA
Onsdag 12.8 Sri Krishna Janmastami: Herren Sri  
  Krishnas fremkomst (faste til midnat)
Torsdag 13.8 Nandotsava
                       Srila Prabhupadas fremkomst
Lørdag 15.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Annada Ekadasi)
Søndag 16.8 Bryd fasten mellem 5:44–10:23
Søndag 23.8 Srimati Sita Thakurani, Sri Advaitas  
  hustrus, fremkomst
Mandag 24.8 Lalita sasti
Onsdag 26.8 Radhastami: Srimati Radharanis  
  fremkomst
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b r a h m a c a r i e r 
i forgrunden (fra 
venst re  Bhakta 
To m m y,  G a u r a 
Nitai Dasa, Madan 
Gopal  Dasa og 
Bhakta Mikkel. Læs en rapport på side 11 fra 
templet i København, og hvordan det er gået 
her under den verdensomspændende corona-
nedlukning. Der står der også nærmere om 
planerne for de store festivaler her i sommer 
som Rathayatra og Sri Krishna Janmastami, 
så det vil jeg ikke skrive mere om her.

Af aktuel interesse er også et interview 
med Praghosa Prabhu, der er GBC-sekretær 
for Danmark. Han er med andre ord det 
internationale ISKCON's repræsentant, der 
har ansvar for at overse og vejlede ISKCON 
Danmark. Som alle andre en han også 
forhindret i at rejse nogen steder (han opholder 
sig i Dublin), så i stedet lader vi ham fortælle, 
hvordan han har oplevet de seneste måneder, 
og give nogle gode råd og perspektiver til gavn 
for os alle forhåbentligt. Læs interviewet med 
Praghosa på side 5.

God sommer. Vi holder ikke sommerferie 
i år, så vi er tilbage med næste nummer til 
august. Ld.
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Det kan forstås fra ovennævnte forklaring, 
at Herren er sanatana [evig], og stedet, hvor 
Herren bor, er også sanatana. Og hvad er 
positionen for de levende væsener? I kapitel 
15 i Bhagavad-gita omtales de levende 
væsener som sanatana. De levende væsener 
er i virkeligheden uadskillelige dele af den 
Højeste Herre, så fordi Herren er sanatana, 
må Hans uadskillelige dele også være 
sanatana. En ting, vi altid må huske, er, at de 
levende væsener for evigt uden forandring 
er uadskillelige dele af det Højeste Væsen. 
Forsøget på at blive ét med Herren er derfor 
også et unaturligt forsøg, der går imod 
sanatana-princippet, og derfor er kultiveringen 
af en sådan monistisk filosofi et ikke-sanatana 
forsøg, der er skadeligt for sanatana-dharma. 
Monisterne eller de, der tragter efter at blive ét 
med den Højeste Herre, er ikke sanatanister.

I Bhagavad-gitas 11. kapitel tiltales Herren 
som sanatanam af Sri Arjuna. Han siger 
der, at den Højeste Herre er den oprindelige 
sanatana purusa [evige person]. Han er 
Adi Purusa [den oprindelige person], hvilket 
bekræftes i Upanisaderne som Purnatama. 
På trods af grænseløse udstrømninger fra 
Purana Purusa er Han altid sanatana purusa 
uden mindskelse.

Fra ovennævnte uddrag fra forskellige 
autoritative skrifter er det klart, at ordet 
sanatana ikke er en nomenklatur, der tilhører 
en bestemt sekt af religiøs tro, som skabes i 
det spekulative sind på en materialist. Ordet 
sanatana stammer fra den vediske litteratur 
og anvendes om den Højeste Herre og de 
levende væsener, der er uadskillelige dele af 
den Højeste Herre.

De levende væsener er, som det fremgår af 
Bhagavad-gitas kapitel 15, kvalitativt lige med 
den Højeste Herre, fordi de er uadskillelige 
dele af Herren. På en eller anden måde er 
sådanne uadskillelige dele af Herren faldet ned 
i den materielle atmosfære og er indespærret 
i den materielle tildækning af sind og sanser. 
Med dette sind og disse sanser kæmper de 
levende væsener meget hårdt for tilværelsen, 
imens de som uadskillelige dele af Herren 
ikke er det mindste lykkelige i en materiel 
atmosfære, der er midlertidig og i opposition 
til sanatana-kulturen. Alting her er midlertidigt, 
fuld af uvidenhed og fører til mørke.

Herren Sri Krishna, der er Guddommens 
Højeste Personlighed, nedstiger Selv ved 
Sin årsagsløse nåde imod Sine uadskillelige 
dele, de levende væsener, specielt mennesket 
og mere specielt inderne, én gang i løbet af 
Brahmas dag, dvs. efter hver 4,32 mia. solår. 
Han underviser de faldne sjæle i principperne 
for sanatana-kulturen for at udfri dem igennem 
Bhagavad-gitas instruktioner. 

Bhagavad-gita blev i fordums tid undervist 
til solguden, og solguden lærte emnet til sin 
søn Manu, der igen lærte det videre til sin søn 
Iksvaku. Således gik budskabet om sanatana-
dharma fra fader til søn eller fra den åndelige 
mester til discipel igennem en discipelkæde. 
Da kæden på en eller anden måde blev brudt, 
blev de samme instruktioner endnu engang 
overdraget til Arjuna på Kuruksetras slagmark, 
hvor der blev givet en klar ide om sanatana-
dharma.

Herren hævder at være faderen til alle arter 
af liv. Han hævder, at alle levende væsener, 
uanset hvad de er, er uadskillelige dele af 

SRILA PRABHUPADAS SIDE   Sanatana-
dharma er alle levende væseners religion, 2

af Srila Prabhupada

I juli 1960, før Srila Prabhupada kom til Vesten, skrev han denne artikel om det levende 
væsens evige religion, sanatana-dharma, i Back to Godhead. Artiklen dannede senere grundlag 
for introduktionen til hans Bhagavad-gita som den er. Første del bragtes i sidste nummer.
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Ham. Bhagavad-gita henvender sig til dem. 
I Bhagavad-gita er der kundskab om den 
Højeste Herre, Hans bolig, der befinder sig 
langt, langt væk fra den materielle himmel, 
og de levende væseners sanatana-natur.

Krishna fortæller også, at denne materielle 
verden er fyldt med lidelser i form af fødsel, 
død, alderdom og sygdomme. Selv helt op 
til universets højeste planet, Brahmaloka, 
findes de samme lidelser i en eller anden 
form. Kun i Hans egen bolig er der ingen 
lidelse overhovedet. I den bolig er der ikke 
brug for lys fra hverken sol, måne eller ild. Livet 
der er evigt med fuld viden og lyksalighed. 
Hans bolig er sanatana-dhama. Det er derfor 
helt naturligt at konkludere, at de levende 
væsener skal tilbage til Guddommen for at 
nyde livet i sanatana-dhama sammen med 
sanatana-purusa eller Purusottama, Herren 
Sri Krishna, og ikke rådne i den materielle 
tilværelses miserable land. Der er ingen 
lykke i den materielle sfære, selv helt op til 
Brahmaloka, og planerne og aktiviteterne om 
at ophøje sig selv til højere planer inden for det 
materielle univers tilhører dem, der er mindre 
intelligente. De mindre intelligente mennesker 
søger også tilflugt hos halvguder i stedet for hos 
Herren Selv og får velsignelser, der kun varer i 
en begrænset periode. På denne måde er alle 
sådanne religiøse principper kun midlertidige 
foranstaltninger med henblik på midlertidig 
gavn for de mindre intelligente personer. 
Den intelligente person bør opgive alle 
sådanne engagementer i navn af religiøsitet 
og søge tilflugt hos Guddommens Højeste 
Personlighed. Så er der absolut garanti for 
immunitet fra den Almægtige Faders side. 
Sanatana-dharma er derfor bhakti-yogaens 
proces, gennem hvilken man kan kende den 
sanatana Herre og Hans sanatana bolig. Kun 
gennem den proces kan man komme tilbage 
til sanatana-dhama for at deltage i sanatana-
nydelsen, der er fremherskende der.

De, der følger sanatana-dharma, kan 
fremover tilslutte sig principperne for sanatana-
dharma i Bhagavad-gitas ånd. Ingen er 

forhindret i at tilslutte sig de evige principper, 
og selv personer, der er fra en lav fødsel, 
kan komme tilbage til Guddommen. Det er 
konklusionen i Srimad-Bhagavatam såvel 
som den Højeste Herres egen konklusion. 
Folk bør gives en chance for at drage fordel 
af denne mulighed. Fordi Bhagavad-gita blev 
talt i Bharatavarsas land, har hver eneste inder 
ansvaret for at sprede budskabet om virkelig 
sanatana-dharma i andre dele af verden. 
Verdens vildledte mennesker lider specielt 
for øjeblikket alt for meget i den materielle 
atmosfæres mørke, og resultatet er, at det 
såkaldte fremskridt i viden har hjulpet tåbelige 
mennesker til at opdage et dødbringende 
våben ved navn atombombe. De står praktisk 
taget på randen af ødelæggelse, for så snart 
der bliver erklæret krig, ved ingen, hvad 
der vil ske med menneskeracen på Jorden. 
Sanatana-dharma vil lære dem den virkelige 
ting ved livet, og de vil have gavn af en sådan 
udbredelse af sanatana-dharma. Herren 
nævner i Bhagavad-gita, at personer, der 
engagerer sig i arbejdet med at prædike om 
sanatana-dharma-principperne, er Herrens 
kæreste af alle. Hvis et menneske kan gøre 
godt imod et medmenneske, er det ved at 
vække det til vigtigheden af selvrealisering 
i den menneskelige livsform. Det højeste 
stadie af fuldkommenhed i menneskelivet er 
at overgive sig til den Højeste Herres tjeneste. 
Ved at gøre det bliver man den virkelige 
mahatma. Definitionen på mahatma gives i 
Bhagavad-gita. 
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Kaunteya: Hvordan har epidemien påvirket 
din tjeneste som GBC?

Praghosa: Jeg er lukket inde i Dublin, Irland. 
Jeg plejede at rejse hele tiden, men det er 
stoppet. Jeg kan ikke besøge de lande, jeg har 
ansvar for. Så må man gøre andre ting for at 
kompensere for det, og det har fungeret indtil 
nu. Vi er vel alle i samme situation. Vi ikke kan 
komme nogen steder, men det går alligevel.

 Kaunteya: Hvilke udfordringer har de 
templer og samfund, du overser, på grund af 
krisen og nedlukningen?

Praghosa: Det varierer fra tempel til tempel 
og center til center. Nogle ved måske, at her i 
England havde vi et direkte sammenstød med 
denne coronavirus, hvor mange blev smittet 
og nogle døde. Min gode ven Vishvambara 
var hårdt ramt af sygdommen. Ret mange af 
vores hengivne fik virussen, selv om de ikke 
alle blev bekræftet gennem testning. Det var 
helt sikkert noget, der påvirkede os. 

Donationerne faldt drastisk til de templer, der 
var afhængige af de personlige besøg. Nogle 
af vores templer plejede også at få stor hjælp 
til tjenesterne fra hengivne udefra, men de 
kunne ikke længere komme og hjælpe med 
f.eks. Deitetstilbedelsen, så vi var nødt til at 
sænke standarden lidt. Det begynder dog at 
komme tilbage til normalt igen.

I mit område har vi mange restauranter, 
omkring en halv snes stykker. De måtte alle 
lukke fra den ene dag til den næste. Udgifterne 
var de samme, så det var hårdt. Også 
bogdistributionen blev bragt til brat ophør, for 
der er ikke folk på gaden, og de, der er, må 
man ikke komme i nærheden af. Flere af vores 

templer er afhængige af bogdistribution, så det 
er et problem.

Vi kan ikke have festivaler. Vi har et virkeligt 
aktivt festivalhold her i England. Snesevis af 
festivaler bliver det til om året. Alle er de aflyst 
indtil videre. Der bliver ingen Ratha-yatra. 
Englands største festival er Glastonburys 
musikfestival, hvor vi har vores eget sted og 
distribuerer masser af prasadam. Sidste år 
tror jeg, det var 15.000 tallerkener hen over 
weekenden, men det sker ikke i år.

Kaunteya: Er der også sket positive ting i 
denne periode?

Praghosa: Absolut. Internetaktiviteterne er 
forøget for at kompensere for de ting, vi ikke 
kan gøre. Vi når ud til mange nu ad den vej. På 
Bhaktivedanta Manor, måske verdens største 
tempel uden for Indien, har de indtil videre 
lavet 3.000 telefonopkald til folk på deres 
kontaktlister, så folk ikke føler sig overladt til 
sig selv. Siden nedlukningen er der også blevet 
distribueret over 1.000 mantra-meditations 
pakker med japa-kæder og lidt forklaring af 
mantraet.

Temp le r,  de r  ha r  brahmacar i -  og 
brahmacarini-asramaer, altså fastboende 
hengivne, har oplevet den positive ting, at de 
oplever mere af en kærlig familieatmosfære, 
fordi de har været meget mere sammen og 
bliver ikke distraheret af de mange besøgende 
gæster. Templerne føles meget mere som 
klostre nu. Det er selvfølgelig en god ting, 
specielt for vores forsagere, så de virkelig 
kan koncentrere sig om sadhana og personlig 
udvikling og reflektere over alle de store 
spørgsmål i livet.

INTERVIEW MED
PRAGHOSA PRABHU

af Kaunteya Dasas

 På grund af Covid-19 er vi afskåret fra de fleste besøg fra andre steder i verden, sådan som 
vi ellers er vant til. Heller ikke Praghosa Prabhu, vores GBC-sekretær, kan besøge os i disse 
tider. I stedet bringer vi et uddrag fra et  zoom-interview fra den 23. maj, hvor Praghosa taler 
med Kaunteya Prabhu om den nye situation, pandemien har skabt.
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Vi er  natur l igv is en udadret tet 
bevægelse, så så snart vores templer kan 
åbne, vil de igen hovedsageligt blive brugt 
til udadvendte ting. Men det er alligevel 
en interessant observation, at templernes 
hengivne oplever dem mere som klostre, 
og at deres liv er mere regulerede. Det går 
tilbage til det samme, at mange af vores 
prædikeprogrammer foregår om aftenen 
og resulterer ofte i, at hengivne kommer 
sent hjem, så det er svært at stå tidligt op 
næste morgen.

En anden ting her, og jeg er sikker på 
andre steder også, er, at der er mere 
prasadam-distribution. Jeg bør nævne 
Parasurama Prabhu, der virkelig har 
optrappet prasadam-distributionen, 
ligesom vores tempel i Wales har det. 
Måske 20.000 tallerkner om dagen. 
En masse af disse bliver givet t i l 
sundhedspersonale som sygeplejersker 
og læger. Det bliver virkelig opskattet. En 
sundhedsarbejder nævnte på nationalt 
fjernsyn, hvordan Hare Krishna gav ham 
mad i denne vanskelige tid.

Der foregår mange positive ting.
Kaunteya: Epidemien har inspireret en 

masse konspirationer. Blandt hengivne på 
Facebook og andre sociale medier ser vi en 
masse snak om denne pandemi. Jeg vil ikke 
lyde fordømmende, for måske er der sandhed 
i nogle af disse teorier. Det ved vi ikke, men 
der er så mange af dem, at de ikke alle kan 
være sande. Hvad er dit perspektiv på dette 
sociale aspekt af pandemien?

Praghosa: Det er et godt spørgsmål. 
Jeg læste for nyligt, hvordan folk bliver 
opslugt af disse konspirationsteorier og bliver 
endnu mere stressede på grund af al den 
negativitet, der er forbundet med dem. De er 
i virkeligheden meget usunde for folk, specielt 
hvis de tror på alt, de læser.

Jeg henviser som regel til Visvambhara 
Prabhu, der direkte kan bekræfte alvoren 
af denne virus, hvis man er så uheldig at få 
den. Han er oprindeligt fra Italien, hvor vores 

hovedtempel, Villagio Hare Krishna ligger 
nær Bergamo, et af de hårdest ramte steder. 
Intensivafdelingerne var oversvømmet af folk. 
Så mange døde der, at de ikke havde plads 
til ligene. Det er helt sikkert en virkelig ting.

På den anden side vil jeg heller ikke sige, 
at regeringer og individuelle personer inden 
for regeringer ikke har motivationer, men på 
samme tid har den måde, som vores samfund 
har udviklet sig på de sidste hundrede år 
eller mere, fået så mange kontrolinstanser 
på plads i forhold til regeringer. De skal 
følge regler og love, så for dem at slippe af 
sted med en eller anden enorm konspiration 
virker på mig som lidt for fantasifuldt og ikke 
realistisk, imens folk på den anden side kan 
udspy konspirationsteorier uden at følge 
nogen regler eller strukturer. Jeg vil ikke lyde 
nedladende, men lad os lære at tage alting på 
en afbalanceret måde.

Det mest sandsynlige sted på listen over, 
hvor pandemien kommer fra, er et af disse 
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vådmarkeder i Wuhan, Kina. I stedet for at 
gå videre med andre konspirationsteorier 
foreslår jeg, at vi gør livet nemt for os selv og 
bruger anledningen til at påpege, hvordan så 
mange af den nyere tids epidemier som SARS, 
MERS og kogalskab alle kan spores tilbage 
til slagtning, kødforbrug og dyr. Det er en 
virkelig god mulighed for os til at præsentere 
Krishna-bevidsthed i stedet for at blive afsporet 
af såkaldte konspirationsteorier. Lad os gribe 
chancen til at præsentere Krishna-bevidsthed 
og overbevise folk om, at en plantebaseret 
kost er den bedste.

Kaunteya: Med hensyn ti l  jeres tre 
restauranter i Irland, hvordan går de? Har I 
været nødt til at afskedige folk?

Praghosa: Det er et stort problem. De kan 
have åbent for salg ud af huset. Men et andet 
problem er, at de ligger midt i centrum, hvor 
folk normalt er. Ironisk set ville det nu være 
bedre at have restaurant i forstæderne, hvor 
alle er tvunget til at blive hjemme. Folk ikke 

kommer ikke ind til byerne, men hvordan 
skulle vi kunne forudsige det? Det er 
umuligt. Så det er et stort problem. Salget 
ud af huset udgør ti procent af, hvad vi 
normalt sælger, tror jeg. 

Indtil videre har vi ikke afskediget 
nogen i Dublin, England eller andre 
steder i Europa, jeg er bekendt med, 
for regeringerne – og det bringer 
det lidt tilbage til dit spørgsmål om 
konspirationer – er kommet til hjælp med 
støtteprogrammer, hvilket betyder, at de 
betaler personalet, indtil restauranterne 
igen kan åbne. Det kan sikkert ændre 
sig, hvis dette fortsætter, for jeg går ud 
fra, at regeringernes lommer ikke er så 
dybe, at de kan gøre dette for altid. Men 
indtil videre har de hjulpet. Min erfaring 
generelt med regeringer i Europa er, at 
de har gjort et godt stykke arbejde med 
at beskytte borgerne i denne situation.

Kaunteya: Det er godt at høre. Hvor 
mange ansatte drejer det sig om i England 
og Irland?

Praghosa: Omkring 50, de fleste grhasthaer. 
De er afhængige af indkomsten til deres 
familier, så det ville have gjort ondt at skulle 
afskedige dem, hvilket vi hidtil ikke har gjort.

Kaunteya: Når du ser tilbage på de sidste 
to-tre måneder, ville du som leder af ISKCON 
have håndteret denne situation anderledes, 
hvis du kunne?

Praghosa: Regeringerne her i England 
og Irland var temmelig sent ude med 
nedlukningerne. Det var på trapperne et par 
uger, og hvis vi havde haft bedre intuition, 
kunne vi måske have lukket ned tidligere og 
undgået, at hengivne blev smittet. Vi kunne 
have sagt tidligere til alle lederne, at måske 
skulle vi lukke ned nu i stedet for at vente. 
Faktisk lukkede vi ned i England en uge før 
den officielle nedlukning, så vi var lidt på 
forkant, men vi kunne have gjort det to uger 
før. Men det var ikke en let situation, specielt 
for restauranterne, for der var ingen statsstøtte 
at få før den officielle nedlukning. Det var en 
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vanskelig ting at vurdere.
Kaunteya: Har du nogle generelle råd 

til ISKCON med hensyn til det åndelige, 
filosofiske, økonomiske, sociale osv.

Praghosa: En ting, jeg kan tænke på, og 
forhåbentligt passer det ind i dit spørgsmål, 
er, at alt dette med at vaske hænder og ikke 
tage skoene med inden døre har vi hele tiden 
gjort i Hare Krishna-bevægelsen. De kulturelle 
normer, vi altid har fulgt, råder regeringerne 
nu deres borgere til også at følge. Det finder 
jeg interessant. Det slår mig, at her er der 
så mange fantastiske prædikemuligheder, 
for i bund og grund er det Krishna-bevidste 
budskab et evigt budskab, der ikke bare 
hjælper og beskytter mod kriser som denne 
pandemi, men relaterer til alle aspekter af 
ens materielle og selvfølgelig åndelige liv. Vi 
ved, at ikke et græsstrå bevæger sig uden 
den Højestes tilladelse. Det er noget, vi alle 
accepterer og ved fra Bhagavad-gita. Krishna 
er ved magten, også over denne virus.

En af virkningerne af dette er, at den såkaldte 
forplejningsindustri med hoteller, restauranter 
og ferieindustri specielt er ramt af dette. For 
de fleste i Europa betyder ferie, at de hopper 
på et fly til Italien, Portugal eller Grækenland. 
Krydstogtsskibe var også et sted, hvor 
virussen først spredtes. Krydstogtsskibene 
er igen en del af denne ferieindustri. Også 
pubber, hvor folk drikker alkohol, er ramt. Så 
vi kan oversætte forplejningsindustri til sanse-
tilfredsstillelsesindustri. Det er interessant, at 
Krishna, der har kontrol over denne virus, har 
valgt sansetilfredsstillelsesindustrien som det 
område i samfundet, der er hårdest ramt.

Kaunteya: Har du nogen fornemmelse af, 
hvad dette vil føre til i fremtiden?

Praghosa: Det kommer selvfølgelig an på, 
hvor længe det kommer til at vare, og hvor 
hurtigt videnskabsmændene og lægerne kan 
finde en løsning. Den eneste endelige løsning 
ser ud til at være at finde en vaccine. Uden den 
må hele denne sociale distancering fortsætte. 
Hvis det sluttede i morgen, kunne jeg forestille 
mig, at hele verden inklusive ISKCON ville 

vende tilbage til normalen fra før. Det kommer 
selvfølgelig ikke til at ske, og højst sandsynligt 
vil det fortsætte et godt stykke tid.

Jeg tror, at jo længere det fortsætter, desto 
mere vil det ikke bare ændre samfundet 
generelt, men også ISKCON. Jeg er faktisk 
en af de yngste GBC’er (du kan se på mine 
grå hår, at det er en interessant kommentar). 
De fleste GBC-medlemmer er ældre og nogle 
betydeligt med et årti eller to. Derfor kan jeg 
virkeligt ikke forestille mig, hvis dette fortsætter 
en rum tid endnu, at vi alle pludselig springer 
tilbage på flyene og begynder at rejse overalt 
i vores egne områder og frem og tilbage til 
Indien osv. Srila Prabhupada rejste selvfølgelig 
kloden rundt mange gange, da han etablerede 
denne bevægelse for 50 år siden. Det var han 
nødt til, for han var den eneste, der virkelig 
kunne gøre det. Det var alt sammen hundrede 
procent i orden, men nu her 50 år senere er det 
med den teknologi, vi har, nok ikke nødvendigt 
at rejse så meget og svine verden til med CO2 
og bidrage til den globale opvarmning osv. Jeg 
tror, der er brug for at genoverveje dette og 
måske reducere nogle ting lidt.

Denne epidemi har også tvunget os 
til at genoverveje distributionen af Srila 
Prabhupadas bøger. Vi er allerede begyndt 
at distribuere e-bøger og overveje andre 
måder end at møde folk på gaden direkte. Vi 
har været nogle af de mindst effektive, når 
det gælder online tilstedeværelse, så denne 
epidemi er en god mulighed for at blive bedre 
her. Det er nogle af de langvarige effekter, 
som jeg tror denne pandemi vil efterlade, og jo 
længere tid der går, desto større vil virkningen 
være.

Kaunteya: Du nævnte, at du faktisk har 
mere travlt nu.

Praghosa: Min gode ven og en fantastisk 
hengiven er Bhakti-marg Swami, der har vist, 
hvordan man kan rejse. Han har vandret 
tværs over Canada tre gange. Jeg kunne 
også begynde at gå til mine forskellige 
templer. Jeg ville komme i form og slippe 
af med nogle ekstra kilogram. Det ville jeg 
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lige nævne. Men tilbage til dit spørgsmål. 
Da jeg rejste så meget, var det en god 
undskyldning, når folk ringede, at jeg var lige 
på vej igennem sikkerhedskontrollen, så jeg 
kunne ikke tale. Den undskyldning har jeg 
ikke længere, og folk ved, at jeg sidder fast 
på ét sted. Undskyldninger for ikke at tage 
telefonopkald eller hvad som helst er virkelig 
blevet reduceret. Jeg har fået mange flere 
Skype og Zoom møder. Hver dag er fyldt 
med dem.

En anden ting, som ikke er helt relateret 
til dit spørgsmål, er, at her i Irland har vi lov 
til at gå udenfor én gang om dagen for at 
motionere. Det er nu min sansetilfredsstillelse 
og befrielse, at jeg kan komme ud, og jeg 
er ikke gået glip af en eneste gang endnu. 
Fra et helbredsperspektiv har jeg det faktisk 
bedre. Men jo, kommunikationskanalerne 
ser ud til være vokset. Min første tanke var, 
hvor kommer jeg til at kede mig. Der er ikke 
noget at lave. Men det har vist sig ikke at 
være tilfældet.

Også for første gang i 30 år, siden jeg blev 
GBC, er jeg begyndt at dyrke mine egne 
grønsager. Jeg har en lille baghave. Det er 
let for alle at gøre, uanset hvor hårdt ramte de 
er, for grønsagsfrø koster ikke ret meget. Jeg 
kender en hengiven i København, der på et 
lille stykke jord dyrker en masse grønsager til 
sin familie og til templet hele året, og det kan 
alle gøre, selv i en vindueskarm eller lejlighed.

Kaunteya: Vi har et par spørgsmål fra en 
af vores seere, Krishna Priya Devi. Har GBC 
en officiel politik med hensyn til ’tracing apps’ 
og vaccinationer? Skal disse også være 
obligatoriske for en Krishna-bevidst person?

Praghosa: Jeg synes, at det skal være 
obligatorisk, at vi synger Hare Krishna. Ud 
over det mener jeg ikke, at noget kan være 
obligatorisk. Vi er igen tilbage ved det samme. 
Jeg er 59 år gammel, og jeg har hørt alle 
former for konspirationsteorier i mit liv, men 
min direkte erfaring, som er det eneste, jeg 
kan forholde mig til, er, at i de lande, jeg har 
boet i, dvs. England og Irland, har jeg aldrig 

haft nogen negativ erfaring med hensyn til, at 
staten har information om mig. Tværtimod. 
Jeg har kun haft positive erfaringer. De har 
hjulpet mig med sociale velfærdsprogrammer, 
de hjælper med sundhedspleje og så mange 
ting, så med hensyn til disse apps tror jeg 
personligt, at det er i orden, at de kan spore 
os. Jeg mener, at de har gjort det i Sydkorea 
og lignende steder for at hindre spredningen af 
denne virus. Jeg personligt ville ikke have det 
store problem med den. Jeg kan selvfølgelig 
ikke vide det, og måske om ti år kan jeg se, at 
de laver alle mulige underlige ting, hvem ved? 
Men det har aldrig været min erfaring.

Med hensyn til vaccinationer er det en smule 
mere nuanceret. Et problem er, at de virkelig 
har travlt med at finde en vaccine, og vi ved 
alle, hvad der kan ske, når vi gør tingene 
for hurtigt. Så jeg er lidt bekymret for, at de 
kommer med en vaccine i løbet af en måned 
eller fem måneder. Jeg har haft to børn. Der 
var en vaccination, kighoste, som min kone og 
jeg ikke gik med til, for noget tydede på en vis 
risiko. Den valgte vi fra, men vi accepterede de 
andre. Vi ved også, at verden var ramt af polio, 
tuberkulose og andre ting for 100 år siden, 
og dem har vaccinerne effektivt elimineret. 
Så er der selvfølgelig andre ting, som hvad 
de kommer i dem, men jeg har aldrig læst 
noget fra Srila Prabhupada, hvor han absolut 
insisterede på, at disse ting er dæmoniske 
eller noget i den retning. Han kom selv fra en 
medicinsk baggrund. Så selv om jeg ikke ville 
gøre det obligatorisk, hælder jeg nok til, når 
jeg vejer for og imod de to ting, du nævnte, at 
flere ting taler for end imod. Sådan vil jeg vist 
besvare det spørgsmål.

Under alle omstændigheder er det ikke 
problemer, som GBC skal forholde sig til. Hvis 
man bor et sted, hvor den slags bliver gjort 
obligatorisk, må man bare følge det, og hvis 
ikke, må man gøre, hvad man kan for at leve 
så sundt som muligt.

Kaunteya: Tak for svarene, Praghosa 
Prabhu. Vi har allerede kørt i mere end time 
og slutter her.
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 Den 24. juli er det den store hengivne Raghunandana Thakuras bortgang.

RAGHUNANDANA
THAKURA

Raghunandana Thakura fødtes i en familie 
af læger i 1510. Hans far var den berømte 
hengivne Narahari Sarakaras ældre bror, 
Mukunda Dasa, imens hans mors navn ikke 
kendes. Ifølge Caitanya-caritamrta (M. 15.120) 
var Mukunda Dasa kongens læge:

 ”Udadtil ser han ud til at være kongens læge, 
der er beskæftiget i regeringens tjeneste. 
Men indadtil er han fyldt med guddommelig 
kærlighed. Hvem kan forstå hans kærlighed?”

Da Mukunda Dasa engang var i færd med 
at behandle kongen, fangede hans øje en 
påfuglefjer, og han besvimede. Hans hjem var 
i Srikhanda, en landsby i Burdwan-distriktet. 
På jernbanen Katwa-Burdwan er den første 
station vest for Katwa Sripat Srikhanda og 
den næste Srikhanda. Mukunda Dasas 
hjem var omkring halvanden kilometer fra 
Srikhanda station. De tre vigtigste hengivne fra 
Srikhanda var Mukunda Dasa, Raghunandana 
og Narahari.

Raghunandana Thakura fødtes på Vasanta 
Pancami-dagen. Hans onkel Narahari var 
meget optaget af at opdrage Raghunandana, 
som han holdt meget af.

 Caitanya Mahaprabhu gav udtryk for, 
at ens vigtighed vokser med dybden af 
hengivenhed ved at fortælle Mukunda Dasa, 
at hans søn i virkeligheden var hans far. 
Mahaprabhu spurgte Mukunda Dasa: “Er du 
Raghunandanas far, og han er din søn? Eller 
er han din far og du hans søn? Fortæl mig, så 
jeg kan lade min tvivl hvile.”

Mukunda svarede: “Raghunandana er min 
far, og jeg er hans søn, det er helt sikkert. 
Hvad end hengivenhed vi har, kommer fra 
ham. Derfor betragter jeg ham som min far.” 
Da Mahaprabhu hørte Mukunda Dasas svar, 
blev Han begejstret, og Han erklærede: ”Han, 

fra hvem vi assimilerer hengivenhed, er helt 
sikkert vores guru.” (Cc. M.15.112-117)

 Mahaprabhu gav  Raghunandana 
Deitetst i lbedelse som hans t jeneste: 
”Raghunandanas opgave er at tjene Krishna. 
Han interesserer sig ikke for andet end at tjene 
Krishna.” (Cc. M. 15.131)

Fra sin tidlige barndom ville Raghunandana 
Thakura bespise familiens Deitet af Gopinatha 
med ladduer. Uddhava Dasa har skrevet en 
sang om denne lila:

”Mukunda Dasa boede i  landsbyen 
Srikhanda, hvor hans husstands Deitet 
hed Gopinatha. En dag skulle han ud i 
forbindelse med sit arbejde, og han kaldte 
på Raghunandana for at bede ham gøre 
tjenesten.

Han sagde: ”I dette hjem tilbeder vi Krishna, 
så jeg vil gerne være sikker på, at du giver Ham 
noget at spise,” og tog af sted. Raghunandana 
gjorde, som hans far havde givet ham besked 
på, og lavede ofringen til Deiteten.

Raghunandana var kun et barn, og i sin 
ligefremhed sagde han til Gopinatha: “Spis! 
Spis!” Krishna styres af kærlighed, og derfor 
gjorde Han, som barnet bad Ham om, og 
spiste alting på tallerknen uden at efterlade 
så meget som et riskorn.

Da Mukunda Dasa kom tilbage, bad han 
drengen bringe ham prasada’en fra ofringen. 
Barnet svarede: ”Far, Han spiste alting. Der 
er intet tilbage.”

 Mukunda blev forbavset over sit barns 
forunderlige ord og bad ham derfor igen ved 
næste lejlighed lave en ofring. Denne gang gik 
han ud, men vendte med det samme tilbage og 
gemte sig for at se, hvad hans søn ville gøre.

Raghunandana  anbrag te  g lad  en 
laddu i Krishnas hånd og sagde med en 
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(Fortsættes side 13)

kommanderende stemme: ”Spis! Spis!” Da 
Krishna havde spist halvdelen af ladduen, 
så Raghunandana sin far Mukunda stå i 
døråbningen.

Mukunda så Krishna stivne og ikke spise 
mere, og den halvspiste laddu blev i Hans 
hånd. Det fyldte ham med kærlighed. Han 
omfavnede sit barn, mens glædestårer løb fra 
hans øjne, og talte til ham med en knækket 
stemme.

Den dag i dag kommer heldige mennesker 
til Srikhanda for at se den halvspiste laddu 
i Gopinathas hånd. Raghunandana er ikke 
forskellig fra Amor selv, skriver Uddhava Dasa 
med stor følelse.”

”[Alle mahantaerne] følte sig fortryllede, når 
de så Deiteten Gopinatha, som Raghunandana 
havde givet ladduer at spise.” (Bhakti-
ratnakara 9.525)

Andre mirakuløse hændelser
Narahari Sarakara Thakura gav Nityananda 

Prabhu og Mahaprabhu nektar fra en brønd, 
der lå lige ved siden af deres hjem. Denne 
brønd blev kendt som Madhu Pushkarini. Året 
rundt var der altid mindst to blomster i flor på et 
kadamba-træ, der stod ved siden af brønden, 
på grund af Raghunandanas mirakuløse 
indflydelse.

Ifølge Gaudiya Vaishnava Abhidhana kom 
Abhirama Thakura en dag til Srikhanda og 
bukkede sig ned for Raghunandana. Derefter 
omfavnede han ham og blev overvældet af 
følelser af prema. Raghunandana begyndte 
at danse og synge i kirtana, og midt i det hele 
faldt en af ankelklokkerne af hans fod og fløj 
af sted, indtil den landede seks kilometer væk 
i Akai Hat nær hans discipel Krishna Dasas 
hus. For at mindes hændelsen blev der senere 
udgravet en dam der. Dammen blev givet 
navnet Nupur Kund. 

Caitanya Mahaprabhu, faderen til sankirtana, 
gav Sin adoptivsøn Raghunandana Thakura 
autoriteten til at ofre blomsterkransen dagen 
før sankirtan-yajna (adhivasa) og at lave den 
sidste ofring ved yajnaets afslutning.

Raghunandana Thakura ledsagede de 
bengalske hengivne hvert år til Puri under 
Caturmasya. Han ville danse sammen med 
sin onkel, Narahari, til Rathayatra-festivalen i 
gruppen, der bestod af borgerne fra Srikhanda.

Han deltog i Narottama Dasa Thakuras 
Kheturi-festival, i Gadadhara Dasas festival 
i Katwa og i mindefestivalen for Narahari 
Sarakara Thakura i Srikhanda.

 ”Nogle folk sagde: ’Enhver, der er 
Raghunandana kær, vil vinde Mahaprabhus 
nåde liv efter liv.’ Andre sagde: ’Raghunandana 
er så barmhjertig, at han giver liv til de mest 
tarvelige og faldne.’ Nogle sagde: ’Sikke en 
ydmyghed! Ingen er hans ligemand.’ Og andre: 
’Han er lige så smuk som Kandarpa selv!’” 
(Bhakti-ratnakara 9.660 ff.)

Srila Raghunandana Thakura holdt meget 
af Srinivasa Acarya. Før sin bortgang trøstede 
han Srinivasa, at på trods af vanskelige tider 
ville han blive i stand til at sprede vaisnavisme 
i fremtiden: “En vanskelig tid vil komme, hvor 
folk vil ligge under for forskellige tvivl.”

Narahari Prabhu skrev i Sri-Krishna-
bhajanamrita 3-4:

”Når på et tidspunkt vores Herre Sri Krishna 
Caitanya og Hans ledsager Nityananda 
Prabhu har afsluttet Deres inkarnation, 
vil vaisnavaerne i denne Kalis tid være 
ængstelige for hver dag, der går. Uanset om 
de er meget avancerede, lidt avancerede eller 
begyndere vil deres hjerter næsten altid være 
fyldt med tvivl.

Men lad ikke dette pine dig. Herren Gauranga 
vil udrette mange store værker gennem dig. 
Jeg velsigner dig, at du vil forblive længe 
på denne Jord, og du og dine tilhængere vil 
beskytte Herrens religion. De, der er imod 
hengivenhed til Krishna, vil blive hengivne ved 
din indflydelse, og de vil søge beskyttelse hos 
dig.” (Bhakti-ratnakara 13.174-179)

 Raghunandana Thakura overdrog tjenesten 
til sin Gaura-Gopala Deitet til sin søn Kanai 
Thakura og forlod derefter denne verden 
på den fjerde dag i den aftagende måne i 
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DHARMA, DET LEVENDE
VÆSENS EVIGE BESKÆFTIGELSE

Hvis man vil forstå en ting eller et emne 
til bunds, må man forstå essensen af 
denne ting. Essensen eller den inderste 
uadskillelige kvalitet af et element eller 
objekt kaldes dharma på sanskrit. Dharma 
er den iboende kvalitet, der gør en ting til 
det, den er, og som ikke kan adskilles fra 
tingen. Dharma er med andre ord det, der 
giver tingen mening. Salts dharma eller 
mening er at være salt, en stens dharma 
er at være hård, vands dharma at være 
vådt, ilds dharma lys og varme, sukkers 
dharma sødme osv. Disse er alle iboende 
kendetegn, der karakteriserer et element 
– det, der er meningen med elementet. Ild 
giver for eksempel ingen mening, hvis den 
ikke brænder og udsender lys.

Man kunne da spørge, hvad sjælens eller 
livs dharma er. Hvad gør et levende væsen 
til et levende væsen? Hvad er det, som ikke 
kan adskilles fra det levende væsen? Svaret 
ifølge Vedaerne er tjeneste. ‘At tjene’ er den 
iboende egenskab, der ikke kan adskilles fra 
sjælen. Sjælen, der er en evig del af Guds 
bevidsthed, er til for at tjene Krishna. I sin 
betingede tilstand, hvor sjælen lever adskilt 
fra Krishna, kommer tjenesten til udtryk på 
andre måder, men den tjenende tendens 
skinner uvægerligt igennem.

Vi er alle nødt til at tjene nogen eller noget. 
Som forældre tjener vi vore børn, vi tjener 
samfundet ved at betale skat, vi tjener vor 
arbejdsgiver, vi tjener vores partner. Denne 
trang til at tjene er så stærk, at selv de, 
der ingen har at elske og tjene, får sig en 
kanariefugl eller hund, de kan tjene. Under 
alle omstændigheder tjener vi. Somme tider 
tjener vi frivilligt, men når vi ikke gør det, 
tvinges vi alligevel til at tjene et eller andet. 
Vi tvinges for eksempel hele tiden til at tjene 
kroppens behov ved at spise, hvile, gå på 

toilet osv.
Dharma bliver ofte oversat som religion, 

men religion kan ændre sig. En kristen kan 
blive ateist og omvendt, en hindu kan ændre 
sig og blive muslim osv. Tro kan med andre 
ord forandre sig, og derfor beskriver tro 
eller religion kun den midlertidige dharma, 
vi følger som mennesker. Den beskriver 
ikke den evige dharma eller den tjeneste, 
der er evig.

En bedre oversættelse af dharma finder vi i 
ordet pligt. Pligter er uløseligt forbundet med 
menneskeligt liv. Men vi har ikke de samme 
pligter. Vi har forskellige pligter i forhold 
til vores krop. Vedaerne beskriver derfor 
forskellige former for dharma alt efter hvilken 
krop, vi befinder os i. Der er dharma for 
kvinder, mænd, børn, gamle, de forskellige 
mennesketyper og samfundsklasser osv.

Som menneske har vi to former for dharma 
eller pligt: den dharma, vi har i forhold til 
vores krop, religion og kultur, og den dharma, 
vi har som sjæl, dvs. som vi har i vor befriede 
tilstand. Dharmaen, der er forbundet med 
kroppen, er midlertidig, for kroppen er 
midlertidig, men sjælens dharma er evig, 
eftersom sjælen er evig. I begge tilfælde 
er der tale om tjeneste, for tjeneste er den 
inderste essens ved vores eksistens.

På den kropslige platform skelnes der 
igen mellem de pligter, vi er blevet givet af 
Gud, skrifterne og de hellige mestre (dvs. 
de pligter, vi er blevet ordineret af vores 
religion), og de pligter, vi selv finder på. Her 
udtaler Bhagavad-gita tydeligt, at hvis man 
lader hånt om at udføre den dharma, der i 
skrifterne er angivet for menneskelivet, og 
i stedet handler lunefuldt ved at finde på 
sine egne regler og forskrifter, skal man ikke 
regne med at blive lykkelig hverken i dette 
eller næste liv.

af Jahnu Dasa
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Hv is  man fø lger  s in  dharma  som 
menneske, leder det til lykke og velfærd i 
livet, og man vil gradvist blive promoveret 
til mere avancerede former for liv på de 
højere planetsystemer. Hvis man bryder 
med sin dharma (de foreskrevne pligter) og 
nægter at gøre de pligter, man forventes at 
udføre som menneske, vil man ikke alene 
både individuelt og kollektivt skabe en 
helvedesagtig eksistens i dette liv, men også 
gradvist synke ned til de mest degraderede 
former for liv.

Ud over vores dharma som menneske 
har vi som sagt som sjæl en evig dharma, 
nemlig vores tjeneste til Krishna. Ifølge 
Vedaerne er sjælens oprindelige position at 
være Krishnas evige tjener. Denne tjeneste 
udføres i sjælens befriede tilstand, efter at 
sjælen er blevet fritaget for nødvendigheden 
af at eksistere i et fysisk legeme, og kommer 
til udtryk ved, at sjælen hengiver sig til 
Radha-Krishnas nydelse. Når det levende 
væsen ikke længere har ønsker om at nyde 
selvisk, dvs. uafhængigt af Krishna, tjener 
sjælen Krishna ved ubetinget at lade sig 
nyde af Ham. Sjælen viser sin kærlighed til 
Krishna ved at tjene Ham.

Læg mærke til, at selv om tjeneste er 
tvunget i det materielle liv, indebærer 
kærlighed også tjeneste, men her er den 
frivillig. Uden frivillig tjeneste er kærlighed 
tom snak. Vi tjener den, vi elsker.

Ved at tjene Krishna erfarer sjælen den 
højeste kærlighed, der er uden sorg og 

måneden Sravana. Kanai Thakura holdt en 
fest som en del af det sidste ritual for sin far:

”Raghunandana blev langsomt skjult for 
dødelige øjne, mens hans igen og igen gentog 
Sri Krishna Caitanyas navn. Hvor ærefuld 
dagen Sravana sukla caturthi er! Hvem vil ikke 
synge om Raghunandana Thakuras pragt?” 
(Bhakti-ratnakara 13.183-4)

Ifølge Gaura-ganoddesa-dipika 70:

lidelse og uden ophør. Denne kærlighed 
t i l  Kr ishna kan erfares,  endnu mens 
sjælen bef inder sig i  en fysisk krop. 
Sjælens oprindelige kvaliteter af evighed, 
viden og glæde kan kultiveres allerede i 
dette liv. Man behøver ikke vente på at 
forlade sin krop. Metoden til at lukke op 
for personens oprindelige kvalitet, den 
evige tjeneste til Krishna, der bor i hjertet 
på alle levende væsener, er simpelthen at 
påkalde den, at bede inderligt til Krishna 
om den, hvilket man gør ved at recitere 
eller meditere på Hans navn som i Hare 
Krishna-mantraet:

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

Ved at  medi tere på Kr ishnas navn 
engagerer man sig i sin evige dharma, 
sin evige tjeneste til Krishna, og ens liv vil 
uden tvivl blive ophøjet. Denne sandhed 
kan erfares af enhver på tværs af alle 
trosforhold og kulturelle skel. Det er ikke 
engang et spørgsmål om at opgive dette 
eller hint eller på anden måde lægge sit liv 
om. Man behøver blot at føje Krishna til sit 
liv. Det eneste, man behøver at gøre, er at 
føje Krishna til det, man ellers går og laver, 
hvilket man som sagt kan gøre ved blot at 
recitere Hans navn. Så vil ens eksistens 
gradvist blive renset, og man opnår den 
naturlige glæde, vi alle længes efter, hvilket 
er det virkelige mål med selvrealisation og 
selve tilværelsen.

 ”Det tredje medlem af Catur-vyuha, 
Pradyumna, tog del i Radha-Madhavas lila i 
Vraja som Krishnas fortrolige ven eller priya-
narma-sakha. Han har nu åbenbaret sig som 
Raghunandana, hvis krop ikke er forskellig 
fra Caitanyas.

H e n t e t  f r a  h t t p : / / g a u d i y a h i s t o r y.
iskcondesiretree.com/raghunandana-thakura-
biography/

(Fortsat fra side 11)
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OPDATERING FRA
TEMPLET I KØBENHAVN

Hvordan ser situationen ud for templet 
i København tre og en halv måned inde i 
corona-krisen? Templet er der stadigvæk, 
og det daglige liv for de faste beboere 
fortsætter ufortrødent med alle de daglige 
tempelprogrammer og tilbedelse af Sri-Sri 
Gaura-Nitai. De første to måneder var templet 
helt lukket for besøgende, men den sidste 
måned har man gerne måttet komme udefra, 
bare antallet af besøgende på én gang ikke 
overskrider et vist antal.

Templet er ikke økonomisk ramt som nogle 
templer andre steder i verden takket være de 
mange faste donorer, der er fortsat med deres 
månedlige bidrag på trods af, at flere helt sikkert 
har mærket en nedgang i deres indtægter. Det 
har kunnet dække de faste månedlige udgifter. 
Antallet af "løse" donationer faldt til gengæld 
drastisk til at begynde med sammen med 
indtægter fra bogsalg, distribution af prasadam 
og skolebesøg. Til gengæld kunne udgifterne 
også reduceres. Det har betydet, at alt i alt 
er templet ved Krishnas nåde ikke i minus. 
Med andre ord har der i perioden ikke været 
større udgifter, end der hele tiden har været 
indtægter. Så vidt, så godt.

Med færre besøgende og udadvendte 
aktiviteter har templets hengivne haft tid til 
at renovere. Derfor fremstår templet endnu 
mere frisk og rent. Det mest iøjnefaldende 
er plankeværket i indkørslen, der har fået ny 
beklædning og er blevet malet i lysende hvidt 
i stedet for den hidtidige kedelige grågrønne 
farve. Inden døre har flere af værelserne også 
fået en opfriskning. 

Festivaler
Reglerne for afstand mellem mennesker 

afholder for nærværende templet fra at holde 
fester og festivaler, i hvert fald inden døre. 
Det inkluderer de ugentlige søndagsfester. 

Hvor længe det kommer til at fortsætte 
sådan, ved ingen. Loven påbyder nu, at der 
til sammenkomster i religiøse bygninger skal 
være én meters afstand imellem personer, 
og hvis der synges, skal der være to meters 
afstand. Oversat til templet betyder det, at 
omkring 30 personer kan være der med en 
meters afstand, men kun det halve med 
to meters afstand. Det forbyder effektivt 
større arrangementer indtil videre, men små 
ceremonier kan lade sig gøre. Således blev 
der afholdt et bryllup for Catrine og Jerry 
den 5. juni med tyve deltagere, og andre 
små arrangementer har også fundet sted de 
seneste uger.

I stedet er der fra midten af juni blev afholdt 
udendørs søndagsfester på fodboldbanen bag 
templet, når vejret tillader det. Det kommer 
til at fortsætte hen over sommeren. 50 må 
samles til et sådant arrangement. Derfor 
skal man tilmelde sig i løbet af ugen, hvis 
man vil være sikker på at kunne være med. 
Tilmeldingen foregår over Facdbook på https://
guestli.st/654735.

Det er ikke muligt at sige noget om, hvordan 
Sri Krishna Janmastami den 12. august og 
Srila Prabhupadas Vyasapuja den 13. august 
bliver fejret. Det er årets største festival med 
over 500 besøgende alene på Janmastami-
dagen. Det kommer ikke til at ske i år. Måske 
kan der arrangeres noget mindre udendørs, 
hvilket afhænger af vejret til den tid, og 
ellers skal Janmastami sikkert fejres i mindre 
grupper hjemme hos jer alle sammen med 
mulighed for at komme forbi templet på et kort 
besøg for at få Sri-Sri Gaura-Nitais darsana. 

Den årlige Ratha-yatra, der skulle være 
foregået lørdag den 4. juli, er også aflyst. 
Nogle taler om at holde den i september i 
stedet, men ingen kan sige noget om, hvordan 
situationen vil være til den tid.

af Lalitanatha Dasa
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Tilstedeværelse online
Som kompensation har templet hele tiden 

forsøgt at have mere online tilstedeværelse. 
B l a n d t  a n d e t 
bl iver de daglige 
morgenklasser lagt 
ud på Facebook, 
d e r  b l i v e r  l a g t 
daglige billeder af 
Sri-Sri Gaura-Nitai 
sammesteds, og der 
er ugentlige zoom-
klasser for børn. Hvis 
man vil følge med og være opdateret online, 
går man ind på https://www.facebook.com/
HareKrishnaDanmark/.

Hjemmeprogrammer
Antallet af hjemmeprogrammer, hvor 

templets hengivne er mødt op hos mange af 
jer til en eftermiddag 
e l l e r  a f t en  med 
kirtana og Bhagavad-
gita, er vokset til flere 
om ugen, og der er 
mulighed for endnu 
flere programmer 
fo r  dem,  de r  e r 
interesseret. Det er 
bare at kontakte templet og aftale et tidspunkt.

Der er ikke kommet gang i bogdistributionen 
på gaden endnu, selv om det faktisk ikke 
længere er umuligt at gøre det. Til gengæld 
er der flere harinamaer. Flere gange om ugen 
lige siden krisens start har de hengivne sunget 
på Københavns gader og endnu mere i byens 
parker til glæde for københavnerne, der bliver 
oplivet over at se livsglæde midt i, hvad der 
for mange er en vanskelig og deprimeret tid. 
Det fangede også opmærksomheden fra 
en medarbejder på TV2's ungdomsprogram 
Echo. Efterfølgende kom de et hold på tre og 
fulgte og filmede livet i templet igennem 24 
timer. Udsendelsen er ikke blevet bragt eller 
lagt på Internettet endnu, men hold øje med 
den. Den kan blive vist når som helst.

På landet
Da det i marts stod klart, at templets aktiviteter 

ville blive voldsomt skruet ned i en rum tid, 
og rejseaktiviteter til 
andre steder i landet 
og verden også ville 
blive sat i bero, lejde 
templets hengivne 
et stykke mark på 
Ve s t s j æ l l a n d  i 
nærheden af, hvor 
andre hengivne bor, 
for at komme uden 

for byen engang imellem. Siden da har en 
ugentlig ekspedition taget de hengivne ud i 
marken, hvor der er blevet lagt kartofler, sået 
grønsager. tyndet ud, luget og hakket. Alle er 
blevet rigere på en erfaring, som de fleste ikke 
før har haft, og så skulle det forhåbentligt også 
resultere i et tilskud til templets grønsagsindkøb 

sidst på sommeren 
og til efteråret.

Govinda og 
Radio Krishna

Af andre Krishna-
bevidste aktiviteter 
i  K ø b e n h a v n 
kan  nævnes ,  a t 

Govindas Restaurant på Åboulevard 7 
kører med normale åbningstider fra 16-
20:30 på alle hverdage. Der må være fire 
gæster i restauranten ad gangen, men det 
bliver forøget til syv om nogle dage ved at 
omrokere på møblementet. Gæstetallet er 
omkring en tredjedel lavere end normalt, 
men ellers kører Govinda, som den plejer 
under ledelse af Jagadvala Prabhu. Govinda 
holder sommerferie i ugerne 29, 30 og 31, 
dvs. restauranten har lukket fra den 11. juli 
og åbner igen den 4. august.

Radio Krishna kører også som altid på 
87,6 MHz i rigtigt mange af døgnets timer, og 
fornemmelsen er, at mange flere end normalt 
har benyttet sig af den, når man alligevel har 
skullet holde sig hjemme.
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FN BESTILLER KOMPOSITIONER 
OVER VAISNAVA-SANGE

I 2014 startede Jayapataka 
Maharaja The Vaisnava Acarya 
Symphony, et kulturelt projekt, 
som er en del af et initiativ 
under FN tiltænkt brug for FN’s 
diplomater i promoveringen af 
bæredygtige udviklingsmål. 
Ifølge FN’s 2030 Agenda for 
Susta inable Development 
fokuserer  d isse pro jekter 
på områder, der er af kritisk 
n ø d v e n d i g h e d  f o r  h e l e 
menneskeheden og miljøet, med 
tilslutning af statsoverhoveder, 
reger inger og de øverste 
repræsentanter i september 
2015 på FN’s møde i New York. 

The Vaisnava Acarya Symphony er blevet 
givet som en personlig instruktion og mission 
til Bhadra Rupa Dasa, en peruviansk/dansk 
hengiven, der nu er bosat i Geneve, Schweiz. 
Hans opgave er at komponere musik til 
digtene i Vaisnava Padavali ved at bruge deres 
respektive ragaer (musikskalaer) og talaer 
(rytmer), sådan som de tilkendegives i hvert 
digt. Vaisnava-acaryaerne skrev Vaisnava 
Padavali med over 300 sange, blandt hvilke 
nogle indgår i vores daglige sadhana.

FN’s officielle magasin har allerede udgivet 
en artikel af Bhadra Rupa Dasa, der beskrev 
den særlige åndelige og kulturelle skat, vi 
finder i de nævnte vaisnava-digte sammen 
med deres musik, gennem en sammenligning 
med europæisk kultur og andre gamle kulturer 
fra rundt omkring i verden. FN’s magasin 
henvender sig specielt til hele verdens ledere, 
præsidenter, diplomater og politikere.

The Vaisnava Acarya Symphony sponsoreres 
af FN og Sony Music. Sony Music vil udgive 
de resulterende kompositioner internationalt. 
Helt aktuelt er musikkompositioner af Bhadra 

Rupa Dasa til otte Ashtapadi’er af Srila 
Jayadeva Goswami (med deres respektive 
ragaer og talaer) netop blevet indøvet og 
optaget i et studie med musikere fra Geneves 
symfoniorkester midt under karantænen i 
forbindelse med Covid-19 pandemien (marts-
april). Kompositionerne inkluderer opførelser 
med forskellige guitarer, bambusfløjter og 
panfløjter fra Sydamerika, De La Calle Quena-
fløjten (Bhadra Rupa egen fløjteopfindelse), 
sang (mandlige og kvindelige stemmer), 
celloer, violiner, piano, kontrabas og forskellige 
slags latinamerikansk slagtøj og trommer.

Nog le  a f  d i sse  kompos i t i one r  e r 
instrumentale sange, der er inspirerede af 
bestemte Ashtapadi’er (digtene følger med i en 
folder sammen med albummet), mens andre 
kompositioner synges på spansk. Ashtapadi 
refererer til otte sanskritdigte i Gita Govinda, 
der er skrevet af Srila Jayadeva Gosvami i 
det 12. århundrede (før Caitanya-perioden). 
De beskriver Herren Krishnas skønhed og 
kærligheden mellem Herren Krishna og 
gopierne.

Bhadra Rupa Dasa
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Bhakti betyder hengiven tjeneste, og 
sadhana-bhakti vil sige at gøre hengiven 
tjeneste efter en vis disciplin eller ifølge 
bestemte fastsatte regler og reguleringer. 
Hengiven tjeneste har til at begynde med 
to kategorier: hengiven tjeneste i træning 
og spontan hengiven tjeneste. Spontan 
hengivenhed er sjælens sunde og normale 
natur. For at komme dertil anbefales det, 
at man praktiserer sadhana-bhakti. Det er 
ligesom med en bil, der ikke vil starte. Først 
må den skubbes kunstigt, men når motoren 
først er startet, kører den af sig selv.

Hengiven tjeneste i træning kan beskrives 
som, at selv om man ikke har lyst til det, gør man 
det alligevel ud af lydighed over for den åndelige 
mester eller de hengivne, der vejleder én, eller 
fordi det står i skrifterne, at det bør man gøre. 
Resultatet af at følge en sådan fast disciplin er, 
at man kommer til den spontane platform, hvor 
man har direkte lyst til at tjene Krishna. 

Forskellen imellem den tvungne og den 
spontane tjeneste til Krishna er ikke en forskel i 
den ydre aktivitet. Den hengivne, der har udviklet 
mere af sin spontane natur over for Krishna, 
følger stadig den samme disciplin og de samme 
regler, som den, der ikke har gjort det. Forskellen 
er blot, at nu har han lyst til at gøre det (og har 
han det ikke en dag, gør han det alligevel!).

Morgen betyder morgenprogram. Hvis det er 
muligt at have lige så omfattende et program 
som i et tempel, er det godt, men kan man ikke 
afse de fire timer, det varer, må man tilpasse sit 
program til situationen. Tempelprogrammet, som 
Srila Prabhupada etablerede for et tempel, er 
under alle omstændigheder en god skabelon, 
når man skal sammensætte det, der bedst 
passer til én. Programmet er i korthed som følger.

Man står op senest kl. 4.00, tager bad 

og ifører sig rent tøj og tilaka. Klokken 4.30 
mødes man i templet og synger Gurvastakam, 
en sang til den åndelige mester efterfulgt af 
Hare Krishna-mantraet (alle sangene findes i 
Vaisnava Sange, en dansk sangbog med de 
vigtigste sange for en Hare Krishna-hengiven). 
Herefter synger man bønner til Herren 
Nrsimhadeva, Krishnas inkarnation som halvt 
menneske, halvt løve, med en særlig bøn om 
beskyttelse. Derefter tilbeder man den hellige 
plante tulasi med en sang til hende efterfulgt 
af Hare Krishna-mantraet.

Så er der afsat to timer til japa-meditation. 
Klokken 7.15 åbner alteret igen, og alle 
har darsana (’audiens’) foran alteret, imens 
sangen Govindam Adi Purusam bliver spillet. 
Guru-puja (tilbedelse af Srila Prabhupada) er 
det næste efterfulgt af Hare Krishna-kirtana 
foran alteret. Klokken 7.45 er der filosofitime 
med forelæsning over Srimad-Bhagavatam og 
diskussion af vedisk filosofi. Derefter serveres 
der morgenmad (prasadam).

Om aftenen er der også en times program 
fra kl. 18 eller 19 med sang af Gaura-arati 
og Hare Krishna-kirtana efterfulgt af en 
forelæsning over Bhagavad-gita.

Kan man ikke have et lige så omfattende 
program, kan man justere det med de samme 
elementer, selv om det eventuelt må foregå 
inden for et kortere tidsrum. Måske kan man 
også omstrukturere noget i sit praktiske liv, så 
der er mere tid til åndelig praksis. Måske kan 
man arbejde mindre, mindske sit forbrug eller 
skære ned på tiden foran fjernsynet.

Det er en god ide at tale med en åndelig 
mester eller ældre hengiven om, hvordan 
man i praksis sammensætter en sadhana, 
der passer ind i ens liv og specifikke 
omstændigheder.

af Lalitanatha Dasa

SADHANA-BHAKTI, REGULERET HENGIVEN TJENESTE 

KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 7

Dette afsnit om at leve Krishna-bevidst diskuterer vigtigheden af et disciplineret åndeligt program.
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PÅ PANDEMIENS 
SLAGMARK

Beskrivelserne af Kali-yuga har aldrig givet så 
megen mening for mig, som de gør nu om dage.

Jeg har været hengiven siden 2009. Jeg 
bestod Bhakti-sastri fra Jaladuta Institut i 
Campina Grande i det nordlige Brasilien og 
arbejder nu som sygeplejerske på et hospital 
for COVID-19 patienter i Sao Paulo.

Jeg har kun én ting at sige til dem, der 
synes, at det er overdrevet at blive hjemme, 
at praktisere social distancering eller holde 
butikkerne lukket: Kom og arbejd ved siden af 
mig og se det helvede, som hospitalerne er i.

Læger bliver vanvittige, der er mangel på 
ressourcer, folk dør for øjnene af os, kolleger 
bliver syge, ubehersket gråd på gangene.

Personer bliver til numre. Elskede bliver til 
procentdele. Ofrene for COVID-19 vokser kun. 
Frygten er konstant.

Hver dag, når jeg kommer på arbejde, går 
jeg forbi adskillige rustvogne parkeret foran 
hospitalet. Vestibulerne lugter af desperation. 
Folk forlader deres kroppe uden mulighed for 
at sige farvel til deres elskede. Jeg ser døden 
dagligt.

Og hvordan er denne død?
Ensom!
Ingen elskede kommer for at sige farvel. Ingen 

våger over én. Og forseglede kister stakkes 
oven på hinanden – forseglede, for antallet af 
infektioner vokser kun, og risikoen for at blive 
smittet er stor.

Måske er det en floskel at sige det, men 
jeg har bedt mere. Jeg har aldrig før reciteret 
japa med et sådant ønske om at lette lidelsen 
for andre. Samtidig forlader bevidstheden om 
at have forgrebet os på Moder Bhumi Devi, 
Moder Jord, ikke mit sind. Og det er ikke kun 
vegetarisme. Det handler om respekt for hvert 
eneste levende væsen. Den respekt, vi ikke 
viste, da vi forurenede floderne, da vi forbrugte 

flere ressourcer end nødvendigt, da vi gik med 
lædersko, da vi viste respektløshed over for liv i 
alle dets former – og i dag betaler vi regningen, 
hengivne såvel som ikke-hengivne.

Det har ikke været let at forblive Krishna-
bevidst i et fuldstændigt stressende miljø, hvor 
opgaven er at være hurtig, rationel, intelligent 
og effektiv. Men når jeg ser dem, der er ved at 
forlade deres kroppe, tænker jeg altid på Srimati 
Radharani, og jeg synger maha-mantraet med 
hengivenhed, så det sidste ord, de hører eller 
mærker, kan være ”Hare Krishna, Hare Rama.” 

Det er min tjeneste til Prabhupada. Og det har 
aldrig været vanskeligere end nu.

Et vers i Bhagavad-gita (2.39) har altid været 
min ledsager igennem vanskelige tider og 
fortsætter med at ledsage mig nu: 
sukha-duhkhe same kritva, labhalabhau jayajayau
tato yuddhaya yujyasva, naivam papam avapsyasi
”KÆMP DERFOR FOR KAMPENS SKYLD 

UDEN AT BEKYMRE DIG OM LYKKE ELLER 
LIDELSE, TAB ELLER VINDING, SEJR ELLER 
NEDERLAG, FOR PÅ DEN MÅDE VIL DU 
ALDRIG PÅDRAGE DIG SYND.”

Jeg er ikke bange for at gøre min pligt, men 
jeg frygter at se brødre, søstre, mødre, fædre og 
børn forlade denne verden tidligt.

Jeg er ikke her for at fortælle, at min erkendelse 
var at forstå, at vi ikke er denne krop – langt fra. 
At se døden for øjnene af sig er ikke let, men jeg 
har indset, at vi har brug for at stræbe efter at 
være bedre nu, uden fanatisme, med kærlighed.

I dag den 19. maj 2020 nåede vi op på over 
et tusinde døde på én dag – en død for hver 73 
sekunder.

Den største kilde til infektion er stædighed, 
uvidenhed og – værst af alle – egoisme.

Så søstre og brødre …
For min og for din skyld – bliv hjemme.
Rasika Devi Dasi (DVS)

af Rasika Devi DasiRasika Devi Dasi er sygeplejerske i Sao Paulo, Brasilien.
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1986 har vist sig at være et mærkeligt og 
skræmmende år, specielt for amerikanere, der 
bor i Europa. Frygten for terroristgengældelser 
mod USA’s borgere i kølvandet på præsident 
Reagans luftangreb mod Libyen er til at tage 
og føle på. Her i Heidelberg, hvor jeg opholder 
mig det meste af tiden, er de engang så 
sorgløse amerikanske militære boligområder 
uden for baserne blevet afspærret fra de 
omgivende tyske nabolag af vejspærringer, 
der er bemandet med bevæbnede soldater i 
fuld kampudrustning. AFN, USA’s væbnede 
styrkers radiokanal, sendte for nylig en halv 
times program, hvor de instruerede deres 
lyttere i, hvad de skulle gøre, hvis, imens 
de sad fredeligt i en flyvemaskine og roligt 
ventede på en sikker landing i et eller andet 
eksotisk turistmekka, ”en ung fyr med vilde 
øjne pludselig skubber en AK-47 ind i dine 
ribben.”

Det blev så slemt, at amerikanske rejsende 
begyndte at undgå Vesteuropa ligesom pesten, 
og hollywoodstjerner som Steven Spielberg 
aflyste deres tur til filmfestivalen i Cannes. På 
trods af USA’s for nyligt genfundne celluloide 
chauvinisme, kunne man ingen steder på 
traditionelle feriesteder i London, Paris og 
Rom se storsnudede, muskelpumpede kloner 
af Rambo. I stedet valgte globetrottere fra 
frihedens land og de modiges hjem mere 
dystre rejsemål i Østeuropa og Sovjetunionen. 
Desværre begyndte reaktoren i Chernobyl 
så at spy dødelige isotoper ud over hele 
landkortet. Den plagede leder af en gruppe på 
31 turister fra Long Island fortalte Newsweek 
efter gruppens hastige afrejse fra Kiev: ”Vi kom 
til Sovjetunionen, fordi der ingen terrorisme 

er her. Og så står vi pludselig midt i en større 
katastrofe.”

Selv om jeg er amerikaner af fødsel, har jeg 
et helt andet perspektiv på alt dette. Jeg er 
medlem af Hare Krishna-bevægelsen og har 
accepteret læren i Bhagavad-gita, som mange 
amerikanere måske vil synes repræsenterer et 
alt for pessimistisk syn på livet. Det er sandt 
i én forstand. Denne gamle kundskabsbog 
beskriver denne materielle verden som 
duhkhalayam asasvatam, ”et midlertidigt, 
lidelsesfyldt sted.” I min forståelse har de 
nylige hændelser imidlertid kun bekræftet 
disse vise ord. Jeg har ingen illusioner om, 
hvad der kan forventes fra det nuværende 
eksistensniveau, hvor vi alle befinder os, og 
derfor er jeg optaget af at hæve mig selv til 
Krishna-bevidsthedens evigt lyksalige sfære. 
Det gør jeg hovedsageligt ved at prædike 
Krishna-bevidsthed til andre, hvilket er 
grunden til, at jeg bor i Europa.

Jeg indrømmer gerne, at det er muligt, 
at jeg er alt for naiv, men det virker på mig, 
som om amerikanere har en ubegrænset 
evne til at bedrage sig selv. På trods af 
chokkene, som uden omsvøb er blevet vores 
nationale bevidsthed til del med nådesløs 
regelmæssighed i Beirut, om bord på Achille 
Lauro og andre steder, har vi ikke lært den 
virkelige lektie. Det er ikke et spørgsmål om 
en nylig stigning i tendens til terrorisme. Den 
tendens blev godt og grundigt fastsat tilbage i 
år nul. Uanset om det er med en kugle, bombe 
eller Alzheimers sygdom, bliver alle dræbt af 
den materielle natur.

På trods af deres voksende fornemmelse 

TERRORISME
FRA ÅR NUL

af Suhotra Swami

I Back to Godheads augustnummer fra 1986 skrev Suhotra Swami nedenstående kommentar 
til den tids terrorismetrussel. Måske vil man indvende, at det ikke længere er aktuelt. Men nogle 
af betragtningerne kan måske også overføres på verdens nuværende krise.

(Fortsættes nederst næste side)
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GRIN AF
DIN VREDE

Engang var Krishna på en lang rejse med 
Satyaki. Fordi de ikke var nået frem til deres 
bestemmelsessted før solnedgang, var de 
tvunget til at sove i skoven. 
Krishna bad Satyaki om at holde 
vagt den første del af natten, 
så ville Han være vågen den 
anden halvdel. Efter at have 
spurgt om dette lagde Krishna 
Sig til ro på en seng af kviste, 
der var dækket med en cadar 
(et let tæppe).

Mens Satyaki holdt vagt, 
så han pludselig en krigerisk 
dæmon nærme sig. Dæmonen 
tiltalte ham med en hæs stemme. 
”Lyt. Jeg er meget sulten. Hvis du giver mig 
lov til at overmande din sovende ven og 
spise Ham, skåner jeg dit liv. Ellers slår jeg 
først dig ihjel, og derefter fylder jeg min mave 
med jer begge to.”

Satyaki blev vred over dette umoralske 
forslag, trak sit sværd og begyndte at 
kæmpe med dæmonen. Men dæmonen var 
stærkere. Som natten skred frem, og som 
det er med den slags dæmoner, blev han 
større og mere kraftfuld. Til sidst væltede 
dæmonen Satyaki om på jorden. Mens 
Satyaki ventede på dødsstødet, lukkede han 
sine øjne i skræk.

Men der skete intet. Efter et stykke tid 
åbnede han sine øjne kun for at se, at 
dæmonen på mystisk vis var forsvundet.

”Måske var dæmonen kun 
en illusion,” tænkte Satyaki. ”I 
denne del af skoven er sådanne 
illusioner almindelige.” Efter 
et stykke tid vækkede han 
Krishna, som de havde aftalt 
det, og lagde sig til ro uden at 
nævne dæmonen.

Den næste  morgen,  da 
Satyaki vågnede, og Solen 
skinnede, huskede han, hvad 
han troede var et mareridt, og 
fortalte Krishna om sin drøm. 

”Nå,” sagde Krishna. ”Du så en dæmon, 
og så forsvandt han. Er det ham her?” 
Med disse ord trak Krishna en lille dæmon, 
der nøjagtigt lignede den dæmon, Satyaki 
havde kæmpet mod om natten, frem fra sit 
bælteklæde. Så blev Krishna alvorlig. ”Lyt 
omhyggeligt, Satyaki. Dette er din vrede. 
Det øjeblik, du giver den nogen form for 
opmærksomhed, vokser den sig stærkere. 
Identificer dig aldrig med den. Blot se på den 
og forstå, at du ikke er identisk med den, og 
på et tidspunkt forsvinder den.”

Fortalt af Sacinandana Swami

af Sacinandana Swami

af ubehag omkring verdens tilstand har 
amerikanerne endnu ikke erkendt omfanget 
af faren. Imens vi bryder vores hoved 
over muligheden for, at længe ventede 
fornøjelsesrejser eksploderer i vores ansigter, 
hvorfor ikke da blot indrømme fra begyndelsen 
af, at der ikke er nogen virkelig nydelse at få 

i denne rejse fra fødsel til død, som vi kalder 
livet? Lad os omsider anerkende den enkle 
kendsgerning, at der ingen sikkerhed er imod 
døden i denne materielle verden, uanset 
hvor vi tager hen. Og lad os fortsætte med 
vores virkelige opgave i livet: at bryde vores 
tilknytning til løgn og usandfærdighed og hæve 
os til at møde Gud ansigt til ansigt.

(Fortsat fra foregående side)
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Almindelige hvide ris
(chawal)

Ti lberedelsest id: dampede r is – 20 
minutter. Kogte ris – 15 minutter.

4-6 portioner

285 g basmatiris eller en anden god 
kvalitet af langkornet hvid ris

4,3 dl vand (til dampede ris. Kogte ris: 
se nedenfor)

1 tsk. salt
1-2 tsk. ghee eller smør

Dampede ris
Denne måde at koge ris på er den mest 

anvendte i Indien. Alt vandet, og hvad der 
tilsættes af krydderier, absorberes helt af 
risen. Det kræver et tætsluttende låg for 
at hindre dampen i at undslippe. Hvis for 
meget damp slipper ud, koger risen ikke 
ordentligt. En ting, man kan gøre, er at 
spænde et viskestykke over gryden, lægge 
låg på og derefter noget tungt oven på 
låget. Så skulle det være tætsluttende.

Hvis man gerne vil give smag til risen, 
kan man prøve fø lgende:  en anelse 
citronsaft, en lille knivspids gurkemeje, 
nogle få rå spidskommenfrø, en grøn chili 
i små stykker uden frø eller et stykke frisk 
ingefær.

Vask risen, sæt den i blød, gerne nogle 
timer, hæld vandet fra og lad den dryppe 
af i en si. Bring vand og salt i kog i en 

3-liters gryde. Varm ghee’en op i en anden 
gryde over middelvarme og steg den 
afdryppede ris under omrøring i et minut, 
så riskornene har opsuget ghee’en. Når 
risene bliver halvt gennemskinnelige, 
hældes det kogende vand over risen. Bring 
vandet i kog igen. Kog voldsomt i et minut. 
Rør rundt et par gange for at hindre, at 
risen danner klumper. Dæk gryden tæt til. 
Skru varmen ned til lavest mulig og kog i 
15-20 minutter (afhængig af, hvilken ris 
der bruges), eller indtil risen har opsuget 
alt vandet og er kogt og luftig. Ofres til 
Krishna.

Kogt ris
At koge risen fra starten af i kogende 

vand er den hurtigste måde. Denne metode 
er derfor praktisk (men ikke afgørende), 
når risen skal blandes med andre ting. 
Risen, uanset om den er vasket eller ej, 
koges i mere vand, end den kan optage, 
og derefter sies restvandet fra.

Bring to liter saltet vand i kog i en gryde 
med svær bund. Tilsæt risen og kog livligt i 
ca. 10 minutter. For at afgøre, om risen har 
kogt længe nok, tages et korn op af vandet 
og presses mellem to fingre. Riskornet skal 
kunne moses helt uden nogen hård kerne 
indeni. Hvis kernen stadig er hård, koges 
risen i et par minutter mere, indtil den er 
helt kogt. Dræn risen i et dørslag, overfør 
den til en serveringsskål og tilsæt et par 
smørklatter. Ofres til Krishna.

HERREN KRISHNAS KØKKEN
RIS

af Visakha Devi Dasi
Køkkenspalten i sidste nummer fik ikke alle opskrifter med fra den oprindelige artikel af 

Visakha Devi. Det, der manglede, var to opskrifter på at koge hvide ris. Måske ved vi alle, 
hvordan man koger ris, men så alligevel … Det fortælles om kinesisk kogekunst, at når en 
lærling trænes op, går det første år med at koge ris. Han får ikke lov til andet. Selv om det 
virker enkelt, er der mange små detaljer, hvis man vil have helt perfekte kogte ris. Derfor 
handler denne køkkenside om at koge ris og ikke andet.
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SPØRGSMÅL: Siden Krishna er den 
højeste magt, der er fuldstændig hinsides 
maya (den materielle energi), og alle priser 
Hans hellige navne og herligheder, hvorfor 
kan Han da ikke gøre alle jivaerne, de levende 
væsener, til Sine hengivne? Hvorfor har Han 
skabt jivaerne? Hvordan skabte Han jivaerne? 
Hvor var jivaerne, før de blev skabt, og hvad 
var deres bevidsthed?

SVAR: Du undrer dig over, at hvis Krishna er 
almægtig, kan Han da ikke tvinge alle levende 
væsener til at være Hans hengivne? Svaret er, 
at hengivenhed er ikke noget, der kan tvinges 
eller forceres. Kærlighed er noget, man frivilligt 
giver til en anden. Jivaerne eksisterer med det 
ene formål at udvide Herrens lykke ved at have 
kærlighedsforhold til Herren. Herren ønsker at 
nyde lykken af at have et sødt, kærlighedsfyldt 
forhold til hvert eneste levende væsen. Derfor 
kommer Han til denne materielle verden igen 
og igen og sender Sine repræsentanter her 
igen og igen blot for at tiltrække os til at tjene 
og elske Ham. Dette er Hans store godhed 
over for os.

Jivaerne er evige udstrømninger fra den 
Højeste Person. Der var aldrig et tidspunkt, 
hvor Han ikke udstrømmede dem, og der vil 
aldrig være et tidspunkt, hvor Han ikke vil 
udstrømme dem. Blot igennem Sin søde vilje 
udgår de for evigt fra Hans transcendentale 
krop, ligesom Solens stråler udgår fra Solen.

SPØRGSMÅL: Jeg læste en af Srila 
Prabhupadas artikler, hvor han skriver, at der 
er ingen kærlighed i denne materielle verden, 
selv om mange folk taler om den. Så mange 
lovpriser kærligheden mellem et ungt par, 
mellem forældre og børn og mellem venner og 
kærlighed til ens land osv. Srila Prabhupada 
skriver, at dette er ikke kærlighed, men kama, 

materielt begær. På sanskrit er der intet ord 
som ”kærlighed”. Det eneste tilsvarende ord 
er prema, kærlighed til Gud. Er det rigtigt, at 
såkaldt kærlighed i den materielle verden kun 
er en forvrænget refleksion af prema, åndelig 
kærlighed? Jeg har personligt oplevet dette. 
Mine forældre ”elsker” mig, så de binder mig 
og giver mig ikke lov til at gøre noget, der går 
imod deres vilje. De giver mig ikke lov til at 
tjene Krishna. Dette er kama, ikke kærlighed.

Hvad med kærlighed mellem hengivne? 
Er det kama eller åndelig kærlighed eller en 
blanding af begge?

SVAR: Den såkaldte kærlighed i denne 
materielle verden er kama eller lyst. Men når 
man elsker Krishna, kan man virkeligt elske 
Krishnas hengivne og alle levende væsener. 
Når vi vander træets rod, næres alle bladene 
og grenene. En hengivens kærlighed til andre 
hengivne og alle levende væsener er helt fri for 
kama. Den er udslaget af prema. Han elsker 
alle, fordi han ser dem i relation til Krishna.

SPØRGSMÅL: Hvorfor mærker jeg en 
sådan ekstase inklusive bløde knæ og 
vibrationer gennem min ånd, både sjæl og 
krop, når jeg hører Herren Krishnas ord fra 
Bhagavad-gita? Jeg har det fantastisk i kirtana, 
og det er alle tiders at sige japa. Men det kan 
ikke måle sig med at høre Herrens ord. Er det 
i orden, at jeg mere end noget andet ønsker 
at høre Krishna tale?

SVAR: Du mærker en sådan ekstase, fordi 
du genopliver din oprindelige bevidsthed, der 
er evig, fuld af lyksalighed og fuld af viden. 
Hver eneste hengiven har sin bestemte måde, 
hvorpå han specielt er inklineret til Krishna-
bevidsthed. Hvis du er specielt inklineret til at 
høre Bhagavad-gita, er det rigtigt godt.

BREVKASSE
Hvorfor gør Krishna ikke alle til hengivne?

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

Alle offentlige 
arrangementer aflyst 

indtil videre på 
grund af corona-virus.

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

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

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

Facebook
https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle  
facebook side

www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook gruppe

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

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

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

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
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.



BRYLLUP PÅ VEDISK VIS
Den 5. juni blev Catrine Cristensen og Jerry Olsen viet i Hare Krishna-templet i 

København på vedisk maner. Catrine fortæller:
”Efter at have været kærester siden 2007 og forlovede siden 2014 blev vi omsider viet 

på vedisk vis. På trods af COVID-19 kunne intet forhindre os i at have en uforglemmelig 
og smuk dag i templet med de nærmeste. Denne dag betød så meget, at vi begge var 
rørt til tårer af kærlighed og glæde. Det er det bedste og største, vi har nogensinde har 
gjort for hinanden, og jeg kan tydeligt mærke, hvordan kærligheden vokser sig stærkere 
for hver dag. Som blomsterkransen om vores håndled og knuden i vores tøj vil vi for altid 
være bundet sammen. At blive viet i Krishnas navn har klart en positiv effekt på sjælen, 
noget vi aldrig ville have oplevet i en kristen kirke eller på rådhuset.”

Jerry tilføjer: ”Jeg har været Krishnabevidst siden 2004, hvor jeg fik alle Prabhupadas 
bøger af en ven, og i 2007 mødte jeg Catrine. Da vi har været sammen i så mange år og 
haft Krishna i vores liv og tanker, følte vi, at det var på tide at tage skridtet at blive gift. Det 
logiske var selvfølgelig at blive gift med Krishnas nåde.”

Catrine og Jerry ønskes et lykkeligt liv med Krishna som midtpunkt i rigtigt mange år.
  


