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HVIS PANDEMIEN VAR ET UNIVERSITET,
HVAD KUNNE DEN SÅ LÆRE OS?
Nyhedsblad for ISKCON i Danmark
Grundlægger-acarya Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Festivalernes tid
To ting præger
dette blad. Den
ene er Bhakti Caru
Swamis pludselige
bortgang. Derfor
har vi denne gang
et forsidebillede af
Bhakti Caru Swami,
der var en af Srila
Prabhupadas
n æ r m e s t e
disciple såvel som en af ISKCON's mest
indflydelsesrige ledere igennem næsten en
menneskealder. De, der har kendt Maharaja,
vil helt sikkert sætte pris på den værdsættelse,
der er strømmet ind fra hele verden, og som
der gengives nogle brudstykker af her i bladet.
I, der ikke har hørt om ham før, vil forhåbentlig
stadig have fornøjelse af at lære ham at
kende som den usædvanlige helgenagtige
person, han var. Under alle omstændigheder
bliver vi alle mindet om, hvor forgængeligt og
midlertidigt alting er i denne verden, hvorfor
vi bør lære at sætte pris på en hengivens
selskab, så længe muligheden er der.
Den anden ting her i august er, at det er
en festivalernes tid. Det er tiden omkring
Sri Krishna Janmastami såvel som Srila
Prabhupadas vyasa-puja og Sri Radhastami.
På grund af covid-19 bliver de fejret anderledes
end normalt, men det behøver de ikke at blive
mindre vigtige eller festlige af. Alle festivalerne
omtales på side 14. Ld.
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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
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Srila Jiva Gosvamis fremkomst
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Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst
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Srila Haridasa Thakuras bortgang
Tirsdaga 1.9 Sri Visvarupa Mahotsava
Srila Prabhupadas indvielse som
		
sannyasi
Caturmasyas tredje måned begynder
		
(faste fra mælk i en måned)
Onsdag 9.9 Srila Prabhupadas ankomst til USA
Søndag 13.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Indira Ekadasi)
Mandag 14.9 Bryd fasten mellem 6:40–10:56
Søndag 27.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Padmini Ekadasi)
Mandag 28.9 Bryd fasten mellem 7:07–11:02
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Opdagelse af selvet
af Srila Prabhupada

Dette er en artikel fra Back to Godhead nr. 47 såvel som første kapitel i bogen Science of Self
Realization, der også udkom på dansk omkring 1980 med titlen Perfektion i Stridens Tidsalder.
Srila Prabhupada taler om det åndelige selv og dets forbindelse til det Højeste Selv, Sri Krishna.
Målet med denne meget vigtige Krishnabevidstheds-bevægelse er at redde menneskesamfundet fra åndelig død. Nu bliver
menneskesamfundet vildledt af blinde ledere,
som ikke kender menneskelivets formål, der
er selverkendelse og genetablering af vort
mistede forhold til Guddommens Højeste
Personlighed. Det er det manglende punkt.
Denne Krishnabevidstheds-bevægelse forsøger at oplyse menneskesamfundet på dette
vigtige område.
Ifølge vedisk civilisation er det livets fuldkommenhed at etablere sit forhold til Krishna
eller Gud. Ifølge Bhagavad-gita, der accepteres af alle autoriteter inden for transcendental
videnskab som grundlaget for enhver vedisk
viden, forstår vi, at ikke kun mennesker, men
alle levende væsener er uadskillelige dele af
Gud. Formålet med delene er at tjene helheden, ligesom benene, hænderne, fingrene og
ørernes formål er at tjene hele kroppen. Vi
levende væsener er som uadskillelige dele af
Gud forpligtet til at tjene Ham.
I virkeligheden er det vores position altid
at tjene nogen, enten vores familie, land eller samfund. Hvis vi ikke har nogen at tjene,
holder vi somme tider en kat eller hund og
tjener den. Alle disse faktorer beviser, at vi af
natur er bestemt til at tjene, men selv om vi
tjener efter bedste evne, er vi ikke tilfredse,
og personen, vi tjener, er heller ikke tilfreds.
På det materielle plan er alle frustrerede. Det
skyldes, at tjenesten, der gøres, ikke er rettet
mod det rigtige. Hvis vi for eksempel vil tjene
et træ, må vi vande roden. Hvis vi hælder vand
på bladene, grenene og kvistene, gør det kun
meget lidt gavn. Hvis man tjener Guddom-

mens Højeste Personlighed, bliver alle andre
uadskillelige dele automatisk tilfredse. Alle velfærdsaktiviteter såvel som tjeneste til samfund,
familie og land bliver altså opfyldt ved at tjene
Guddommens Højeste Personlighed.
Det er ethvert menneskes pligt at forstå sin
grundlæggende position i forhold til Gud og
handle derefter. Hvis det kan lade sig gøre,
bliver vores liv vellykkede. Nogle gange bliver
vi imidlertid oprørske og udbryder: ”Der er ingen Gud,” eller ”Jeg er Gud,” eller sågar ”Jeg
er ligeglad med Gud.” Men i virkeligheden vil
denne oprørske ånd ikke redde os. Gud findes,
og vi kan se Ham hvert eneste øjeblik. Hvis vi
nægter at se Gud i vores liv, vil Han være til
stede foran os som den grusomme død. Hvis vi
vælger ikke at se Ham i det ene aspekt, kommer vi til at se Ham i et andet. Der er forskellige
sider af Guddommes Højeste Personlighed,
for Han er den oprindelige rod til hele den
kosmiske manifestation. I den forstand er det
ikke muligt for os undgå Ham.
Denne Krishnabevidstheds-bevægelse
er hverken blind religiøs fanatisme eller en
moderne oprørsbevægelse. Tværtimod er
det en autoriseret, videnskabelig tilgang til
spørgsmålet om vores evige behov i forhold
til Guddommens Absolutte Personlighed, den
Højeste Nyder. Krishna-bevidsthed drejer sig
kort og godt om vores evige forhold til Ham
og måden, hvorpå vi gør vores respektive
pligter over for Ham. Derfor sætter Krishnabevidsthed os i stand til at opnå livets højeste
fuldkommenhed, sådan som den kan opnås
i den nuværende menneskelige eksistens.
Vi må altid huske på, at sjælen har opnået
denne særlige menneskelige livsform efter
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en evolution over mange millioner år i sjælevandringskredsløbet. I denne særlige livsform
løses det økonomiske problem meget lettere
end i de lavere dyreformer. Der er svin, hunde,
kameler, æsler osv., hvis økonomiske behov
er lige så vigtige som vores, men disse og
andre dyrs økonomiske problemer løses kun
under primitive forhold, mens naturens love
giver mennesket alle muligheder for at leve
et bekvemt liv.
Hvorfor får mennesket mulighed for at
leve bedre end svin og andre dyr? Hvorfor
gives en højt placeret embedsmand bedre
faciliteter til et bekvemt liv end en almindelig
kontorarbejder? Svaret er meget enkelt. Den
vigtige embedsmand har et større ansvar end
en almindelig kontormand. På samme måde
har mennesket vigtigere pligter at gøre end
dyrene, der altid er travlt optaget af at fylde
deres sultne maver. Men underlagt naturens
love har den moderne animalistiske civilisationsstandard kun forøget problemet med at
fylde maven. Når vi kommer med åndeligt liv
til nogle af disse polerede dyr, svarer de, at de
gerne blot vil have lov til at arbejde hårdt for at
tilfredse deres maver, og at der ikke er behov
for at spørge ind til Guddommen. Men trods
deres begejstring for at arbejde hårdt trues de
hele tiden af arbejdsløshed og så mange andre
forhindringer, som naturens love udsætter dem
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for. Alligevel afviser de
stadigvæk nødvendigheden af at anerkende
Guddommen.
Vi har fået denne menneskelige livsform ikke
blot for at arbejde hårdt
som svin eller hunde,
men for at opnå livets
højeste fuldkommenhed. Hvis vi ikke ønsker
den fuldkommenhed,
kommer vi til at arbejde
meget hårdt. Det vil naturens love tvinge os
til. I de sidste dage i
Kali-yuga (den nuværende tidsalder) kommer
mennesker til at arbejde hårdt som æsler blot
for en smule brød. Denne proces er allerede
begyndt, og hvert år skal der arbejdes hårdere
og hårdere for mindre og mindre løn. Det er
dog ikke meningen, at mennesker skal arbejde
hårdt som dyr, men hvis et menneske ikke
gør de pligter, som det har som menneske,
vil naturens love tvinge det til at vandre ned til
de lavere livsformer. Bhagavad-gita beskriver
meget livagtigt, hvordan en åndelig sjæl ved
naturens love tager fødsel og får en passende
krop og sanseorganer til at nyde materien med
i den materielle verden.
I Bhagavad-gita står der også, at de, der
forsøger, men ikke færdiggør rejsen på vejen
til Gud – med andre ord de, som det ikke
lykkes for at opnå fuldkommenhed i Krishnabevidsthed – gives en chance for at blive født
i åndeligt avancerede familier eller økonomisk
velstående handelsfamilier. Hvis de mislykkede åndelige aspiranter gives sådanne chancer for en ophøjet fødsel, hvad kan man da
sige om dem, der har opnået den påkrævede
fuldkommenhed? Derfor garanterer forsøget
på at vende tilbage til Guddommen, selv om
det kun er halvt færdigt, en god fødsel i næste
liv. Både de åndeligt avancerede og økonomisk velstående familier er gode for åndeligt
fremskridt, for i begge familier har man en

god chance for at gøre videre fremskridt fra
det punkt, hvor man standsede i sit tidligere
liv. Når det kommer til åndelig erkendelse, er
den atmosfære, der skabes i en god familie,
gunstig for kultiveringen af åndelig viden.
Bhagavad-gita minder sådanne heldige personer med en god fødsel om, at deres gode held
skyldes deres tidligere hengivne handlinger.
Desværre rådfører børnene fra disse familier
sig ikke med Bhagavad-gita, fordi de vildledes
af maya (illusion).
Fødsel i en velstående familie løser fra
livets begyndelse problemet med at skulle
skaffe mad, og senere kan man have et relativt lettere og mere bekvemt liv. I en sådan
situation har man en god mulighed for at gøre
fremskridt i åndelig erkendelse, men på grund
af indflydelsen fra den nuværende jernalder
(der er fuld af maskiner og mekaniske mennesker) vildledes sådanne rige folks sønner
uheldigvis til sansenydelse og glemmer den
gode mulighed, de har for at opnå åndelig
oplysning. Derfor sætter naturen gennem sine
love disse guldrandede hjem i brand. Det var
Lankas gyldne by, der under den dæmoniske
Ravanas regime blev brændt til aske. Det er
naturens lov.
Bhagavad-gita er det indledende studium

i Krishna-bevidsthedens transcendentale videnskab, og det er alle ansvarlige statsoverhoveders pligt at basere deres økonomiske
planer og andre programmer på Bhagavadgita. Det er ikke tanken, at vi hele tiden må
løse livets økonomiske problemer på et
hængende hår. Tværtimod er det meningen,
at vi skal løse livets egentlige og dybeste
problemer, der opstår på grund af naturens
love. Uden åndelig bevægelse står civilisationen i stampe. Sjælen bevæger kroppen,
og den levende krop bevæger verden. Vi er
optaget af kroppen, men har ingen viden om
ånden, der bevæger kroppen. Uden ånden
er kroppen ubevægelig eller død.
Menneskekroppen er et uovertruffent
fartøj, der kan føre os til evigt liv. Den er en
sjælden og vigtig båd til at krydse over den
materielle eksistens’ hav af uvidenhed. På
denne båd er der hjælp at få fra en dygtig
kaptajn, den åndelige mester. Ved guddommelig nåde skubbes båden gennem vandet
af en gunstig vind. Hvem ville med alle disse
gode faktorer ikke benytte muligheden for
at krydse over uvidenhedens hav? Hvis
man spilder denne gode mulighed, må det
forstås, at man slet og ret begår selvmord.
(Fortsættes i næste nummer)

NYT OM AVANTI
Som omtalt i flere af årets første numre
af Nyt fra Hare Krishna blev der arbejdet på
at starte en Avanti-skole her i Danmark fra
sommeren 2020. Dette arbejde er som så
meget andet lagt på is på grund af covid-19,
da det er vanskeligt at skulle starte en skole,
når det er usikkert, om eller hvordan den
må holde åbent. Men ønsket og ambitionen
om at få en Avanti-skole i Danmark er der
stadigvæk, og forhåbentligt kan arbejdet på
at få den i gang genoptages til næste år, el-

ler så snart samfundssituationen er blevet
normal igen.
Som en lille kompensation er der i stedet
de sidste måneder blevet afholdt online søndagsskole på både dansk og engelsk for alle
børn, der gerne vil lære noget om Krishna.
Det er Gaura Nitai Dasa, der står for disse
zoom-konferencer. Hvis man gerne vil være
med eller have et barn med, kan man skrive
til Gaura Nitai om nærmere oplysninger: copenhagenmonk@gmail.com.
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HH BHAKTI CARU SWAMI
1945 - 2020
af Lalitanatha Dasa

Den 4. juli 2020 gik Hans Hellighed Bhakti
Caru Swami, en af ISKCON’s kendteste hengivne og en ledende skikkelse gennem næsten
et halvt århundrede, bort i Florida, USA. Bhakti
Caru Swami døde som følge af komplikationer
fra covid-19, som han blev smittet af under et
besøg til USA.
Bhakti Caru Swami var blandt Srila Prabhupadas sidste disciple og blev indviet i januar
1977. Ved den lejlighed gav Srila Prabhupada
ham med det samme første og anden initiering. Kun to måneder senere indviede han
ham som sannyasi og gav ham navnet Bhakti
Caru Swami. Så vidt vides fik ingen anden
af Srila Prabhupadas disciple disse tre indvielser så hurtigt efter hinanden. Nogle satte
spørgsmålstegn ved dette, men Prabhupada
svarede: ”Hvis han nogensinde skulle falde
ned, falder han ned til godhedens kvalitet.”
Han tilføjede: ”Jeg kan se hans renhed.”
Bhakti Caru Swami var født i en aristokratisk
og kultiveret familie fra Calcutta og allerede
som dreng drømte han om at blive sadhu. Han
fik en universitetsuddannelse i kemi og studerede bagefter i Tyskland. Her begyndte han for
alvor igen at interessere sig for sit hjemlands
religion og filosofi, da han så, hvor indholdsløst
livet var i det materialistiske Vesten, og hvor rig
en åndelig kultur Indien har i sammenligning
dermed. Han besluttede sig for at vende hjem
og finde en guru, han kunne overgive sig til.
Han opsøgte sadhuer i Himalaya og på hellige
steder, men mødte til sin skuffelse ingen, han
kunne fæstne sin lid til.
Da han næsten havde opgivet håbet, fik han
imidlertid til alt held Srila Prabhupadas bog
Nectar of Devotion af en ven. Han blev med det
samme overbevist af Srila Prabhupadas viden
og hengivenhed og forstod, at Srila Prabhupada var hans guru. Således sluttede han sig
sidst i 1976 til ISKCON i Sridhama Mayapur.
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To måneder senere kom Prabhupada tilbage
til Indien, hvor Kishora, som Bhakti Caru Swami dengang hed, fulgte med ham til den store
Kumbha-mela i Allahabad og blev initieret der.
To måneder senere under Gaura Purnima i
Mayapur gav Prabhupada ham sannyasa.
Srila Prabhupada indlemmede ham også
med det samme i sit personlige følge, og
han var Prabhupadas personlige tjener de
næste elleve måneder indtil hans bortgang
den 14. november 1977. En af Bhakti Caru
Swamis Gudsbrødre har bemærket, at Srila
Prabhupada i sit familieliv aldrig fik sig en rigtig
vaisnava-søn, som han altid havde ønsket sig
det, men i Bhakti Caru Swami så han en sådan
søn, en ung, intelligent, veluddannet og meget
kultiveret bengaler og oprigtig vaisnava.
Efter Srila Prabhupadas bortgang fortsatte
Bhakti Caru Swami med at tjene hans ISKCON, og hans opnåelser over disse mere
end 40 år er talløse. Han oversatte alle Srila
Prabhupadas bøger til bengalsk. I 1987 blev
han medlem af ISKCON’s øverste ledelse,
GBC, som han tjente trofast indtil sin bortgang.

To gange var han formand for GBC. Han var
involveret i projekter over hele verden, og
mange gange påtog han sig opgaver i områder
med vanskeligheder, hvor han havde en særlig
evne til at hjælpe med ikke bare sin dygtige
ledelse, men lige så meget sit vindende væsen. Han producerede en Tv-serie om Srila
Prabhupadas liv på 60 afsnit, der blev vist på
Indiens nationale fjernsynskanal og gjorde
Prabhupada berømt over hele landet. Han opførte et af ISKCON’s flotteste templer i Ujjain,
Madhya Pradesh. Han var meget elsket som
åndelig fader og guru for flere tusinde disciple
verden over og var instrumental i så mange
ting, at det er umuligt at nævne dem alle.
Jeg så og hørte første gang Bhakti Caru
Swami sidst i 1980erne, da han besøgte
København. Ved den lejlighed gav han et
seminar om vaisnava-etikette, der gjorde
indtryk på alle. Det var på et tidspunkt, hvor
der nærmest var konkurrence i ISKCON
blandt hengivne om, hvad man kan kalde
ydre præstationer. Hvor mange nye templer
er blevet etableret, hvor mange bøger er der
blevet distribueret, hvor mange nye hengivne
er der blevet lavet? Bhakti Caru Swami var en
slående kontrast med sin fokus på personlig
udvikling af vaisnava-kvaliteter, perfekt adfærd
og opførsel. Srila Prabhupada instruerede, at
en vaisnava er ’en perfekt gentleman’. Bhakti
Caru Swami var selv det bedste eksempel på
dette med sin beskedenhed, hensynsfuldhed
og perfekte manerer. Jeg har altid tænkt, at
dette var måske Bhakti Caru Swamis største
bidrag blandt de mange ting, han gjorde.

Mindeord fra hele verden

På grund af Bhakti Caru Swamis popularitet
har tusindvis af hengivne udtrykt deres sorg
over hans pludselige bortgang og hyldet hans
tjeneste og mange bidrag til ISKCON. En bemærkede, at så mange tilkendegivelser ved en
vaisnavas bortgang er ikke set i ISKCON siden
Srila Prabhupada døde i 1977. Et lille udsnit
viser, hvor populær Bhakti Caru Swami var.
”Bhakti Caru Swami var en opmuntring for

alle og et perfekt eksempel på, hvordan vi skal
samarbejde i ånden af hans evige far og ven,
Srila Prabhupada … Maharajas kærlighed til og
tro på Srila Prabhupada udsprang fra alle hans
ord og handlinger.” Kesava Bharati Gosvami.
”Selv om han var en stærk og indflydelsesrig
person, var han altid ydmyg, elskværdig og venlig mod alle. Han var en solid og konstant røst for,
at vi alle behøver at respektere og samarbejde
med hinanden. På samme tid kunne han være
som en løve, når det kom til at beskytte ISKCON og det ledelsessystem, Srila Prabhupada
havde etableret … Han var indbegrebet af rene
kærlighedsforhold mellem vaisnavaer. Han var
en kultiveret person og dygtig til bhajana, teater,
filosofi og selvfølgelig madlavning. Han var så
glad, når han kunne lave mad til de hengivne,
personligt servere prasadam og sørge for, at
hver eneste gæst blev fyldt til randen med sin
yndlingsret.” Badrinarayana Swami.
”Hans renhed, gode kvaliteter, dygtighed,
dedikation og overgivelse tiltrak Srila Prabhupadas nåde, og han blev velsignet af sin åndelige mester til at udrette herkuliske opgaver …
Han var en særdeles kultiveret vaisnava med
mange fornemme kvaliteter. Han tiltrak alle
med sit venlige og kærlige hjerte. Alle elskede
ham, fordi han elskede alle.” Giridhari Swami.
”Hvilken enestående hengiven og kærlig
hengiven! Der er mange vidunderlige hengivne
i Srila Prabhupadas ISKCON, men blandt dem
var Bhakti Caru Maharaja en af de allermest
mageløse.” Bhakti Caitanya Swami.
”I 45 år overholdt du trofast dine vanskelige
løfter og rejste uafbrudt for at sprede Krishnabevidsthed i tjeneste til Srila Prabhupada.
… Jeg husker dig som en frygtløs, lyksalig
prædikant, der betragtede hele verden som
din familie.” Kalakantha Prabhu.
”Hvor venlig, gavmild og kærlig du altid
har været over for mig i mange årtier. Al den
kærlighed og venlighed blev overøst over mig
uden forventning om noget til gengæld. Det
er den uselviskhed, der for mig gør dig til den
kærligste person, jeg nogensinde har kendt.”
Praghosa Prabhu.
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”Alle, der kendte ham inklusive alle hans
Gudsbrødre og Gudssøstre, holdt af ham og
var inspireret af hans tilstedeværelse, hans
varme, venlige natur, hans oprigtige omsorg
for alle, han mødte, og hans dybe kærlighed og
dedikation til Srila Prabhupada og ISKCON.”
Anuttama Prabhu.
”Vores kæreste vaisnava-ven var en modig
fakkel i forsvaret af Srila Prabhupadas ISKCON.
Han kunne gøre og gjorde alt i Srila Prabhupadas tjeneste, uanset om det var at prædike til en
ven eller revse en fjende.” Sesa Prabhu.
”Han var meget fordragelig af natur og venlig
i sin omgang med alle. Vi havde et hjerteligt
forhold. Han holdt af at tjene vaisnavaerne og
inviterede regelmæssigt mig og andre vaisnavaer til prasadam. Han var en meget belæst
vaisnava og en god taler. Hans bortgang er et
stort, uerstatteligt og smerteligt tab for vores
verdensomspændende ISKCON-bevægelse.”
Gopal Krishna Maharaja.
”Maharaja var min bedste ven. Engang
spurgte en hengiven, hvem min nærmeste ven
var i denne verden, og jeg svarede med det
samme Bhakti Caru Swami. Da Bhakti Caru
Maharaja hørte mit svar fra den hengivne,
vældede tårer frem i hans øjne … Bortset fra
Srila Prabhupada er Bhakti Caru Maharaja den
mest kultiverede person, jeg nogensinde har
mødt. Gennem hans eksempel og forskrifter
kan man lære de finere sider af vaisnavaetikette. Når man var sammen med Maharaja,
oplevede man den samme omsorg, som man
ville få fra en kærlig mor eller far … Frem for
alt var der Bhakti Caru Maharajas helligelse til
Srila Prabhupadas mission. Hele tiden betonede han vigtigheden af at være loyal over for
Prabhupada og Prabhupadas samfund. Han
var altid villig til at glemme sine egne planer for
at tjene Srila Prabhupadas samfund i overensstemmelse med anvisningerne fra GBC.” Bir
Krishna Maharaja
”Bhakti Caru Swami var på sin helt egen
måde specielt indbegrebet af den særlige
syntese af modsætninger, som man også
kunne se i Srila Prabhupada og andre store
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hengivne. Selv om den hengivne i bredden
og dybden af sin rene helligelse til guru og
Krishna er ærefrygtindgydende, virker han til
slet ikke at være klar over det. Jeg så med
egne øjne i Srila Prabhupada denne ualmindelige forening af storhed og ydmyghed og på en
eller anden måde var den der her igen i Bhakti
Caru Swami.” Ravindra Svarupa.
”Du anså altid ISKCON for at være Srila
Prabhupadas særlige værk og ønskede altid
at tjene ISKCON, både ISKCON’s hengivne
og ISKCON som en selvstændig størrelse, en
manifestation af Srila Prabhupada. Du elskede
alle, der elskede Srila Prabhupada … Du var
en renhjertet, kærlig person. Din kærlighed til
Srila Prabhupada blev set i din kærlighed til de
hengivne og til folk generelt, som du ønskede
at bringe til Srila Prabhupada, og i, hvordan du
opmuntrede hengivne til at øge deres engagement, påtage sig større ansvar og blive mere
kærlige og ydmyge tjenere. Jo mere ansvar
man accepterer, forklarede du engang til en
hengiven på Mauritius, desto større en tjener
af de hengivne bliver man.” Giriraja Swami.
”Måske hans vigtigste bidrag var hans
utrættelige bestræbelse på at forene vores
bevægelse omkring Srila Prabhupada i midtpunktet. Han opnåede store resultater i denne
bestræbelse på grund af sin fuldstændige,
absolutte uselviske dedikation.” Bhakti Vijnana
Gosvami.
”Hvis formålet med bhakti er at elske Krishna
og alle Hans uadskillelige dele, eksemplificerer
ingen det bedre end Bhakti Caru Swami. Han
levede efter en usagt regel om at elske enhver,
der var omkring ham til at kunne blive elsket …
I hans tilstedeværelse fik man fornemmelsen
af, at man var lige så vigtig som enhver af
hans allernærmeste venner. Dette talent var
ikke fremelsket. Det var et udslag af hans åndelige natur. Kameraet elskede Maharaja. Han
kunne sige hvad som helst foran en skærm og
altid dufte som roser. Han havde en stjernes
eller snarere en superstjernes natur. Der var
kun én Bhakti Caru Swami i ISKCON. Han er
uerstattelig.” Nrsimhananda Prabhu.

SRILA PRABHUPADA,
ISKCONS GRUNDLÆGGER-ACARYA
af Bhakti Caru Swami

Dette er Bhakti Caru Swamis forord til bogen Srila Prabhupada: The Founder-Acarya of ISKCON,
en officiel GBC-udgivelse fra 2014. Imens bogen er skrevet Ravindra Svarupa Prabhu og alene af
den grund fortjener at blive læst af ISKCON’s hengivne, udtrykker forordet Bhakti Caru Swamis ånd
og absolutte hengivenhed til Srila Prabhupada, hvorfor vi fandt det passende at bringe det som en
hyldest til Bhakti Caru Swami.
Srila Prabhupada var utvivlsomt den person,
Sri Caitanya Mahaprabhu sendte for at opfylde
Sin profeti: “Jeg har inkarneret for at indvarsle
sankirtana-bevægelsen. Jeg vil udfri alle de
faldne sjæle i denne verden … Min namasankirtana-bevægelse vil blive spredt til hver by
og landsby.” (Caitanya Bhagavata, Antya 4.120 og 126).
For at forstå Srila Prabhupadas særlige rolle fra et
Gaudiya-perspektiv må vi
gå tilbage i tiden for at få en
historisk forståelse af, hvordan Caitanya Mahaprabhus
plan om at virkeliggøre Hans
forudsigelse gradvist skulle
udfoldes.
Ved Sin tilbagevenden fra
Gaya begyndte Sri Caitanya Mahaprabhu Sin namasankirtana-mission, og ved
udbredelsen af nama-prema
“tog Han og Hans fæller ikke
hensyn til, hvem der var en
kvalificeret kandidat, og hvem
der ikke var det, eller hvor en
sådan udbredelse skulle eller ikke skulle finde
sted. De stillede ingen betingelser. Hvor som
helst de fik muligheden, uddelte medlemmerne
af Panca-tattva kærlighed til Gud.” (Caitanyacaritamrita, Adi-lila 7.23).
Denne oversvømmelse af nama-prema væltede i alle retninger og fortsatte med at velsigne
denne verden under beskyttelse af bemyndigede
prædikanter som de Seks Gosvamier, Srinivasa

Acarya, Narottama Dasa Thakura and Syamananda Prabhu.
Efter Sri Caitanya Mahaprabhu og disse Hans
bemyndigede fællers bortgang faldt en meget
mørk tid desværre over Gaudiya-vaisnavaernes
verden. Ved Kalis indflydelse overskyggede
mange apasampradayaer
eller afvigende sekter fuldstændigt Caitanya Mahaprabhus rene præsentation
af Krishna-bevidsthed med
deres samvittighedsløse,
materialistiske doktriner og
kutymer. Og de gjorde det i
Hans navn! Snart blev Hans
lære identificeret med usædelighed og fanatiske, antisociale elementer. Som resultat
udviklede Indiens kultiverede
og uddannede mennesker en
dyb modvilje mod Caitanya
Mahaprabhu. Denne mørke
tid varede i næsten 250 år.
For at genoplive Sin sankirtana-bevægelse og endnu
engang oplyse Gaudiya-himlen sendte Sri Caitanya Mahaprabhu en af Sine
nære fæller, Bhaktivinoda Thakura, til denne
verden. Bhaktivinoda Thakura var i besiddelse af
transcendental dygtighed og skrev utrætteligt for
at nedkæmpe alle uautoriserede og afvigende
filosofier, der gik imod Caitanya Mahaprabhus
præsentation af Krishna-bevidsthed. Igennem
sine utrættelige idealistiske skriverier afslørede
han alle den tids adharmiske filosofier og åben9

barede endnu engang for verden Caitanya Mahaprabhus vej til det højeste gode og den største
medfølelse: Hans nama-sankirtana-mission.
Bhaktivinoda Thakuras bøger ville senere blive
det filosofiske grundlag for Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras systematiske og institutionelt
baserede plan om at få gang i opfyldelsen af
Caitanya Mahaprabhus forudsigelse. Bhaktivinoda Thakuras genopdagelse af Caitanya
Mahaprabhus fødested og hans detaljerede plan
(i form af hans “namahatta”) om at virkeliggøre
Caitanya Mahaprabhus ønske om, at namasankirtana skulle udbredes over hele verden,
var tydelige og bemærkelsesværdige tegn på
hans absolutte overbevisning om Sri Caitanya
Mahaprabhus ord. Han vidste imidlertid, at
denne enorme opgave med at sprede Krishnabevidsthed over hele verden ville kræve den kollektive indsats fra tusinder af mennesker i mange
generationer fremover. Det kunne og ville ikke
være kun én mands værk. En transcendental
institution var en absolut nødvendighed.
Hans inderlige bønner til Herren Jagannatha
blev hørt, og Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura åbenbarede sig i denne verden som hans
søn for at give praktisk form til hans plan i form
af Gaudiya Mission. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura spredte i løbet af femten korte år
Caitanya Mahaprabhus sankirtana-bevægelse
over hele Indien og tiltrak mange af den tids
ledende skikkelser til at hjælpe ham i hans
mission. 64 mathaer, der var viede til at sprede
Caitanya Mahaprabhus lære, blev etableret i
Indien på den tid.
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura anerkendte vigtigheden af hans institution til at fortsætte
den energiske prædiken efter hans bortgang
fra denne verden. Han gav på det kraftigste og
helt åbent sine ledende disciple ordre til, at hans
Gaudiya Mission skulle styres og vedligeholdes
af et Styrende Råd [’Governing Body’]. Til alles
overraskelse udpegede han ikke nogen som sin
åndelige efterfølger. Han forlod denne verden
den 1. januar 1937, og næsten med det samme
opstod der uenighed og strid inden for Gaudiya
Mission. Meget hurtigt blev institutionen, der altid
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havde været kendt for sin rene og dristige prædiken af Caitanya Mahaprabhus lære, berømt
for sine rivaliserende grupper og retssager. To
stridende partier kæmpede om positionen som
acarya, og mange befarne disciple forlod institutionen med afsky. Gaudiya Missions forenede institution som et organ for hele Indien med mange
centre, flere trykpresser og tusinder af hengivne,
der samarbejdede under en samlet ledelse,
ophørte med at eksistere. Illusioner om ejerskab
og prestige fordunklede Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati Thakuras ordre, og hans mission – at
udvikle en verdensomspændende bevægelse til
udbredelse af Caitanya Mahaprabhus lære – gik
fuldstændigt i stå.
Vores Srila Prabhupada, Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami, var
sønderknust over begivenhedernes tragiske
vending, men det var alligevel tydeligt fra hans
handlinger, at han til fulde forstod sin åndelige
mesters hjerte og mission:
1. Så snart nogle få tilhængere i New York tog
hans budskab til sig, stiftede han formelt sin institution. Han gav den navnet Det Internationale
Samfund for Krishna-bevidsthed og fastsatte
også juridisk dens syv formål. Dette skete alt
sammen så tidligt som 1966.
2. For at fortsætte Caitanya Mahaprabhus
mission og sikre ISKCON’s transcendentale
arv etablerede Srila Prabhupada systematisk
The Governing Body Commission (GBC) og
instruerede meget grundigt sine ældre tilhængere: ”Lad være med at lave den samme fejl,
som mine Gudsbrødre begik efter min Guru
Maharajas bortgang. Led samfundet kollektivt
gennem GBC.”
3. For at sikre ISKCON som en transcendental
mission med et stærkt filosofisk og kulturelt fundament oversatte og kommenterede han utrætteligt det vigtigste og mest ophøjede i Sri Caitanya Mahaprabhus lære i form af Bhagavad-gita,
Srimad-Bhagavatam og Caitanya-caritamrta og
instruerede hinsides enhver tvivl, at hans bøger
er grundlaget for hans Krishnabevidsthedsbevægelse og institutionen ISKCON.
4. Ligesom sin Guru Maharaja udnævnte eller

valgte han ikke nogen til at være hans efterfølger
i hans ISKCON. Tværtimod ville han have sine
disciple til kollektivt at lede institutionen gennem
et Styrende Råd.
Da jeg var Srila Prabhupadas personlige tjener, lagde jeg mange gange mærke til, hvordan
han insisterede på, at på alle tryksager skulle
titlen Grundlægger-Acarya og hans fulde navn
være trykt under samfundets navn, ISKCON.
Jeg var meget umoden og uerfaren dengang og
undrede mig ofte: ”Srila Prabhupada er sådan en
ydmyg og ophøjet vaisnava. Hvorfor insisterer
han så hårdnakket på dette?” Jeg udtrykte det
aldrig åbent over for Srila Prabhupada, men
det fortsatte med at forvirre mig. Men med
tidens løb forstod jeg langsomt gennem hans
guddommelige nåde hans hensigt. Udtrykket
grundlægger-acarya er ikke bare en titel, men
et transcendentalt system, der har til formål at
beskytte, bevare og sikre en lang levetid for en
institution, der er dedikeret til massebefrielsen af
betingede sjæle over hele verden i denne Kalis
mørke og rædselsfulde tidsalder.
Store vaisnava-supermænd som Sri Madhvacarya og Sri Ramanujacarya etablerede
med held dette system. Det er indlysende, at en
vellykket etablering af dette system i ISKCON
er afgørende for den fuldstændige opfyldelse
af Caitanya Mahaprabhus forudsigelse. Jeg
delte denne erkendelse med flere af mine ældre
Gudsbrødre og opdagede til min glæde, at Srila
Prabhupada havde velsignet dem med den
samme indsigt.
I 2006 dannede GBC-rådet forskellige komiteer til at planlægge og opnå forskellige strategiske mål. En sådan komite er Srila Prabhupada
Position Committee (SPPC), hvis mission er at
assistere eksisterende bestræbelser og udvikle
nye initiativer til for evigt at etablere Srila Prabhupada som ISKCON’s grundlægger-acarya
og som den allervigtigste siksa-guru for alle
ISKCON-hengivne. Denne bog er et initiativ
fra SPPC.
Hans Nåde Ravindra Svarupa Prabhu, der
utvivlsomt er en af ISKCON’s mest begavede
tænkere og forfattere, har skrevet bogen, og alle

medlemmer af GBC og mange ældre hengivne
har omhyggeligt og dygtigt gennemgået den.
Denne bog er videnskabeligt grundigt gennemforsket og baseret på sastra og historiske
kendsgerninger. Den er akademisk af natur og
giver et fundament, hvorpå vi kan bygge en holistisk uddannelseskultur for på en solid og meget
praktisk måde at etablere Srila Prabhupadas
position som ISKCON’s grundlægger-acarya.
Ren Krishna-bevidsthed vedkender sig ingen
teknik. Dens eneste fundament er ydmyghed
og absolut overgivelse. Det er i den ånd, at vi
fremlægger denne udgivelse som en ofring til
Caitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada og
alle hans hengivne.
Bemærk, at denne bog er ikke beregnet til
henkastet læsning, men til at blive givet praktisk
form. Hvis vi gør det, vil vores personlige og kollektive forhold til Srila Prabhupada florere mere
og mere, og vi vil komme til at forstå i praksis, at
vores elskede grundlægger-acarya ikke er fastfrosset i tid. Han er en evig assistent i Caitanya
Mahaprabhus guddommelige oversvømmelse
af medfølelse og Krishna-prema. Hans hjerte
smelter og flyder uden forbehold og hindring mod
alle og enhver, der viser den mindste interesse i
hans lære og nama-sankirtana-missionen.
Vi beder ydmygt om jeres venlige og aktive støtte til at gennemføre det næste vigtige
skridt i Sri Caitanya Mahaprabhus plan om at
oversvømme hele verden med Krishna-prema,
nemlig solidt og meget praktisk at etablere
Srila Prabhupada som ISKCON’s grundlæggeracarya for al tid fremover.
Mange tak.
Jeres i Srila Prabhupadas tjeneste,
Bhakti Caru Swami, Vrindavana, Indien, november 2013
Bogen kan læses eller hentes ned fra Internettet her: https://www.founderacharya.com/wpcontent/uploads/2013/12/FounderAcharya.pdf.
Den kan også fås i en kindlekopi via Amazon:
https://www.amazon.com/Srila-PrabhupadaFounder-Acarya-Revival-Movement-ebook/dp/
B014I7M30A.
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HVORNÅR HOLDER EN PERSON
OP MED AT TRO PÅ VIRKELIGHEDEN?
af Jahnu Dasa

”Hvornår holder en person op med at tro på
virkeligheden?” Hvis det spørgsmål overhovedet skal give nogen mening, er vi nødt til
først at definere virkelighed. Den eneste, der
kan definere virkelighed, er Gud. Alt andet
vil være menneskelig spekulation. Vi kan
alle have en ide om, hvad der er virkelighed,
men medmindre Gud definerer virkelighed
for os, vil virkelighed fortsætte med at være
bare det – en ide.
I Bhagavad-gita definerer Gud virkelighed. Krishna siger: ”De, der er seere af
sandheden, har konkluderet, at af det ikkeeksisterende (den materielle krop) er der
ingen varighed, og af det evige (sjælen) er
der ingen ændring. Dette har de konkluderet
ved at studere naturen af begge.” (Bg. 2.16)
Så ifølge Krishnas definition er virkelighed det, der er evigt, og uvirkelighed eller
illusion er det, der er midlertidigt. Bemærk,
at illusion eksisterer, men det er uvirkeligt i
den forstand, at det er midlertidigt.
Nogle vil måske indvende: ”Hvis jeg slår
mit hoved ind i en væg, er smerten, jeg mærker, meget virkelig. Hvordan skulle den ikke
være virkelig?” Men hvis den ses i lyset af
evigheden, er den ikke virkelig. For eksempel kan jeg brække mit ben i dag, men ti år
fra nu vil det ikke være virkeligt for slet ikke
at tale om 100 år fra nu. Det vil være, som
om det aldrig var sket.
Så illusion eksisterer. Den er ikke falsk eller fiktiv, men grunden til, at den ikke anses
for virkelig, er, at den ikke er evig. Den er
ligesom en drøm. En drøm finder sted, men
når vi vågner op, forstår vi, at den ikke var
virkelig. Livet i en materiel krop er sådan –
drømmelignende. Lad os sige, at vi fik en
virkelig god middag i dag. En uge fra nu vil
den ikke være mere virkelig, end hvis det
havde været en drøm.
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Det er på den måde, at livet i en materiel
krop er ligesom en drøm. Det vil gå op for os,
om ikke før, så på dødstidspunktet. Døden
vil være en barsk opvågnen for ateisten.
Så virkelighed og illusion defineres af
tiden. Den ene er evig, den anden er midlertidig. Og hvis man tænker over det, giver
det mening. Alt, der ses i lyset af evighed,
vil være manifesteret i sådan et glimt af tid,
at det vil være, som om det ikke virkeligt
skete.
Brahma, skaberguden, siges at leve lige
så længe, som universet varer, hvilket er
beregnet til 311 billioner og nogle milliarder
solår. Så hvis man lever i et sådant ufatteligt
tidsrum, kan man da forestille sig, hvad en
persons levetid på Jorden som f.eks. 80 år
må ligne. Det er ikke engang et sekund fra
Brahmas synspunkt. Hvor virkelig ville en
person være for os, hvis han levede i et
sekund? Tænk over det.
Hvis vi tager 80 år ud af 311 billioner år, er
det så ubetydeligt et tidsrum, at det praktisk
taget er, som om det ikke skete. Men hvis vi
på den anden side tager Brahmas levetid og
sammenligner den med evig tid, er det lige
så lidt. Uanset hvor meget tid, der tages ud
af evig tid, vil det stadigvæk være næsten
det samme som ingenting.
Universets varighed får et liv på Jorden
til at se fuldstændigt ubetydeligt ud, og den
kosmiske tid på millioner, milliarder og billioner af år vil virke fuldstændig ligegyldig og
betydningsløs fra den evige tids synsvinkel.
I lyset af evighed er alt, der ikke er evigt, blot
et illusorisk lysglimt.
Det er sådan, man kan forstå, at hvad som
helst, der har en begyndelse og en ende, er
illusorisk. Kun det, der er evigt, er virkeligt.
Så kan man spørge, hvad der er virkeligt i denne verden. Vi har ikke nogen

erfaring af noget, der varer for evigt, vel?
Jo, det har vi. En ting, der varer evigt, er
det bevidste selv. Sjælen er evig, så i den
materielle verden er vi selv virkelige, dvs.
vores virkelige selv, sjælen. Alt andet inklusive vores krop og sind er midlertidigt
og dermed illusorisk.
Det er derfor, at selverkendelse ifølge
vedisk teologi vil sige at erkende sit evige
selv hinsides den midlertidige krop og
sindet. Krishna giver et genialt argument
i Bhagavad-gita til at hjælpe en intelligent
person til at erfare sit evige selv.
En persons krop gennemgår mange
forskellige stadier af barndom, ungdom,
alderdom og til sidst døden. Men igennem
alle disse forandringer af kroppen og sindet
forbliver selvet (den indre fornemmelse
af jeg-følelse) eller den indre iagttager
konstant. Jeg er den samme ’mig’, når jeg
er ung, som når jeg er gammel. Det er en
måde, hvorpå vi logisk kan forstå, at vi er
evige.

Den menneskelige livsform er unik i den
forstand, at den giver selvet lov til at forstå
sin egen evighed. Formålet med menneskelivet er derfor at forbinde sig med sit evige
selv. Hvis man blot er optaget af kroppen og
dens behov, spilder man denne værdifulde
mulighed, en mulighed, der kun findes i
den menneskelige livsform. At spise, sove,
parre sig og forsvare sig kan sjælen gøre
i en hvilken som helst livsform. Kun i den
menneskelige form kan selvet forbinde sig
med evigheden, dvs. virkeligheden.
Krishna siger.
”Aldrig var der en tid, hvor Jeg ikke eksisterede og heller ikke du eller alle disse konger.
Lige så lidt vil nogen af os ophøre med at
være til i fremtiden.” (Bg. 2.12)
”Ligesom den legemliggjorde sjæl bestandigt vandrer i denne krop fra barndom til
ungdom til alderdom, vandrer sjælen over
i en anden krop i døden. En fattet person
forvirres ikke af en sådan forandring.” (Bg.
2.13)

DE FIRE REGULATIVE PRINCIPPER
KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 8
af Lalitanatha Dasa

Dette afsnit om at leve Krishna-bevidst diskuterer vigtigheden af de fire regulative principper.
Sadhana-bhakti og en hengivens dagligdag
består ikke blot af ting, man bør gøre. Der er
også nogle grundlæggende ting, man bør
undlade at gøre. I særdeleshed forlangte
Srila Prabhupada, at hans indviede disciple
overholdte følgende forbud:
•
•
•
•

Ingen indtagelse af kød, fisk eller æg.
Ingen rusmidler inklusive alkohol, tobak,
kaffe og te.
Ingen seksuel omgang undtagen inden
for ægteskab for at få børn.
Intet hasardspil.

For mange kan det virke som umuligt at
skulle overholde disse principper. Det skal man
ikke lade sig slå ud af, for igennem Krishnabevidsthed kan det faktisk lade sig gøre at
komme dertil, hvor man overholder dem uden
at tænke meget over det. Hemmeligheden er
ikke så meget at undertrykke sine behov eller drifter (det er ikke muligt i det lange løb),
men snarere igennem Krishna-bevidsthed at
fremelske en større tilfredsstillelse, så materiel
sansenydelse blegner ved siden af.
Der er to måder at komme til det stadie på.
Den ene er at følge alle principperne med det
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samme fra dag ét, uanset hvor meget sanserne trækker i én, og den anden er gradvist
at vænne sig af. Begge måder er i orden, og
man må selv afgøre, hvilken vej man foretrækker. Den første er nok den enkleste og mest
smertefrie, men for mange er den anden den
mest realistiske. I den forbindelse er det godt
at have nogle fortrolige samtaler med erfarne
hengivne om, hvordan man bedst håndterer
sine eventuelle tilknytninger til bestemte former for sansenydelse.
En tredje mulighed er selvfølgelig slet ikke
at overholde
disse principper eller kun
nogle af dem.
Det er for så
vidt også i orden. Det er
stadig ingen
hindring for
at synge og
recitere Hare
Krishna og
tjene Krishna
efter bedste evne, og
Krishnas hengivne ser heller ikke skævt
til én af den grund. Men når det er sagt, skal
man være klar over, at disse fire forbud ikke
er der for at gøre livet surt eller hindre os i at
nyde livet. Tværtimod vil overholdelsen af dem
gøre éns liv mindre problemfyldt og mere rigt.
Det virkelige problem med de fire forbudte
aktiviteter er, at de modvirker ens forsøg på at
udvikle Krishna-bevidsthed. Srila Prabhupada
sammenlignede det med at hælde vand på et
bål samtidig med, at man forsøger at få det
til at flamme op. Man opnår kun fuldstændig
Krishna-bevidsthed ved at opgive disse fire
aktiviteter, uanset om man gør det omgående
eller gradvist over en periode.
De fire regulative principper bør altså følges,
ikke fordi det er moralsk forkert at bryde dem
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(selv om der også er moralske argumenter
imod f.eks. at slå dyr ihjel eller have udenomsægteskabelige forhold), men fordi det ikke er
muligt at hæve sig over sin identifikation med
kroppen og erkende sig selv som en ren åndelig sjæl, hvis man bryder dem. F.eks. kan man
stille spørgsmålet, at siden vi alle er åndelige
sjæle, hvorfor identificerer vi os da med kroppen og tror, at vi er mænd eller kvinder? Svaret
skal findes i vores ønske om at nyde kroppen,
et ønske, der mere end noget andet forstærkes af seksuel omgang. Hvis man derfor skal
frigøre sig fra
den kropslige
identifikation,
er det nødvendigt at sætte
sig ud over at
skulle have
seksuelle eller kropslige
forhold til andre eller i hvert
fald bringe sådanne tilbøjeligheder under
stram kontrol.
Det er i sidste ende et
spørgsmål
om, hvorvidt ønsket om materiel nydelse eller om selvrealisering og Krishna-bevidsthed
er stærkest. Derfor er den bedste måde at
blive fast forankret i overholdelse af disse fire
principper hele tiden at arbejde på at forstærke
sit ønske om at blive Krishna-bevidst. Man må
hele tiden bede om hjælp fra Krishna, man må
absorbere sig i hengiven tjeneste, og man må
kultivere viden om, hvad det egentlige formål
med livet er, og hvilken enestående chance
man er blevet givet i dette menneskeliv for at
blive fuldt Krishna-bevidst. Er man en smule
tålmodig, vil man blive forbavset over, hvor
hurtigt man kommer til det punkt, hvor man
egentlig ikke ønsker andet end at tjene Krishna
og Hans hengivne.

AUGUST 2020
August er i år fyldt med store mærkedage inklusive den største af dem alle, Sri
Krishna Janmastami. På grund af situationen med covid-19 bliver disse festivaler de
fleste steder i verden inklusive Danmark
og resten af Norden fejret på en anden
måde end ellers. Det vil i praksis sige, at
det meste foregår i hjemmene, hvor man
mødes i familier og mindre grupper, imens
de store offentlige arrangementer er aflyst
eller foregår under strengt kontrollerede
forhold.
I templet i København fejres Janmastami
med løbende offentlig adgang i løbet af
dagen, men der må ikke være mere end
30 personer indendørs ad gangen, og
udendørs skal afstandskravet på 1 meter
også overholdes. Det betyder, at alle er
inviteret til at komme forbi, få darsana af
Sri-Sri Gaura-Nitai, recitere et par runder
af Hare Krishna, sludre lidt med andre
hengivne og spise en tallerken prasadam,
som bliver serveret løbende hele dagen.
Afhængig af, hvor mange der er til stede
på det givne tidspunkt, må man regne med
at få lov til at opholde sig i tempelområdet
mellem en halv og en hel time, hvorefter
man vil blive opfordret til at tage hjem og
fejre resten af dagen der.
Hvordan skal vi fejre festen derhjemme?
vil nogle sikkert spørge. Tilbered en festmiddag, der ofres til Krishna, syng Hare
Krishna sammen, læs om Herren Krishnas
fremkomst fra Krishna-bogen og respekter
Krishnas prasadam-fest, gerne efter midnat ved Krishnas fremkomst, men ellers
når det passer bedst.
Det samme kommer mere eller mindre
til at gælde for resten af festivalerne, som
der er intet mindre end seks af i august.
De er som følger.

Herren Balaramas fremkomst

Mandag den
3. august er
det Herren
Balaramas
fremkomstdag. Balarama
er Krishnas
ældre bror og
første ekspansion. Når
Krishna nedstiger til denne
verden, kommer Han aldrig alene, men
ledsages altid af talløse evigt befriede
sjæle og Sine mange ekspansioner inklusive Balarama. Da Krishna inkarnerede
som Herren Rama, kom Balarama som
Laksmana, og under Caitanya Mahaprabhus inkarnation kom Han som Nityananda.
Der er egentlig ingen forskel på Krishna og
Balarama, men Balarama er Guddommens
Højeste Personlighed med en tjenende
mentalitet, imens Krishna er Guddommens
Højeste Personlighed som den Højeste
Nyder.

Srila Prabhupadas afrejse til USA

Også en af
de store dage
for alle ISKCON’s hengivne. Den 4.
august er det
55 år siden, at
Srila Prabhupada gik ombord på fragtskibet Jaladuta
for at rejse til
Amerika og forsøge at sprede Krishnabevidsthed blandt Vestens folk.
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Sri Krishna Janmastami

O n s dag den
12. august
er det Sri
Krishna
Janmastami, Herren
Krishnas
fremkomstdag, årets
største festival. Sri
Krishna er
Guddommens Højeste Personlighed, der
nedsteg til denne jord for over 5.000 år siden
for at tiltrække verdens betingede sjæle gennem Sine lege og Sine instruktioner i bl.a.
Bhagavad-gita.
I Janmastami-perioden fra den 11. til 16
august har Københavns tempel besøg af
Devaki Devi Dasi, en erfaren tysk hengiven,
der har talt mange steder i verden om kunsten at udvikle omsorg for hengivne

Srila Prabhupadas fremkomst

Dagen efter Janmastami (torsdag den 13.
august) er
det Srila
Prabhupadas fødselsdag, der for
ISKCON’s
medlemmer
er lige så
stor en dag
som Krishnas fremkomstdag. På grund af
covid-19 gælder det samme som for Janmastami, sådan som det blev nævnt til at
begynde med. En fin ting på Prabhupadas
fremkomstdag er at skrive en ofring til ham
(et takkebrev, et digt eller lignende) og
læse den højt for ham.
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Radhastami, Srimati Radharanis
fremkomst

Onsdag den 26.
august fejres Srimati Radharani,
Herren Krishnas
ledsagerske, på Sin
fremkomstdag. Srimati Radharani er
Krishnas nydelsesenergi og kvindelige
modstykke og den mest barmhjertige af alle.
Det er svært at nærme sig Krishna direkte,
men hvis man glæder Radharani ved at tjene
Krishna og Krishnas hengivne, får man nemt
Hendes barmhjertighed, og gennem Hendes
barmhjertighed åbnes døren til Krishna.

Sri Vamana Deva

Søndag den 30.
august er Herren
Va m a n a s f r e m komst. Vamanadeva, der er en af de ti
kendte avataraer, er
Sri Krishnas inkarnation som en lille
dværg, der narrede
hele universet fra Bali og returnerede det
til Indra. Historien om Vamana kan læses i
Srimad-Bhagavatams 8. bog.

Srila Bhaktivinoda Thakuras
fremkomst

Mandag den 31.
august fejres Srila
Bhaktivinoda Thakuras fremkomst.
Bhaktivinoda Thakura er på en måde
grundlæggeren
af den moderne
Krishnabevidstheds-bevægelse,
som han lagde fundamentet til i slutningen
af 1800-tallet.

HVIS PANDEMIEN VAR ET UNIVERSITET,
HVAD KUNNE DEN SÅ LÆRE OS?
af Dr. Shadeva Das

Ethvert tilbageslag kan lære os noget. Enhver modgang har skjulte lektioner.
Hvis bare vi var villige til at lytte! Tiderne
ændrer sig. Verden ændrer sig. Spørgsmålet
er, om vi kan ændre os. Denne 200 år gamle
industrielle civilisation er trådt ind i en afgørende fase, mens karmaens gardiner begynder at
blive trukket ned.
Festen har varet alt for længe, og det er tid
til at gå hjem og hvile sig. Vores jord og miljø
kan ikke bære denne hensynsløse levestil et
minut længere. Universet fungerer under fint
afbalancerede love, og det hjælper ikke på
situationen at vende bunden i vejret på alting.
Vores bedste interesse ligger i at følge den
universelle plan og ikke i at trodse skabelsens
finere love.
I tusindvis af år levede vi i harmoni med
naturen. Det ændrede sig alt sammen med
starten på den industrielle civilisation. Pludselig opdagede vi, at vi kan udnytte naturen.
Videnskab og teknologi satte os i stand til at
trodse ethvert vilkår, som naturen pålagde
os. Det var en krig mod naturen, og vi troede,
at vi var på vindersiden. Men igen og igen
er den illusion blevet slået i stykker. Som de
tungnemme elever vi er, tror vi, at vi betyder
noget, men det gør vi ikke. Til syvende og sidst
er vi blot en anden art. Den eneste forskel er,
at vi er løbet løbsk. Den materielle natur er og
vil forblive uovervindelig.
I den nuværende krise er vort videnskabelige etablissement blevet fanget med bukserne
nede! De lovede os en koloni på Månen, og
vi ville sætte foden på Mars i 2020. Nu kan
vi ikke engang sætte foden uden for vores
eget hjem. De talte om at udrydde al sygdom
og gøre mennesket udødeligt. Lige nu dør
tusinder, mens den medicinske infrastruktur
bryder sammen over hele verden. Rig som
fattig kæmper hver nation for at sørge for

sine døde og døende. Disse overdrevne
videnskabelige påstande de sidste årtier var
intet andet end fremdaterede checks, og intet
fornuftigt menneske baserer sin økonomi på
fremdaterede checks.
Hvad med lidt ydmyghed? Hvad med at
indrømme, at vi ikke er de højeste herskere, i
det mindste ikke nu? Hvad med at indrømme,
at vi endnu ikke til fulde forstår universets
mysterier? Men disse såkaldte eksperter taler,
som om de har regnet det hele ud. Det har
de ikke. De er magtesløse og skamløse på
samme tid. Tag for eksempel denne virus. En
virus’ vægt er på 0,85 attogram eller omkring
en milliarddel af en milliarddel gram. 70 milliarder virusser, der gør en person syg, vejer
omkring 0.0000005 gram. For de to millioner
tilfælde verden over er den samlede vægt af
disse slyngelvirusser omkring 1 gram. Med
andre ord har 1 gram virus bragt menneskecivilisationen på knæ. Så meget for vores illusion
om vores egen ophøjethed og videnskabelige
bedrifter. Dette ene gram virus truer med at
tilintetgøre de sidste 200 års videnskabelige
og teknologiske fremskridt. Hvis vi dog bare
kunne forstå den simple kendsgerning, at
naturen ler altid sidst.
Naturen har delt verden op i områder, der
er adskilt af store oceaner. Vi har indskrænket
dette til én global landsby. Denne stræben
efter globalisering er kunstig og risikabel. Civilisationer har altid trivedes i deres lokale miljø.
Naturen vil tvinge os til igen at blive lokale.
Som man siger: ”Håb det bedste og vær forberedt på det værste.” Carl Jung bemærkede:
”Folk kan ikke tåle for meget virkelighed.” En
sådan virkelighed er, at mange civilisationer
i menneskehedens historie kom til en brat
afslutning, og dommedagsprofeterne tog ikke
alle fejl. Ja, sikkert er det, at flere civilisationer
er brudt sammen end har varet ved.
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Vores kan meget vel blive føjet til listen af
forsvundne civilisationer. Den største forskel
er, at den er global af omfang og truer hele
livets stabilitet. Civilisationer har altid været
lokale, og det er første gang, at hele menneskeheden deler en fælles skæbne. At lægge
alle vores æg i samme kurv er ikke en klog
politik. I denne coronapandemi betaler vi dyrt
for vores stræben efter globalisering. Den materielle verden er et katastrofefyldt sted, men
alle tidligere katastrofer var lokale af natur. Nu
er vi nødt til at være forberedt på katastrofer
på globalt plan takket være vores gensidige
afhængighed og forbundethed. Tidligere led vi
i isolation. Hvis vi nu går ned, går vi alle ned
sammen hånd i hånd.
At leve et liv i harmoni med naturen og dens
miljø er den eneste måde, en civilisation kan
overleve længe nok til at bestå prøven. Menneskesamfundet er nødt til at vende tilbage til sin
naturlige kost, der er overvejende vegetarisk.
Hvad ellers kan vi lære af denne coronakrise:
•
•
•
•

•
•
•

•
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Naturen vil altid kræve sit tilbage.
Det er tid til at lære fra vores små brødre,
dyrene
Vi har brug for at gå tilbage til de grundlæggende principper og komme i kontakt
med jorden og vores kilde til mad.
De overhåndtagende byudviklinger, der
stabler millioner oven på hinanden, er
kunstig og den mest unaturlige form for
menneskelig beboelse. Tilbage til landet
skal være et dominerende demografisk
mønster i kommende tider.
Vores indgreb i den ikke-menneskelige
verden er kriminel. Menneskelig rigdom
afhænger af naturens rigdom.
For stort forbrug ligger til grund for den
nuværende krise. Planeten kan ikke længere bære denne livsstil.
Uanset om vi kan lide det eller ej, må vi
måske en dag vende tilbage til den førindustrielle levestil. Det er ikke et spørgsmål
om måske, men hvornår.
Vi har taget to daglige måltider for givet,

•
•

•

•

men menneskehedens fremtid ligger i
lokal forsyning og en lokal landbrugsbevægelse.
Menneskecivilisationen har brug for åndelig eller ikke-materiel tilfredsstillelse.
Den nuværende krise er blot et prik på
skulderen, et opvågningskald. Hvis vi ikke
lytter, må vi hellere forberede os på en
katastrofal fremtid. Det, vi er vidne til, er
blot en forfilm til den rigtige film, der snart
vises i biograferne!
Selvforsyning, der er baseret på enkelt liv
og høj tænkning, kan løse alle vores problemer på både det personlige og globale
niveau. Frivillig enkelhed eller nedtrapning
foregår over hele verden. Tusindvis af
professionelle opgiver deres stressede
karrierer og vender tilbage til naturen. De
vælger at have et stykke jord og en ko
eller to, så de dyrker deres egen mad og
producerer deres egen mælk. Tusinder af
sådanne samfund, der kaldes økolandsbyer, er opstået de sidste to årtier. Folk
vælger også bymæssig jorddyrkning, hvor
de dyrker deres egen mad og afhænger
mindre af indtægt udefra.
Der er brug for at omdefinere fremskridt
som forbedring af mennesker og ikke bare
forbedring af ting. Vi får bedre veje, bedre
computere og bedre huse, men niveauet
af mennesker går ned. At kalde os dyr vil
være en fornærmelse mod dyrene.

Forkortet af redaktøren. Hentet fra ISKCONnews, se https://iskconnews.org/if-the-pandemic-was-a-college-what-could-it-possiblyteach-us,7403/.

ET PAR
BUDDHISTISKE HISTORIER
En dag gik Buddha gennem en landsby. En
meget vred og uforskammet ung mand kom
op og begyndte at overfuse ham. Han råbte
alle former for vulgære ord imod ham for at
latterliggøre og nedværdige ham.
Buddha blev ikke forstyrret over disse fornærmelser. I stedet sagde han til den unge
mand: ”Kan du fortælle mig, at hvis du kommer med en gave til en person, og den person
ikke tager imod den, hvem tilhører gaven da?”
Den unge mand blev overrasket
over et sådant underligt spørgsmål og svarede: ”Den ville i
så fald tilhøre mig, for jeg
købte gaven.”
Buddha smilede og
sagde: ”Det er sandt. Og
det er nøjagtigt det samme med din vrede. Hvis
du bliver vred på mig, og
jeg ikke bliver fornærmet,
falder vreden tilbage på dig.
Du er da den eneste, der
bliver ulykkelig, ikke mig.
Det eneste, du har gjort, er
at skade dig selv.”
***
Su Dongpo var stolt af
sin kløgt og kunne lide
at diskutere med
Mester Foyin. En
dag over en kop
te udfordrede
han mesteren:
“Foyin, folk tror,
at du er en oplyst munk, men
for mig ligner du bare
en stor, stinkende dynge

værdiløs afføring, der bare sidder på din måtte
hele dagen.”
Su Dongpo lænede sig tilbage og holdt sine
arme over kors med et udspekuleret udtryk.
Mester Foyin foldede sine hænder som i
bøn og sagde: ”Min kære Dongpo, men for
mig ligner du en Buddha.”
Su Dongpo grinede og bad Mester Foyin
farvel.
Da Su Dongpo kom hjem med et triumferende smil, spurgte hans søster ham,
hvad der var sket.
”I dag overlistede jeg Mester
Foyin,” svarede Su Dongpo
og fortalte derefter, hvad han
havde sagt, og hvad Mester
Foyins havde svaret.
“Åh nej, bror! Jeg er ked
af at sige det, men du tabte
stort,” sagde hun.
“Hvad mener du?”
“Forstår du ikke, at verden er
som et spejl af hjertet? Mester
Foyin ser dig som en Buddha,
for han er en Buddha. Du ser
ham som en stak møg. Hvad
siger det om dig?”
(En traditionel qigonghistorie. Carl Jung skrev:
”Alting, der irriterer os ved
andre, kan give os
en forståelse af os
selv.” Og Herman
Hesse: ”Hvis du
hader en person,
hader du noget i
ham, der er en del
af dig selv. Det, der
ikke er en del af os selv,
forstyrrer os ikke.“)
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
HARE KRISHNA-SLANKEKUR
af Visakha Devi Dasi

Jeg var engang sammen med en gruppe
hengivne, der sang, dansede og distribuerede
Krishna-bevidste bøger nær Wall Street i New
York City. Mange forretningsfolk sad udenfor og
nød deres frokostpause i forårsvejret. Jeg gik
hen til en midaldrende forretningsmand, der betragtede vores gruppe, for at sælge ham et Back
to Godhead. Før jeg kunne sige noget, udbrød
han: ”I er alle så slanke. Jeg tror aldrig, jeg har
set en fed Hare Krishna. Hvordan gør I det?”
Det er helt uamerikansk at se normal ud og
ikke være overvægtig. Hvordan gør hengivne
det? Bestemt ikke ved at følge en populær
slankekur, som så mange forsøger sig med. En
delvis forklaring er de hengivnes vegetariske
kost, der generelt er mindre fedende end en kost
med kød. En anden, at de hengivne praktiserer
viljestyrke og mådehold. De regulerer deres kost
og afstår fra bestemte fødeemner. Hengivne
trøstespiser generelt ikke hæmningsløst på
grund af stress, ensomhed, seksuelle konflikter
og frustration. De er ikke trætte af deres liv og
livsstil. En hengivens livsstil er på nogle måder
streng og spartansk, hvilket er befordrende for
sundhed og vitalitet.
Før et måltid siger Hare Krishna-hengivne
normalt en bøn, der udtrykker det hængedynd,
som den overvægtige befinder sig i:
”Denne materielle krop er en klump af uvidenhed, og sanserne er et netværk af veje, der
fører til døden. Vi er faldet ned i dette hav af
sansenydelse, og af alle sanserne er tungen
den mest grådige og ustyrlige. Men selv om
det er meget vanskeligt at overvinde tungen, er
Du, kære Krishna, meget venlig og har sendt
os denne prasada blot for at hjælpe os til at
beherske tungen. Lad os derfor indtage denne
prasada til vores fulde tilfredsstillelse og prise
Sri-Sri Radha og Krishna.”
Ved kun at spise Krishnas prasada kan man
med andre ord få den ubeherskede tunge,
der er grunden til folks fedme og overvægt,
under kontrol.
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Grønne bønner i kikærtemelssovs
(phansi kadhi)
Tilberedelsestid: 30–40 minutter
4–6 portioner

750 g friske grønne bønner
8,75 dl vand
2,5 dl tykmælk/yoghurt
8,5 dl sigtet kikærtemel
1 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 tsk. sorte sennepsfrø
½ tsk. friskrevet ingefær
¼ tsk. cayennepeber
½ tsk. hing
1 tsk. gurkemeje
1 tsk. sukker
2 tsk. citronsaft
2 tsk. salt
1 citron, vasket og i fire dele
2 tomater, hver i otte kileformede stykker
1. Vask og beskær bønnerne og skær dem i
halve. Dæk bunden i en mellemstor gryde med
2,5 dl vand. Kom bønnerne i et metalnet eller
en si, der kan indsættes i gryden. Bring vandet
med bønnerne i sien i kog og læg låg på gryden
for at fange dampen. Kog i ca. ti minutter, indtil
bønnerne bliver mørke og bløde. Stil bønnerne
til side.
2. Tilsæt kikærtemelet til det kogende vand
under hurtig omrøring med et piskeris. Tilsæt
derefter tykmælk og bring gryden i kog under
konstant omrøring. Kog kraftigt i 15 minutter.
3. Varm ghee’en op i en lille gryde og steg sennepsfrøene. Når de sprutter, tilsættes revet ingefær, cayennepeber og hing. Vend krydderierne
med en ske i nogle sekunder og hæld derefter
ghee’en og krydderierne ned i kadhi-sovsen.
Tilsæt gurkemeje, sukker, citronsaft og salt. Rør
grundigt rundt. Skru ned for varmen og småkog i
fem minutter under hyppig omrøring i takt med,
at blandingen bliver tykkere. Fold bønnerne i
og varm dem op til serveringstemperatur under

konstant omrøring. Pynt med tomatstykker og
et stænk citron. Ofres til Krishna.

Stuvet bittermelon

(sukta)
Tilberedelsestid: 45 minutter
4–6 portioner

2-3 grønne, faste bittermeloner (karela)
½ kg blomkålsbuketter
½ kg skrællede kartofler i terninger
½ kg squash eller aubergine i terninger
½ kg friske ærter eller grønne bønner i stykker
på 2½ cm
3 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 tsk. bukkehornsfrø
6 karry- eller laurbærblade
3,75 dl vand
1 tsk. spidskommenfrø
2 tsk. friskrevet ingefær
1-2 friske hakkede chilier uden frø
½ tsk. gurkemeje
2 tsk. korianderpulver
½ tsk. hing
2½ dl tykmælk/yoghurt
2½ tsk. salt
1 tsk. panca masala (se nedenunder)
1. Til panca masala blandes og pulveriseres 2
spsk. af hver af spidskommen, sorte sennepsfrø,
kalonji, anis eller fennikel og 1 spsk. bukkehornsfrø. Gem masalaen i en lufttæt beholder.
2. Fjern frøene fra bittermelonerne. Skær melonerne i terninger på 2½ cm. Opvarm i en stor
gryde 2 spsk. ghee over middelvarme og steg
bukkehornsfrøene i 30 sekunder og tilsæt derefter de skårede grønsager. Tilsæt karryblade,
steg i fem minutter under forsigtig omrøring med
en træske. Hæld vandet i, læg låget på gryden
og kog i ti minutter.
3. Samtidigt males i en morter og støder eller
i en blender spidskommenfrø, revet ingefær,
hakkede chilier, gurkemeje og nogle dråber
vand til en lind masala-pasta. Opvarm den sidste
spiseskefuld ghee i en lille gryde og steg masalapastaen under omrøring i et minut eller to. Tilsæt
derefter panca masala, korianderpulver og hing.
Rør i nogle sekunder. Hæld resten af vandet ned
i krydderierne og kog i 1 minut. Hæld masalaen

ned i de kogende grønsager og kog videre i 1520 minutter under lejlighedsvis omrøring, indtil
grønsagerne er let kogte.
4. Løft låget af og tilsæt tykmælk og salt. Rør
forsigtigt rundt for at blande krydderierne og sovsen med grønsagerne. Småkog i nogle minutter
uden låg. Ofres til Krishna.

Blomkål og kartofler i tykmælkssovs
(alu phul gobhi ki bhaji)
Tilberedelsestid: 25 minutter
4–6 portioner

1 mellemstort blomkål
2 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 tsk. spidskommenfrø
1-2 tørrede, stødte chilier
1 tsk. korianderpulver
1 tsk. gurkemeje
¼ tsk. hing
½ kg skrællede kartofler i terninger
4 spsk. vand
1½ tsk. salt
1,25 dl tykmælk/yoghurt
¾ tsk. garam-masala
2 faste modne tomater, hver i otte kileformede
stykker
1 citron eller lime
1. Beskær blomkålen og skær den i 1,25 cm
lange og 2,5 cm tykke buketter. Skyl dem i en
sigte og lad dem afdryppe.
2. Opvarm ghee’en i en svær gryde over
middelvarme. Kom spidskommenfrø i sammen
med de knuste chilier og steg i 30-45 sekunder,
indtil spidskommenfrøene bliver gyldenbrune.
Tilsæt pulverkrydderierne, steg nogle sekunder
og tilsæt med det samme kartoffelterningerne.
Vend kartoflerne rundt med 2-3 minutters mellemrum og lad dem blive pletvis brune. Tilsæt
blomkålen og steg under omrøring i 2-3 minutter.
Tilsæt derefter vand og salt og læg låg på gryden
for at holde på dampen. Kog i ti minutter og ryst
gryden engang imellem, indtil grønsagerne er
kogte, men stadig faste.
2. Rør tykmælk i og småkog i tre minutter, indtil
sovsen er tyk. Drys garam masala over og rør let
rundt. Pynt hver portion med stykker af tomater
og et stænk citron. Ofres til Krishna.
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BREVKASSE
Hvorfor skabte Gud universet og mennesket?
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 to spørgsmål.
SPØRGSMÅL: I Bhagavad-gita 2.24 udtaler
Herren Sri Krishna: ”Denne individuelle sjæl
er unedbrydelig og uopløselig og kan hverken
brændes eller tørres. Han er evig, til stede
overalt, uforanderlig, ubevægelig og bestandigt den samme.”
Kan du forklare, hvad Krishna mener med, at
”sjælen er ubevægelig”? Hvis sjælen befinder
sig i området omkring hjertet, og vi bevæger os
hver dag, hvordan er sjælen da ubevægelig?
SVAR: På det originale sanskrit anvendes
ordet acalah, der betyder “fikseret” eller
“ubevægelig”. Det betyder ”ubevægelig inde
i kroppen”, ligesom en fører altid sidder ubevægelig i førersædet inde i bilen. Bilen kører
150 kilometer i timen, men inde i bilen sidder
føreren i en fast stationær position. På samme
måde befinder sjælen sig gennem hele livet
altid inde i den pågældende krop. Derfor kaldes han ubevægelig.
SPØRGSMÅL: Hvis der i begyndelsen kun
var Herren Krishna, hvorfor skabte Han da
universet og menneskene? Han råder alle til
at følge Bhagavad-gita ved at overgive sig
til Ham, men på samme tid skaber Han Sin
lavere illusoriske energi, der er kendt som
maya, som vildleder alle. Anses dette for at
være et prøvestadie for mennesker? Hvis ja,
hvad er da behovet for alle disse ting, hvis
alting i sidste ende kommer tilbage til Ham?
SVAR: Det første, du må forsøge at forstå,
er, at der var aldrig en tid, hvor der kun var
Krishna og ingen anden. Krishna udstråler
for evigt de levende væsener fra Sig selv for
at nyde kærlighedsforhold til dem alle. Men
siden kærlighed af natur skal være frivillig,
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giver Krishna alle levende væsener friheden
til at vælge, om de vil elske og tjene Ham som
den Højeste Person, eller om de forsøger at
imitere Ham ved tåbeligt at anse sig selv for
den Højeste Person.
Hvis det levende væsen vælger at imitere
Herren, kan han ikke gøre det, hvis han ikke
er under illusionen om, at han er den højeste.
For sådant et fjols giver Herren derfor Sin
maya, Sin illusoriske energi, der sætter det
levende væsen i stand til virkelig at tro, at han
er universets midtpunkt.
Det er forkert at tro, at alle vildledes af maya.
Det overvældende flertal af levende væsener
forbliver for evigt fordybet i Herrens tjeneste i
Hans evige verden. Det er kun en uendelig lille
del af den åndelige verdens utallige levende
væsener, der fravælger et evigt liv med fuld
viden og lyksalighed på grund af et tåbeligt
ønske om at være eksistensens midtpunkt.
Alle har et valg mellem to skæbner. Man kan
vælge at tro, at man er nydelsens midtpunkt
og således forsøge at være en nyder i denne
materielle verden. En sådan uheldig sjæl fanges i kredsløbet af fødsel og død og lever en
midlertidig eksistens, der liv efter liv er fuld af
uvidenhed og lidelse, indtil han omsider bliver
klogere og vender tilbage til Herrens tjeneste.
Eller man kan vælge at være en evig tjener
af Gud i Hans transcendentale verden og leve
et evigt liv, der er fuld af viden og lyksalighed.
Alle får lov til at gøre dette valg. Denne materielle verden er stedet for dem, der træffer det
forkerte valg. De levende væsener, der vælger
ikke at tjene Herren, vil forblive for evigt i denne
materielle eksistens, men de kan korrigere sig
selv, når som helst de ønsker det.

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

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.

Govinda - Take away

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

Facebook

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

Krishnas Cuisine

Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no
Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00,
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.
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JAPA-MARATON

Søndagsfesterne i templet i København har været begrænsede siden corona-nedlukningen i marts. Derfor er der i stedet holdt forskellige alternative arrangementer. To gange
er gæster således blevet inviteret til at deltage i et japa-maraton, hvor alle reciterer så
mange runder af Hare Krishna-mantraet, som de kan overkomme. Det kan nemlig lettere
gøres, uden at afstandskravet bliver brudt.
Det var en succes for dem, der deltog. Faktisk blev der reciteret langt over en million
Hare Krishna-mantraer hver gang (over 700 runder fordelt på deltagerne). Flere af deltagerne fik så meget smag for det, at de lovede, at de fremover vil recitere et fast antal
runder hver dag.
På billederne ses nogle af de glade deltagere optaget af at sige og høre Hare Krishnamantraet: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare.

