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Reinkarnationshistorie
Vi må konstatere, at samfundssituationen
ser ud til at fortsætte en rum tid endnu. Vi
troede måske, at COVID 19 ville være hurtigt
overstået, men nu ser det ud til, at vi sikkert får
et delvist nedlukket samfund i mange måneder
og måske år endnu. De offentlige programmer
med mange deltagere bliver der nok ingen af
foreløbig, men så må vi kompensere for det
på andre måder. Her på Nyt fra Hare Krishna
gør vi det ved fortsat at udkomme, og i år vi
udgiver 12 numre, hvis det går efter planen.
Vi har lov til at springe to numre over hvert år,
men i år prøver vi faktisk udkomme alle årets
tolv måneder. Så mange andre ting kan ikke
foregå, så derfor synes vi, at Nyt fra Hare
Krishna skal I have hver måned i år.
Forsidebilledet er inspireret af artiklen på
side 13, en spændende reinkarnationshistorie fra England, hvor en i dette liv kvindelig
hengiven husker ting, der har overbevidst
hende og andre om, at hun i sit tidligere liv var
en ung engelsk brahmacari, der blev dræbt i
en trafikulykke i 1973 dagen efter, at han var
blevet initieret af Srila Prabhupada. Derfor
forsidebilledet: Det klassiske reinkarnationsbillede, der normalt bliver kaldt Changing Bodies
og illustrerer, hvordan vi kan slutte, at vi er
forskellige fra kroppen, og at der må være liv
efter døden, simpelthen fordi kroppen ændrer
sig op igennem livet fra barndom til ungdom
til alderdom, imens selvet altid forbliver den
samme ’mig’.
God læsning. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Opdagelse af selvet, 2
af Srila Prabhupada

Dette er anden og sidste del af en artikel fra Back to Godhead nr. 47. Artiklen er også første
kapitel i bogen Science of Self Realization, der udkom på dansk i 1981 med titlen Perfektion
i Stridens Tidsalder. Srila Prabhupada taler om det åndelige selv og dets forbindelse til det
Højeste Selv, Sri Krishna.
Der er ganske rigtigt en hel del komfort i en
førsteklasses kupé i et tog, men hvis toget ikke
kører mod målet, hvad gavner da en førsteklasses kupé? Nutidens civilisation er alt for
optaget af at gøre det behageligt for den materielle krop. Ingen har viden om livets virkelige
mål, der er at vende tilbage til Guddommen.
Vi må ikke nøjes med blot at blive siddende
i en behagelig kupé. Vi bør sikre os, at toget
kører til sit virkelige bestemmelsessted. I sidste ende er der intet endegyldigt vundet ved
at gøre det behageligt for den materielle krop
på bekostning af at glemme livets primære
fornødenhed, der er at genvinde vores mistede åndelige identitet. Menneskelivets båd
er konstrueret på en sådan måde, at den kan
bevæge sig mod et åndeligt mål. Uheldigvis
er denne krop bundet til materiel bevidsthed
med fem stærke kæder, der er: (1) tilknytning
til den materielle krop som følge af uvidenhed
om åndelige kendsgerninger, (2) tilknytning til
slægtninge på grund af det kropslige familieskab, (3) tilknytning til sit hjemland og materielle besiddelser såsom hus, møbler, formue,
ejendomme, værdipapirer osv., (4) tilknytning
til materiel videnskab, der altid forbliver mystificeret på grund af mangel på åndeligt lys,
og (5) tilknytning til religiøse former og hellige ritualer uden kendskab til Guddommens
Personlighed eller Hans hengivne, der gør
dem hellige. Disse tilknytninger, der holder
den menneskelige krop bundet, forklares i
detaljer i det femtende kapitel i Bhagavad-gita.
Der sammenlignes de med et dybt rodfæstet
banyantræ, der hele tiden udvider sit greb i
jorden. Det er meget svært at rive et sådant

stærkt rodfæstet banyantræ op, men Herren
anbefaler følgende metode:
”Den virkelige form af dette træ kan ikke
opfattes i denne verden. Ingen kan forstå,
hvor det slutter, hvor det begynder, eller hvor
dets fundament er. Men med beslutsomhed
må man fælde dette træ med utilknytningens
våben. Dernæst skal man opsøge det sted,
hvorfra man aldrig vender tilbage, når man
først er kommet dertil, og der overgive sig til
Guddommens Højeste Personlighed, fra hvem
alt begyndte, og fra hvem alt har spredt sig
siden tidernes morgen.” (Bg. 15.3-4)
Hverken videnskabsmændene eller de
spekulative filosoffer har endnu nået til nogen
konklusion omkring den kosmiske situation.
Det eneste, de har præsteret, er at opstille
forskellige teorier om den. Nogle af dem
hævder, at den materielle verden er virkelig,
andre mener, at den er en drøm, og andre
igen påstår, at den eksisterer for altid. På
denne måde har verdslige lærde forskellige
opfattelser, men sagen er, at ingen verdslig videnskabsmand eller spekulativ filosof
nogensinde har opdaget begyndelsen på
kosmos eller dets begrænsninger. Ingen kan
sige, hvornår det begyndte, eller hvordan det
svæver i rummet. De foreslår teoretisk nogle
love såsom loven om tyngdekraften, men de
kan i virkeligheden ikke omsætte disse love til
praksis brug. I mangel på virkelig kendskab til
sandheden er alle ivrige efter at udbrede deres
egne teorier for at opnå berømmelse, men
faktum er, at denne materielle verden er fuld af
lidelser, og at ingen kan gøre sig fri af dem blot
ved at opstille nogle teorier om emnet. Gud3

dommens Personlighed,
der er helt bevidst om alt i
Sin skabelse, fortæller os,
at det er i vor bedste interesse at ønske at komme
ud af denne lidelsesfyldte
eksistens. Vi må løsrive os
fra alt materielt. For at få
det bedste ud af en dårlig
handel skal vores materielle eksistens blive et
hundrede procent åndeliggjort. Jern er ikke ild, men
det kan gøres til ild ved
konstant omgang med
ild. På samme måde kan
utilknytning til materielle
aktiviteter afstedkommes
gennem åndelige aktiviteter og ikke gennem materiel passivitet. Materiel
passivitet er den negative
side af materiel handling, men åndelig aktivitet
er ikke blot negeringen
af materielle handlinger,
men aktivering af vort
virkelige liv. Vi bør være
ivrige efter at finde frem
til evigt liv eller åndelig
eksistens i Brahman, den Absolutte. Brahmans
evige verden beskrives i Bhagavad-gita som
det evige land, hvorfra ingen vender tilbage.
Det er Guds rige.
Begyndelsen på vort nuværende materielle
liv kan ikke spores, og det er heller ikke nødvendigt for os at vide, hvordan vi blev betinget
i denne materielle eksistens. Vi må være tilfredse med forståelsen af, at dette materielle
liv har på den ene eller den anden måde stået
på i umindelige tider, og at vor pligt nu er at
overgive os til den Højeste Herre, der er den
oprindelige årsag til alle årsager. Den grundlæggende kvalifikation for at vende tilbage til
Guddommen gives i Bhagavad-gita (15.5):
”Den, der er fri for illusion, falsk prestige og
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falsk samhørighed, som forstår det evige, som
har lagt ethvert materielt begær bag sig, som
er fri for dualiteten af lykke og lidelse, og som
uforstyrret ved, hvordan man overgiver sig til
den Højeste Person, opnår dette evige rige.”
Den, der er overbevist om sin åndelige
identitet og er fri for den materielle livsopfattelse af tilværelsen, som er fri for illusion og
er transcendental til den materielle naturs
tre kvaliteter, som konstant engagerer sig
i forståelsen af åndelig kundskab, og som
fuldstændigt afholder sig fra sansenydelse,
kan vende tilbage til Guddommen. En sådan
person kaldes amudha i modsætning til mudha
eller den tåbelige og uvidende, for han befries
for dualiteten af lykke og lidelse.

Og hvad er naturen af Guds rige? Den
beskrives i Bhagavad-gita (15.6) som følger:
”Denne Min bolig oplyses ikke af Solen eller
Månen og heller ikke af elektricitet. Den, der
kommer dertil, vender aldrig tilbage til denne
materielle verden.”
Selv om alle områder i skabelsen er inden
for Guds rige, for Herren er den højeste ejer af
alle planeter, er der stadig Herrens personlige
bolig, der er helt anderledes fra dette univers,
hvor vi nu lever. Denne bolig kaldes paramam
eller den højeste bolig. Selv på denne jord
er der lande, hvor levestandarden er høj, og
andre, hvor den er lav. Ud over denne jord er
der utallige andre planeter spredt ud over hele
universet, og nogle regnes for højerestående
planeter og andre for laverestående planeter.
I alle tilfælde behøver alle planeter inden for
den ydre energis domæne, den materielle
natur, strålerne fra en sol eller lyset fra ild for
at eksistere, for det materielle univers er et
område af mørke. Bag denne region er der
imidlertid et åndeligt rige, der beskrives som
fungerende under Guds højere natur. Dette
rige beskrives i Upanisaderne på denne
måde: ”Der er ingen brug for sol, måne eller stjerner, ej heller oplyses denne bolig af
elektricitet eller nogen form for ild. Alle disse
materielle universer oplyses af en refleksion
af dette åndelige lys, og fordi denne højeste
natur altid er selvlysende, kan vi opleve et
skær af lys selv i den mørkeste nat.”
I Hari-vamsa forklarer den Højeste Herre
Selv den åndelige natur som følger: ”Den
strålende glans af den upersonlige Brahman
(den upersonlige Absolutte) oplyser alle eksistenser, materielle såvel som åndelige. Men,
O Bharata, du må forstå, at dette Brahman-lys
er strålerne fra Min krop.” I Brahma-samhita
fastslås denne konklusion også. Vi må ikke
tro, at vi kan nå til denne bolig med noget
materielt middel såsom rumskibe, men vi bør
være helt klar over, at den, der kan opnå denne
Krishnas åndelige bolig, kan nyde evig åndelig
lyksalighed uden afbrydelse. Som fejlbare
levende væsner har vi to faser af eksistens.

Den ene kaldes materiel eksistens, der er fuld
af lidelserne fødsel, død, alderdom og sygdom,
og den anden kaldes åndelig eksistens, hvor
der er et uafbrudt åndeligt liv i evig lyksalighed
og kundskab. I materiel eksistens styres vi af
den materielle opfattelse af kroppen og sindet,
men i åndelig eksistens kan vi altid nyde den
lykkelige transcendentale kontakt med Guddommens Personlighed. I åndelig eksistens
er Herren aldrig væk fra os.
Krishnabevidstheds-bevægelsen forsøger at
bringe den åndelige eksistens til menneskeheden som helhed. I vores nuværende materielle
bevidsthed er vi bundet til den sanselige, materielle opfattelse af livet, men denne opfattelse
kan fjernes på en gang gennem hengiven
tjeneste til Krishna eller Krishna-bevidsthed.
Hvis vi accepterer principperne for hengiven
tjeneste, kan vi blive transcendentale til den
materielle livsopfattelse og blive befriet fra
godheden, lidenskaben og uvidenhedens
kvaliteter, selv midt i travlheden af forskellige
materielle engagementer. Alle, der er engageret i materielle ting, kan opnå den største
gavn fra siderne i Back to Godhead og anden
litteratur fra denne Krishnabevidsthedsbevægelse. Denne litteratur hjælper alle
mennesker til at trække rødderne op på den
materielle tilværelses utrættelige banyantræ.
Denne litteratur er autoriseret til at træne os
til at forsage alt, der er forbundet med den
materielle livsopfattelse, og nyde åndelig
nektar under alle omstændigheder. Dette
stade er kun opnåeligt gennem hengiven
tjeneste og intet andet. Ved at gøre en sådan tjeneste kan man med det samme opnå
befrielse (mukti) endda i løbet af dette liv.
De fleste åndelige bestræbelser er farvet af
materialisme, men ren hengiven tjeneste er
transcendental til enhver materiel forurening.
De, der ønsker at vende tilbage til Guddommen, behøver blot at tage principperne for
denne Krishnabevidstheds-bevægelse til sig
og udelukkende rette deres bevidsthed mod
den Højeste Herre, Guddommens Personlighed, Krishnas, lotusfødder.
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BESØG
FRA ISLAND
af Lalitanatha Dasa

København havde i september besøg af to
hengivne fra Island, Gaura Bhagavan Dasa og
hans kone, Dayarupa Dasi. Man kunne også
kalde dem Islands to hengivne, for Island er
et at de få lande i Europa, hvor ISKCON aldrig har etableret en fast tilstedeværelse, og
de er lige nu de to eneste fuldt praktiserende
hengivne i landet. De håber, det kommer til at
ændre sig, og de arbejder på det. Jeg havde
en sludder med dem for at høre, hvad de laver,
og hvad der sker på Island.
Gaura Bhagavan: ”Jeg er oprindeligt fra
Island og vist nok den eneste initierede islandske hengivne. Jeg gik med i ISKCON, da jeg
var 17, hvilket er 30 år siden om en måned.
Som hengiven har jeg boet i New York i omkring seks år, hvor jeg tjente under min åndelige mester. Derefter var jeg baseret i Indien i
syv år, og efter det har jeg været delt mellem
Island og USA, men nu bor jeg fast på Island.
Jeg blev for nylig færdig på universitetet med
min masters i regnskabsføring, og nu ser det
ud til, at jeg skal arbejde på at udvikle ISKCON
i mit hjemland, Island.”
Gaura Bhagavan blev initieret af Suhotra
Swami, der ikke længere er hos os i denne
verden, og siden har han søgt meget tilflugt
hos Radhanatha Swami og bl.a. boet i hans
tempel i Chowpatty, Mumbay, og fået en
masse træning der.
Hans kone Dayarupa Dasi fortæller om sig
selv:
”Jeg er fra USA, men født i Indien og delvist
opvokset i Indien og delvist i USA. Jeg blev
hengiven for omkring ti år siden og er initieret
af Niranjana Swami. Jeg stammer fra Gujarat,
så jeg har en vaisnava-baggrund. Min bedstemor på min fars side fulgte Vallabhacarya, så
de havde en masse regler med ingen hvidløg
osv., tage bad og hele etiketten. Det er dog
svundet ind, som generationerne er gået. På
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min mors side er de fra en arya-samaja-familie,
der ikke praktiserer nogen af disse ting.
Krishna var der i vores hjem, men jeg vidste
ikke, hvem Krishna var, indtil jeg mødte de
hengivne og studerede Prabhupadas bøger.
Vi boede i Hartford, Connecticut, hvor templet,
jeg blev en del af, ligger, og hvor der er disse to
fantastiske Prabhupada-disciple, der har kørt
templet længere, end jeg har levet, og jeg er
vokset op under deres beskyttelse.”
Gaura Bhagavan: ”Dette med at prædike
på Island er et ønske eller en mission, jeg
har haft i mit hjerte, selv før jeg gik med i
ISKCON. Da jeg blev en hengiven, kunne
jeg se, at islændingene og Island gik glip af
Krishna-bevidsthed. Jeg tænkte, at jeg skulle
se at blive oplært og efter nogle år komme
tilbage og åbne et center. Jeg havde på en
måde dette brændende ønske om at redde
mit land. Det er en af grundene til, at jeg
kom meget tæt på mine åndelige mestre,
specielt Suhotra Swami. Han tog mig under
sine vinger og trænede mig. Jeg fik alle disse
muligheder for at være en del af en gruppe
og være i Chowpatty og tilmed at rejse med
ham som hans personlige tjener, for jeg
havde dette mål om engang i fremtiden at
starte noget på Island.
Jeg tog også til andre steder som Australien,
men altid, når jeg forsøgte at flytte et andet
sted hen, ville jeg ende tilbage på Island. Selv
da vi havde slået os ned i USA og købt et hus,
og vi havde et godt liv i et godt samfund af
hengivne, var det alligevel, som om noget ikke
var rigtigt. Vi endte med at opgive alt andet og
flytte til Island. Her boede vi først i en etværelses lejlighed, men Krishna har udvekslet helt
fantastisk, så … ”
Dayarupa: ”Ja, selv da vi skulle flytte hertil,
faldt alt på plads på en utrolig måde. Vi fik med
lethed solgt vores hus i USA og fik mere for det,

end vi havde regnet med. Jeg tænkte også, at
jeg kender ikke sproget her, så hvad skal jeg
foretage mig? Men så forbandt min svigerinde
mig med en af sine kolleger, der igen forbandt
mig med sit firma, der har noget i Island, og
jeg skulle bare møde op til et interview, når
jeg kom, og med det samme havde jeg et
arbejde. Så mange ting faldt i hak på bare to
uger. Alting blev arrangeret, og sådan oplever
vi det stadigvæk. Ligesom den lejlighed, vi har
købt, ligger midt i centrum med forretninger
nedenunder, og nu ejer vi en af dem til at starte
vores restaurant i.
Vi talte om, hvor dyrt alt er på Island. Det,
vi har, koster let en million dollars, hvilket vi
ikke har råd til, men på en eller anden måde
arrangerede Krishna, at vi fik det for en tredjedel af prisen. Og vores lejlighed og butik

ligger i samme bygning, så vi kan bare gå ned
ad trappen til restauranten. Det er et utroligt
arrangement lige midt i et centralt område i
Reykjavik. Det er tydeligt, at Krishna gør dette
og vil have det til at ske.”
Jeg spurgte videre til, hvad de laver nu, og
hvad der sker.
Gaura Bhagavan: ”Da jeg flyttede til USA,
før jeg overhovedet giftede mig med Dayarupa, gik jeg tilbage til at studere, for jeg har
denne akademiske natur. Den kommer fra
min familie, og jeg valgte at studere finans
og økonomi, for jeg ville gerne lære mere om
ledelse for at bruge det i ISKCON. I ISKCON
startede vi fra en hippiebaggrund, og vores
lederskab har historisk set været meget svingende. Men jeg lærte fra Chowpatty, hvordan
god administration har været en stor del af
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deres success. Åndeligt set er de meget rene,
men de ansætter samtidig meget intelligente
folk med universitetsgrader i deres styrelse,
så de administrerer godt. Derfor tænkte jeg,
at jeg vil lære om ledelse, for det vil hjælpe
mig til at hjælpe ISKCON. På en eller anden
måde endte det med regnskabsføring, hvor jeg
netop har afsluttet en masters og har noget
arbejdserfaring.
Men efter at være blevet færdiguddannet
kunne jeg ikke finde nogen stilling. Jeg søgte
her og der, men uden held. Og så kom dette
med denne restaurant. Jeg forstod, at hvis vi
skal drive den med succes, skal mindst en af
os gøre det på fuld tid. Min mission i livet er
under alle omstændigheder ikke regnskabsføring. Min mission er at prædike og give folk
prasadam.
I det mindste i begyndelsen vil der være en
masse fysisk aktivitet med at drive en restaurant. Jeg er fysisk stærkere end hende, så det
er bedre, at jeg tager det hårdere arbejde, og
hun kan gøre de lettere ting.
Dayarupa: Det er igen Krishna, der arrangerer dette, for jeg har altid haft et ønske om
at have en prasadam-restaurant. Men alligevel
bliver jeg kørt ned bare af at lave mad til en
fest til Janmastami. Hele min krop gør ondt, og
det er kun madlavning til måske ti mennesker.
Det er derfor meget tydeligt, at han skal være
den ledende, og måske kan jeg lave mindre
ting som samosaer, kager, konfekter osv.
Men siden jeg kom, har vi prædiket gennem
programmer fra vores lejlighed, som vi købte
i december 2017.
Gaura Bhagavan: Vi startede med det
samme med faste søndagsfester. Næsten
altid er der kommet nogle, og en person blev
sågar hengiven på fuld tid og reciterer seksten
runder. Han er dog flyttet tilbage til sit hjemland, Litauen. Vi er under alle omstændigheder
ikke knyttet til resultatet, men fortsætter bare
med at forsøge. Jeg lagde også mærke til, at
jo mere vi prøver, desto mere seriøse bliver
vi med hensyn til vores eget åndelige liv. Det
gør ens åndelige liv dybere og tvinger én til at
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være eksemplarisk, så det er også en personlig rejse for mig.
Dayarupa: Til større prorammer som Janmastami har vi brugt et yoga-studio én gang og
en anden gang den indiske ambassade. Det
skulle vi også have gjort i år, men det måtte vi
selvfølgelig aflyse på grund af COVID. I vores
lejlighed kan vi kun have 10-12 gæster, hvilket
stadig er nok til søndagsfester. Men med den
nye lokalitet kan vi have flere i fremtiden.
Gaura Bhagavan: Ja, nu har vi et sted, der
virkelig er offentligt. Det er ikke en lejlighed.
Det er mere neutralt for folk, og vi håber, at der
vil komme flere folk. Vi kan også have åbent
hele dagen, for det ligger i restaurantområdet.
Og det betaler allerede for sig selv, for der er
tre lokaler, hvor vi lejer to lokaler ud, mens
vi selv skal bruge det tredje. Lejen fra de to
lokaler dækker terminen, så det er igen et
økonomisk mirakel for os.
En forrig ejer byggede et restaurantkøkken der, men måtte sælge det, før han fik det
taget i brug. Den næste ejer var ligeglad med
køkkenet og havde glemt alt om det. Da vi
købte, solgte han for meget mindre, end et
sådant køkken er værd. Det var der bare til os,
og vi skal kun stille noget udstyr op og blive
godkendt. Så mange mirakler og det i den
samme bygning, hvor vi har vores lejlighed.
Selv blandt islændinge kender jeg ingen, der
har et sådant arrangement.
Lalitanatha: Hvorfor har Island ikke haft et
Hare Krishna-center før? Det er et af de eneste
lande i verden.
Gaura Bhagavan: Det har noget at gøre
med, at hvis man vil etablere noget på Island,
skal man binde sig til at være der. I mange
år er hengivne fra bl.a. Tyskland kommet en
måned ad gangen og har distribueret nogle
bøger og måske afholdt et program eller to
og mødt et par interesserede mennesker. Men
Suhotra Swami fortalte mig, at det eneste,
der er holdbart på et sted som Island, er en
restaurant, for den kan betale for udbredelsen
af Krishna-bevidsthed. Folk vil også spise der
hver dag og møde hengivne og over lang tid –

efter måske to-tre år – vil nogle måske beslutte
sig for selv at blive hengivne. Det tager tid for
folk i disse lande, der ligger så langt fra den
traditionelle indiske kultur.
Det er ikke nok at komme til Island et par
uger og distribuere nogle bøger. Det er selvfølgelig en god ferie for hengivne, for folk er
flinke på Island, men at tage askesen og blive
på et sted, indtil der sker noget, er vanskeligt.
Det er ligesom dengang Prabhupada startede
ISKCON. Og det er, hvad jeg omsider har
bestemt mig for at gøre. Det besluttede jeg
langt om længe efter at have forsøgt at gøre
så mange andre ting, men det er tydeligt, at
det er det, jeg skal.
Dayarupa: Han er den eneste hengivne
fra Island og blev hengiven efter være blevet
prædiket til på Island.
Gaura Bhagavan: Det er sandt.
Lalitanatha: Så siden Krishna gav ham en
islandsk fødsel i dette liv og kender sproget,
samfundet, kulturen osv., er det naturligt, at
han prædiker på Island.
Gaura Bhagavan: Ja, det er, hvad jeg
tænker. Jeg kunne gøre ting så mange andre
steder, men jeg er den eneste hengivne fra
Island. Hvis jeg ikke prædiker nu, vil ISKCON
selvfølgelig alligevel komme til Island på et
tidspunkt, måske om hundrede år fra nu, så det
afhænger nok ikke af mig, men det er alligevel
tydeligt, at min rolle i den nuværende tid er at
forsøge at gøre noget. Vi håber bare på velsignelser til at gøre dette projekt succesfuldt.
Lalitanatha: Hvad er jeres visioner for udviklingen af den islandske yatra? Ser I store
templer med asramaer?
Gaura Bhagavan: Nej.
Dayarupa: Jo, jeg vil have landbrug med
køer.
Lalitanatha: Eller vil I have netværk af
forsamlinger? Hvilken model forestiller I jer?
Gaura Bhagavan: Jeg forsøger at tage ét
skridt ad gangen og forstå meningen med
restauranten. Jeg er fra Island og kender lidt
til samfundet. Det er meget lille og følsomt.
Jeg ønsker at træde meget varsomt, for jeg

vil ikke brænde nogle broer ved at være alt
for fremfusende. Jeg er en lokal person, og
folk kender mig. Min plan er at starte med restauranten og få et godt omdømme og måske
prædike på andre måder. Måske kan vi have
større programmer engang om ugen i en park,
så folk ser os. Da Prabhupada blev spurgt, om
hele verden ville blive hengivne, afviste han
det ikke, men svarede alligevel, at det ville
sikkert ikke ske, for det er en meget sjælden
person, der bliver en hengiven. Hans vision
var mere at finde disse særlige mennesker,
der kan blive hengivne.
Disse hengivne kan så i fremtiden måske
rense samfundet. Island har 350.000 indbyggere, og hvis vi bare i mit liv kan have en håndfuld helt overgivne hengivne, vil det være en
stor succes efter min mening. Det vigtigste må
være, at vi har en tilstedeværelse af hengivne
på Island, tilstedeværelsen af en restaurant,
praktiserende hengivne, at folk kender os og
kender vores tempel, og at vi bare giver folk
et godt indtryk af hengivne. Det vil være en
stor succes for et sted som Island. Sådan ser
jeg det.
Min vision er bæredygtighed og holdbarhed
og noget, der kan integrere i samfundet. I
nogle dele af verden som i England er hengivne blevet en integreret del af samfundet,
for de har har været meget fintmærkende, når
det kommer til at omgås med offentligheden,
politikerne osv. Jeg vil forsøge at gøre noget
lignende. Det behøver ikke at være en stor
tilstedeværelse, men i det mindste bare en
konstant tilstedeværelse.
Dayarupa: Men det ville være dejligt at få en
lejlighed mere i den samme bygning, så vi kan
have brahmacarier eller besøgende gæster eller måske et andet grhastha-par. Det er sikkert
vores næste mål. Hvis restauranten kommer
til at køre godt, og vi kan spare noget op, kan
vi sikkert gøre det, for to personer alene kan
ikke gøre meget.
Gaura Bhagavan: Derfor beder vi de hengivne om at velsigne vores projekt, og at de
vil komme og besøge os.
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HVAD ER VEDAERNE?
Fra en debat med en ateist
af Jahnu Dasa

Materialister (og kristne for den sags skyld)
har det med at håne og nedgøre den vediske
kultur og litteratur, som de påstår blot er fabrikeret af nogle primitive indfødte nomadestammer, der levede i Indien for længe siden.
Men hvilken slags indfødte ville skrive på
et sprog, der er så perfekt i komposition,
grammatik og rytme, at det tager moderne
sprogforskere mindst 10 års studier for bare
nogenlunde at mestre grammatikken? De fleste sprogvidenskabelige forskere anerkender i
dag, at sanskrit er det ældste kendte sprog og
muligvis moderen til alle de moderne sprog,
vi kender i dag.
Hvilken slags indfødte ville for mere end
5.000 år siden formulere tidsenheder baseret
på atomers bevægelser helt nede fra 1/10.000
del af et sekund op til universets totale livslængde (jf. Srimad-Bhagavatam 3.11.1-12)?
Hvilken slags indfødte kunne give en nøjagtig beskrivelse af alle planeterne i vores
solsystem, nogle af hvilke moderne forskere
kun for nyligt har opdaget? For slet ikke at
tale om beskrivelser af planeter, der endnu er
ukendte for den moderne naturvidenskab (jf.
Srimad-Bhagavatam, Surya-Siddhanta samt
de fleste Puranaer)?
Hvilken slags primitive indfødte ville være
i stand til at opsummere og kategorisere alle
eksisterende livsarter i universet i forhold til
deres bevidsthedsmæssige evolution, inklusive 400.000 menneskelige arter (jf. Padma
Purana)?
Hvordan kan det være, at den vediske litteratur (der altså er et produkt af primitive indfødte)
indeholder systematiske, detaljerede og højt
avanceret informationer om emner såsom:

* Medicin, diagnosticering og helse.

Ayurveda og Garuda Purana indeholder
diagnosticeringer af og naturlige lægemidler
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mod alle kendte lidelser. En god ayurvedisk
læge kan bestemme enhver sygdom simpelthen ved at tage pulsen tre steder på håndledet.
Ayurvediske klinikker findes i de fleste lande
rundt omkring i verden og er højt værdsatte
og succesfulde.

* Musik

Den vediske musikvidenskab hører til en af
verdens mest sofistikerede og komplicerede,
hvor rytmer og skalaer er forbundet med
særlige stemninger og tidspunkter på dagen
(raga). Det var almindelig kendt i den vediske
kultur, at særlige lydvibrationer har forskellige
indvirkninger på det menneskelige sind.

* Politik

Det vediske samfunds politiske struktur
tillod indbyggerne at leve under fredfyldte
og velstående omstændigheder under helgenagtige regenter, der havde nøje indsigt i
menneskelig psykologi. Varnasrama-dharmasamfundssystemet garanterede, at alle var
beskæftiget i overensstemmelse med deres
fysiske og psykiske evner og samtidig var de
sikret gradvist at kunne avancere i åndelig
forståelse med henblik på endelig befrielse
fra den materielle verden. Alle kontinenter var
kendte og regelmæssig handel og udvekslinger fandt sted (jf. Mahabharata, Bhagavata og
andre Puranaer)

* Arkitektur

Konstruktioner af templer og andre bygninger blev udført ifølge skriftlige retningslinier (Silpa-sastra). Man kan stadig observere
resterne af nogle af den vediske arkitekturs
pragtværker såsom Kanci Puram, Mahabali
Puram og Jagannatha Puri for at nævne nogle
få. Der er tale om imponerende bygningsværker, der er konstrueret fra solide stenblokke

efter en teknik, der end ikke har kunnet overgås med den mest moderne teknologi. Der
var vægge indlagte med ædelstene (de blev
alle plyndret af indtrængende muslimer og
englændere). Disse bygninger havde air
condition baseret på rindende vand, perfekt
akustik osv. Udskæringerne i sten taler for
sig selv. I Puranaerne finder vi beskrivelser
af interiør, der langt overgår noget moderne
sidestykke, med ædelstensindlagte møbler og
indendørs swimmingpools. Sådanne beskrivelser bekræftes også i værker af mogulske og
andre muslimske besættere (1100–1500 e.Kr.)
såvel som i ‘En Indiensrejsendes dagbog’ af
Tavernier, der også var ham, der bragte Hope
og Koh-i-noor diamanterne til Europa.

* Matematik

Det er fra Vedaerne (Sulba-sutra), vi har decimalsystemet, tallet 0, ligninger med ukendte
faktorer repræsenteret af bogstaver og det
moderne talsystem. De første eksempler på
aritmetik, kvadrat- og kubikrødder, geometri
og trigonometri findes i Vedaerne, og det var
Aryabhatta, der i 497 e.Kr. udregnede pi til at
være 3,1416.

* Krigsførelse

Under den vediske tidsalder var det kun
ksatriyaer (medlemmer af krigerkasten), der
beskæftigede sig med krig og vold. Civile blev
aldrig involveret i eller ofre for krigshandlinger,
der altid fandt sted på afsidesliggende slagmarker efter særlige regler og forskrifter. Et
par få eksempler: Den, der vendte ryggen til,
den, der var panikslagen, den, der var forvirret
eller den, der flygtede, var fredet og måtte ikke
slås ihjel. Man kæmpede kun, mens Solen var
oppe. Krigere, der besad himmelske våben,
måtte kun anvende disse våben (der blev
udløst vha. mantraer) mod andre krigere, der
også besad dem.
Vediske soldater kendte til en psykisk teknologi, der ikke kendes i dag, og som gjorde dem
i stand til gennem lydvibrationer (mantraer)
at udløse elementer som ild, vand eller luft

og rette dem mod en fjende. De kunne også
gennem mantraer udløse brahmastraen, der
var det ultimative ødelæggende våben, der
nærmest kan sammenlignes med en kontrolleret udløsning af atomenergi (jf. Mahabharata
og Bhagavata Purana). Dhanur-veda var den
Veda, der beskrev krigskunst. Efter slaget på
Kuruksetra pålagde brahmanaerne Dhanurveda en forbandelse, der gjorde, at den ikke
mere ville være virkningsfuld i Kali-yuga.

* Kunst

Også drama, teater, poesi, skulptur, dans og
andre kunstarter er der gjort detaljeret rede for
i Vedaerne. De udskæringer, der udsmykker
templer, bharata-natyam og andre former for
dans samt de mere end 3.000.000 vers, der
udgør den vediske litteratur, er i sig selv bevis
på, at Vedaerne var yderst sofistikerede mht.
til kunstarterne og alle andre videnskaber. Der
siges i dag kun at være ca. 7 procent tilbage
af den vediske litteratur. Ufatteligt mange
templer, skrifter og biblioteker blev systematisk
tilintetgjort af muslimske invadører.
Desuden er der beskrevet mange andre
emner i Vedaerne – åndelige, metafysiske og
filosofiske – såvel som emner, der vedrører
økonomisk udvikling, psykologi og sansenydelse. Hvordan kunne primitive indfødte
have kundskab om alt dette? Hvordan kunne
de i det hele taget læse og skrive? Hvordan
kunne de beskrive planeternes omløbsbaner
og forudsige måne- og solformørkelser? Hvorfra havde de kendskab til, at stof er sammensat af atomer? Hvis de vidste alt dette, hvorfor
skulle de så fabrikere den detaljerede metafysiske viden i Vedaerne, der beskriver Gud
og sjælen og alle eksistentielle spørgsmål?
Hvis Krishna og den vediske kultur blot er
et produkt af nogle hinduers fantasier og ønsketænkning, hvorfor ville en videnskabsmand
som Oppenheimer så studere Bhagavad-gita?
Hvorfor er Vedaerne, specielt Bhagavad-gita,
blevet studeret og prist af så navnkundige
personligheder som Thoreau, Emerson, Kant,
Hegel, Schopenhauer, Schweizer, Einstein,
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Jung og mange andre berømte filosoffer og
videnskabsmænd, der er meget mere betydningsfulde og vigtige for verdenshistorien end
nogle af de ateister, der har travlt med at affærdige Vedaerne som mytologi? Set i lyset af, at
så berømte og betydningsfulde mennesker har
æret og anerkendt Vedaerne, virker det dobbelt
dumt at sammenligne dem med Anders And,
som en uoplyst stakkel gjorde her i gruppen.
Hvordan kan det falde nogen ind at foreslå,
at disse respekterede lærde personligheder
var fjolser, der intet bedre havde at foretage
sig med deres værdifulde tid end at studere
mytologiske overleveringer fra nogle uciviliserede indfødte? Eller kunne det muligvis
forholde sig således, at den vediske litteratur
netop er det, den selv påstår, den er, nemlig
brugsvejledningen til universet, der blev givet
til menneskeheden af den Højeste Herre selv i
tidernes morgen ved begyndelsen af skabelsen
og derefter skrevet ned og videregivet gennem
tiderne fra lærer til elev (discipelrækken)?
Ateister er meget ivrige efter at bevise,
at Gud og religion i almindelighed er falske
størrelser. Men en falsk størrelse kan kun
forstås ud fra sit ægte modstykke. Det er heri,
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ateisters fejltagelse består – de har ingen
kendskab til den ægte vare. Noget kan kun
være falsk i modsætning til sandt. Alle deres
argumenter hviler på en falsk opfattelse af guder og religioner, der blot er menneskeskabte
fænomener fra nyere tid.
Ateister ville fremstå som mindre fordomsfulde, hvis de ville tage sig tid til at sætte sig
ind i den ægte version af det, de er modstandere af. Før de gør det, ved de ikke engang,
hvad de opponerer imod. De er som regel
kun bekendte med argumenterne mod den
religion, de voksede op med, men hvis den
religion, de voksede op med, ikke er andet end
en udvandet, forvansket udgave af den ægte
vare, hvad har de så at have deres modstand
og argumenter i?
Men ligesom deres religiøse fætre i kirken
viser de fleste ateister sig faktisk først og fremmest at være arge modstandere af information
og oplysning om Gud. Således har de bare
skiftet en form for dogmatisk fanatisme ud med
en anden. Hvad enten de kalder sig religiøse
eller ateister, er det de samme fordomme, de
ligger under for, nemlig fordommen mod ægte
kundskab om Gud.

MIT TIDLIGERE LIV SOM
RAGHAVA DASA BRAHMACARI
af Ratnavali Devi Dasi

Denne forbløffende historie blev offentliggjort i 2010. Ratnavali Devi Dasi, en engelsk hengiven af
indisk oprindelse, fortæller, hvordan hun opdagede, at hun i sit tidligere liv havde været en discipel
af Srila Prabhupada, en ung brahmacari, der kun 19 år gammel blev dræbt i en trafikulykke.
Jeg husker mit tidligere liv som en brahmacari
ved navn Raghava Dasa. Det har jeg fundet ud
af gennem en række drømme, der senere viste
sig at være fra virkelige hændelser i Raghavas
liv og død.
Jeg er hindu af afstamning og blev født den
9. august 1975 i London. Mine forældre havde
et lille alter med mange billeder af halvguder
og Herren Sri Krishna. En dag åbnede jeg en
skuffe, hvor der var en bog af Srila Prabhupada. Jeg husker ikke titlen, men da jeg så på
omslaget, blev jeg draget til billedet af Srila
Prabhupada. Jeg husker, da jeg så på ham,
at hans øjne var meget dybe. Jeg havde det,
som om han bad mig komme hjem.
Oktober 1991
Jeg blev brutalt overfaldet på mit gymnasiums plæne af en stofpåvirket mand, der var
trængt ind på området. Han slog mig igen og
igen i hovedet med en hegnspæl med søm
på. Jeg brugte mine hænder for at beskytte
hovedet. Smerten var ulidelig. Selv om han
slog mig i hovedet og på hænderne, gik det
pludselig op for mig, at han ikke kunne ramme
det virkelige mig, der var noget inde i kroppen.
Jeg skreg efter hjælp, men ingen hørte mig. Så
bad jeg intenst: ”Kære Gud, hjælp mig, Gud,
hjælp mig.” En stemme indefra ledte mig og
sagde: ”Lad, som om du er død,” så jeg spillede død, og han holdt op med at slå mig. Så
sagde stemmen: ”Du kan åbne dine øjne nu.
Han er væk.” Jeg var bange, for hvis han stadig
var der, ville jeg blive slået ihjel.
Jeg åbnede langsomt mine øjne og så til min
lettelse, at han ikke var der længere. Stemmen
ledte mig videre: ”Rejs dig og løb.” Jeg var

udmattet fra slagene og ville ikke op. Så sagde
stemmen: ”Hvad nu, hvis han kommer tilbage?
Det er nu, du skal flygte.” Med det samme kom
jeg op på benene og så, at mine hænder og fødder var dækket af blod. Det tog mig et stykke tid
at komme mig følelsesmæssigt og fysisk oven
på denne rædselsvækkende episode, men jeg
følte, at jeg skyldte denne stemme mit liv.
1992
Jeg mødte hengivne, der distribuerede bøger i
det område, hvor jeg boede, og de havde mange
bøger af Srila Prabhupada. Jeg henvendte mig
til dem og købte nogle bøger. Jo mere jeg læste,
desto mere kunne jeg mærke den stemme, der
havde beskyttet mig. Den vigtigste bog, der
besvarede alle mine spørgsmål, var Bhagavadgita, der forklarede videnskaben om sjælen, og
at Krishna er Guddommens Højeste Personlighed. Nu var jeg overbevist om, at stemmen var
Krishna, der havde beskyttet mig som Oversjælen. Jeg søgte efter Krishna. Bogdistributøren
nævnte, at der var et tempel i London med
Deiteter af Radha-Krishna. Med det samme fik
jeg et stærkt ønske om at se Dem. I sidste ende,
da jeg fik darsana af de smukke Deiteter af SriSri Radha-Londonisvara, blev jeg overvældet af
følelse. Tårer løb ned ad mine kinder, da jeg var
helt overbevist om, at De havde reddet mig. Da
og dér besluttede jeg mig for at vie mit liv til Dem.
Ægteskab og sankirtana med
Tribhuvanatha
OKTOBER 1997: Jeg blev gift med Krishna
Vidhi Prabhu og to år senere initieret af HH
Bhakti Caru Swami og fik navnet Ratnavali Dasi.
JUNI 2000: Jeg blev inspireret af Tribhu13

vanatha Prabhus harinama-sankirtana, specielt
lørdag aften i London. Jeg var dygtig til at spille
på den afrikanske tromme, der harmonerede
godt med hans mridanga-slag. Jeg blev en del
af hans festivalgruppe.

forbindelse til Tribhuvanatha Prabhu.
OKTOBER 2001: Jeg drømte, at jeg rejste
til Skotland. I en af scenerne var jeg på en hospitalsgang. I en anden ledte jeg efter mit hjem,
men det var blevet lavet om til en pub med en
karakteristisk sort spiraltrappe og en gangsti ved
indgangen. I den tredje scene reciterede jeg japa
i en park, som jeg kunne se fra alle sider. To uger
senere drømte jeg igen, at jeg reciterede japa i
den samme park.
OKTOBER 2001: Jeg havde
mødt Krishnadas Prabhu [ikke hans
rigtige navn] for første gang ved
Tribhuvanatha Prabhus mindeceremoni og fornemmede, at jeg havde
set ham før. Han nævnte i en tale en
person, der var gået bort på grund
af uforudsete omstændigheder. Med
det samme svarede noget inde i
Raghava Dasa mig: ”Nej, det er ikke sandt. Jeg er
her,” og jeg blev emotionel. Bagefter
undrede jeg mig over, hvorfor jeg
havde fået det sådan, for jeg havde
aldrig mødt ham før.

Glimt af mit tidligere liv
AUGUST 2000: Under Rathayatra i London
nævnte jeg over for min mands åndelige mester,
Krishna Ksetra Prabhu, at jeg var
her på Trafalgar Square til Rathayatra i 1973. Han svarede: ”Virkelig?
Det var jeg også.” Bagefter undrede
jeg mig over, hvorfor jeg havde sagt
det, for jeg blev først født i august
1975.
OKTOBER 2000: Tribhuvanatha
Prabhu arrangerede 24 timers
kirtanaer for at samle donationer
til hans festivaler i Østafrika. Jeg
spillede på tromme med ham i 24
timer. Da jeg nævnte det for ham,
svarede han: ”Du vil falde død om.”
Jeg svarede: ”Det er bedre at falde
død om i en kirtana end i en ulykke.”
Igen undrede jeg mig over, hvorfor
Søgen efter Raghava Prabhu
jeg havde sagt noget så sært.
NOVEMBER 2001: Rama NrSEPTEMBER 2001: Jeg fortalte
singha Prabhu og jeg udspurgte
for sjov min Guru Maharaja, hvorfem forskellige Srila Prabhupadadan min mand havde nævnt, at han
disciple, om de havde kendt nogle
i en regression havde set mig som
brahmacarier, der var døde før
brahmacari. Min Guru Maharaja
1974, som havde elsket harinama,
Ratnavali Devi Dasi
svarede i fuldt alvor, at jeg helt sikog som havde været forbundet med
kert havde været en brahmacari i mit tidligere liv
Sri-Sri Radha-Londonisvara og Tribhuvanatha
og lavet harinama i fortid, nutid og fremtid. Nu
Prabhu. Jeg fandt ud af følgende om Raghava
var jeg virkelig chokeret.
(1954 – 1973):
David Hoey blev født den 14. maj 1954 i GlasTribhuvanatha Prabhus bortgang
gow. Han var enebarn og boede med sin mor og
OKTOBER 2001: Da Tribhuvanatha Prabhu
far. 13 år gammel fandt han sin far hængende
blev diagnosticeret med mavekræft, begyndte
fra et reb, død af selvmord. David begyndte at
jeg at lave harinama-sankirtana hver dag for
stille spørgsmål til livet og 17 år gammel flyttede
at bede om hans helbredelse. Tribhuvanatha
han ind i ISKCON’s tempel i Edinburgh. David
Prabhu blev rørt af denne gestus og lovede, at
var inspireret af Tribhuvanatha Prabhu til at lave
han ville hjælpe mig med harinama, når han fik
harinama. Når Tribhuvanatha Prabhu og David
det bedre. Desværre forlod han verden, så jeg
mødtes i tempelrummet, ville de hoppe op og
fortsætter med at lave harinama som en evig
ned næsten hver dag i nogle minutter og synge
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Hare Krishna, mens de klappede i hænderne og
sommetider spillede karatalaer som galninge.
David besøgte mange gange Bury Place-templet
i London, hvor Sri-Sri Radha-Londonisvara boede. Han havde også set Radha-Gokulananda
på Bhaktivedanta Manor. David blev initieret af
Srila Prabhupada den 19. oktober 1973 og fik
navnet Raghava Dasa Brahmacari. Han gav sit
livs opsparing på 200 pund til Srila Prabhupada
som guru-daksina.
Hans entusiastiske
tjeneste fik en tragisk afslutning den næste dag
i en bilulykke på vej fra
Edinburgh til Newcastle. Krishnadasa Prabhu
faldt i søvn ved rattet,
bilen forulykkede, og
Raghava forlod kroppen.
Tribhuvannatha Prabhu
græd, når han fortalte andre om Raghavas død.
Srila Prabhupada skrev i et brev til Revatinandana Swami den 14. november 1973: “Med hensyn til bilulykken, så afhold et kondolencemøde
for Raghava das Brahmachari og bed til Krishna
for hans sjæl om, at Han må give ham en god
mulighed for fremskridt i Krishna-bevidsthed.
Krishna vil helt sikkert give ham et godt sted
at tage fødsel, hvor han igen kan påbegynde
aktiviteter i Krishna-bevidsthed. Det er sikkert.”
Regressioner til tidligere liv
NOVEMBER 2001: Jeg talte med min Guru
Maharaja og Tamal Krishna Gosvami om mine
underlige oplevelser. De foreslog begge en
regression tilbage til sidste liv, og jeg prøvede
to. Begge regressioner viste, at jeg var en ung
brahmacari, der lavede harinama med Tribhuvannatha Prabhu. Nogle scener med Srila
Prabhupada gjort mig meget følelsesladet. Efter
begge regressioner havde jeg de følgende morgener de samme tilbagevendende drømme om
en langhåret mand, der falder i søvn ved rattet.
Jeg sidder bag i bilen, og bilen forulykker.
JANUAR 2002: Jeg havde en drøm, hvor
Krishnadasa Prabhu råber: “Raghava, Raghava,

Raghava!” Nogle uger senere havde jeg en
anden drøm, hvor jeg forsøger at fortælle ham,
at jeg var hans gamle ven Raghava, men han
kunne ikke se mig.
Jeg havde mange mareridt om bilulykker. Jeg
havde også nogle drømme om Edinburgh såsom
at gå op ad en trappe i Edinburgh-templet til en
Srimad-Bhagavatam-klasse.
Min mand og jeg mødtes med Krishnadasa
Prabhu. Jeg var meget
nervøs og vidste, at ingen ville tale med ham
om Raghava, da det
var en meget følsom
ting. Da vi kom hjem til
ham, fortalte jeg ham
om mine drømmesyner,
og han var meget venlig
og åben. Han bad mig
Tribhuvanatha Dasa
holde ham opdateret og
var meget nysgerrig.
Min mand og jeg besøgte området, hvor
ISKCON’s tempel i Edinburgh havde været. Da
jeg kom forbi en park, blev jeg chokeret over
at se, at det var den samme park som i mine
drømme. Jeg så på den fra mange vinkler og
vidste, at det var den samme park som i mine
drømme. Så fandt jeg adressen på det gamle
Edinburgh-tempel, der til min forbløffelse var
lavet om til en pub. Inden for var der den samme
sorte spiraltrappe og en gangsti ved indgangen.
Jeg følte, det var mit hjem, og at jeg havde været
her før. Raghava havde været baseret i Edinburghs tempel og elskede at recitere sin japa i
den samme park. Jeg blev overvældet over at
se alt det, der havde været i min drøm i oktober
2001, i virkeligheden.
APRIL 2002: Jeg fortalte min Guru Maharaja
om mine oplevelser. Jeg spurgte ham, om det
bare var mit sind eller en højere åbenbaring. Han
svarede, at det var en åbenbaring fra oven. Det
var vanskeligt at fordøje, selv om jeg teoretisk
vidste, at vi ikke er kroppen, men sjælen. Min
Guru Maharaja var meget omsorgsfuld og hjalp
mig med at forholde mig til alt dette. På sit besøg
i London havde han også talt med Krishnadasa
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Prabhu, der allerede var overbevist om, at jeg i
mit tidligere var Raghava. Krishnadasa Prabhu
var meget lettet, selv om det også var en stor
mundfuld for ham at sluge.
Min Guru Maharaja havde engang for sjov
sagt til mig: ”Så hvem var den pige, du tænkte
på i dødsøjeblikket?” Jeg blev lige så chokeret
som skamfuld og svarede: ”Det ved jeg ikke, og
det er nok også bedre, at jeg ikke ved det.” Ifølge
Bhagavad-gita 8.6: “Uanset hvad du tænker på
i dødsøjeblikket, opnår du med sikkerhed den
tilstand.”
JUNI 2002: Jeg havde de samme tilbagevendende drømme fra barndommen, hvor jeg kigger
ud fra soveværelsesvinduet, og alt, jeg kan se,
er bakker og grønt.
NOVEMBER 2002: Jeg mødte Krishnadasa
Prabhus ekshustru Dhenuvati for første gang
i Edinburgh. Hun havde kendt Raghava, der
havde hjulpet hende i Edinburghs tempelkøkken.
Hun havde to hunde. Jeg blev bange for dem og
begyndte at fjerne min venstre hånd af frygt. Så
nævnte jeg, at jeg havde haft en meget virkelig
drøm, hvor jeg var blevet bidt af en hund i min
venstre hånd i parken. Dhenuvati blev forbløffet
og svarede, at Raghava var kommet løbende til
hende og havde sagt, at han aldrig ville gå hen i
parken igen, fordi han var blevet bidt af en hund
i venstre hånd.
SEPTEMBER 2003: Jeg begyndte at huske
den indiske pige, som Raghava havde været tiltrukket af, og som også var i templet i Edinburgh.
Jeg ringede til Dhenuvati, der bekræftede, at det
var rigtigt, for hun havde bemærket omgangen
mellem Raghava og en indisk pige, Satyavati
[ikke hendes rigtige navn]. Han var mere optaget
af hende end af sin japa og klagede til Dhenuvati over hende mange gange. Han var både
tiltrukket og frastødt af hende, så han kunne
ikke være normal omkring hende og ville derfor
ikke behandle hende ordentligt. Når hun kom
ind i køkkenet, ville han blive sky og gå ud. Jeg
skammede mig over at høre alt dette.
OKTOBER 2004: Jeg fik fat på kontaktoplysningerne til Satyavati og besøgte hende.
Det var forbløffende og mærkeligt, for vi havde
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de samme øjne, form og træk. Inde i mig selv
undskyldte jeg mig over hende for alle mine
forseelser, som jeg følte, at jeg i dette liv fik
nogle karmiske reaktioner for. Jeg spurgte hende
mange gange om Raghava, men hun kunne
ikke huske ham.
JANUAR 2005: I en drøm var jeg en brahmacari i 7, Bury Place, hvor Sri-Sri Radha-Londonisvara boede i 1970’erne. Raghava havde
opholdt sig der nogle gange.
MAJ 2005: Jeg var nysgerrig efter at vide,
om Raghavas familie stadig var i live, så jeg
fik fat på Raghavas obduktionsrapport og fødsels- og dødsattester sammen med hans mors
dødsattest. Jeg vidste, at Raghava ikke havde
søskende, så der var ingen, jeg kunne komme
i kontakt med. Alle mine modermærker, ar og
sygdomme svarede til Raghavas kvæstelser i
døden. Jeg fik også fat på nogle vidneudsagn
fra ulykken.
JUNI 2005: Jeg bestemte mig for at besøge
huset, hvor Raghava havde boet med sine
forældre i Glasgow. Jeg bankede på døren,
men ingen svarede. Så bankede jeg på ”mine”
naboers dør hos dem, der delte haven, og jeg
mødte en gammel dame, Mary. Hun havde været gode venner med Raghavas mor, Hannah.
Da jeg fortalte hende om mine syner, blev hun
overbevist. Hun inviterede mig indenfor og var
meget venlig. Hun sagde: ”Hvis du går hen til
Davids soveværelsesvindue – og kun fra hans
soveværelsesvindue – kan du se smukke bakker og grønt.” Jeg gik derhen og blev chokeret
og begyndte at græde, for det var præcis som i
mine tilbagevendende drømme.
MAJ 2006: Ved hjælp af vidneudsagnene
besøgte jeg stedet, hvor Raghava forlod kroppen på motorvejen i Morpeth. Der på stedet følte
jeg mig som Raghava. Jeg havde ikke været
parat til at forlade kroppen på dødstidspunktet.
Det var slutningen på ét liv og begyndelsen på
det næste.
Forkortet fra den oprindelige artikel, der kan
læses på Dandavats: http://www.dandavats.
com/?p=8892.

PURUSOTTAMA,
DEN HELLIGE EKSTRA MÅNED
Den hellige måned Purusottama indtræffer
hvert tredje år og falder i 2020 fra den 17.
september og en måned frem. Det vediske
år følger en månekalender, og derfor rykker
året sig gradvist i forhold til solkalenderen.
Ligesom den vestlige kalender har en skuddag
hvert fjerde år, indskydes der derfor en ekstra
måned i den vediske kalender hvert tredje år
for at justere for forskellen imellem måne- og
solkalender.
Denne Purusotta-måned anses for at
være den mest favorable periode til åndeligt
fremskridt. Den kaldes også mala masa (den
snavsede måned) af dem, der følger karmakanda, for de får ingen materielle frugtbærende resultater fra deres tilbedelser i denne
måned. Vores acaryaer forklarer, at den kaldes
mala masa, fordi hengivne aktiviteter, der
gøres i denne måned, tilintetgør snavset og
forureningen, der kommer fra synder.
Måneden kaldes også adhika (ekstra) masa,
fordi Sri Krishna har placeret alle Sine kræfter, al Sin nåde og alle velsignelser i denne
måned, og også fordi man får flere resultater
fra enhver from handling. Kun hengiven tjeneste (Krishna-bhakti) giver resulter i denne
Purusottama-måned.

Krishnas yndlingsmåned

Af alle måneder er Purusottama Krishnas
yndlingsmåned. I Bhagavad-gita (15.18) udtaler Krishna: ”Jeg er berømt både i verden
og i Vedaerne som denne Højeste Person,
Purusottama.” Universets Herre, Jagannatha,
er også kendt som Purusottama. Hans bolig,
Puri, er kendt som Purusottama-dhama.
Ligesom Krishna er den højeste blandt alle
inkarnationer, er Purusottama den højeste og
helligste blandt alle måneder.
Purusottama-månedens herligheder er
baseret på autoriserede vediske skrifter som

Padma Purana og Skanda Purana.
1. Herren Sri Krishna erklærer: ”Purusottama-måneden har enhver kraft, som Jeg har,
til at velsigne den, der overholder den. Den,
der følger Purusottama-vrata (vrata: løfte), vil
tilintetgøre alle sine tidligere syndige reaktioner. Uden at udføre Purusottama-vrata kan
man ikke gøre ren hengiven tjeneste. Værdien
af Purusottama-måneden er langt større end
alle andre former for askese og religiøse aktiviteter, der omtales i Vedaerne. Enhver, der
følger Purusottama-vrata, vil vende hjem til
Min bolig, Goloka, ved afslutningen på sit liv.”
2. Durvasa Muni erklærer: ”Blot ved at bade
i en hellig flod under Purusottama-måneden
bliver man syndfri. Alle andre måneders
herligheder svarer ikke til en sekstendedel af
Purusottama-månedens herligheder. Ved at
bade på et helligt sted, give i velgørenhed og
synge Krishnas hellige navn under Purusottama-måneden tilintetgøres alle lidelser, og
man opnår alle former for fuldkommenhed og
får opfyldt alle sine ønsker.”
3. Valmiki Muni bemærker: ”Ved at overholde Purusottama-vrata opnår man større gavn
end ved at udføre et hundrede hesteofre. Alle
hellige steder bor inde i kroppen på den, der
følger Purusottama-månedens vrata. Enhver,
der trofast udfører Purusottama-vrata, kommer
til Goloka Vrindavana.”
4. Narada Muni udtaler: ”Purusottamamåneden er den bedste af alle måneder,
vrataer og askeser. Blot ved trofast at høre
om Purusottama-månedens herligheder opnår man Krishna-bhakti og annullerer med
det samme sine syndige reaktioner. Den, der
udfører Purusottama-vrata korrekt, vil opnå
ubegrænset sukrti (fromhed) og komme til den
åndelige verden.”
5. Vismændene på Naimisaranya talte i
(Fortsættes side 19)
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PÅKLÆDNING
KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 9
af Lalitanatha Dasa

Dette afsnit om at leve Krishna-bevidst diskuterer en hengivens påklædning, og hvordan
man påfører tilaka-mærker.
Selv om man kan være en vaisnava og
tjene Krishna i enhver form for tøj, ville Srila
Prabhupada gerne have, at hans tilhængere
klædte sig på den traditionelle vaisnava-måde,
når det var muligt. Hvis man klæder sig som
en vaisnava, får det én til at føle sig som en
vaisnava. Det er ligesom en politimand, der
klæder sig i politiuniform. Han kan godt være
politimand uden at have uniformen på, men
uniformen får ham alligevel til at føle sig mere
som en politibetjent.
For mænd betyder denne vaisnava-klædedragt dhoti og kurta, og kvinder bærer sarier.
Hvordan man ifører sig dette tøj, kan læres fra
andre hengivne. Når man først har lært at klæde sig rigtigt, er det en elegant og respektabel
klædedragt, der minder både én selv og andre
om Krishna. Det får desuden én til at huske på,
at siden man repræsenterer Krishna, er man
også nødt til at handle derefter.
Vores vestlige tøj påvirker også vores
bevidsthed, men på en anden måde end
vaisnava-tøj. Vestligt tøj er ofte formet til at
fremhæve kroppens seksuelle sider og styrker
derfor vores kropslige identifikation med alt,
hvad det indebærer. Det er også en grund
til, at hengivne foretrækker at klæde sig som
traditionelle vaisnavaer.
Hvis det i nogle situationer ikke er praktisk
eller muligt at have vaisnava-tøj på, eller
man helst ikke vil ses offentligt på den måde,
bør man klæde sig i pænt og rent tøj (som
”gentleman and ladies” ifølge Srila Prabhupada). Men er der noget i vejen for at klæde
sig som hengivne, når man er alene hjemme
foran sit alter eller besøger et tempel eller
andre hengivne?
For mænds vedkommende klæder gifte
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mænd eller ugifte mænd, der ikke lever som
brahmacarier eller sannyasier, sig som regel
i hvidt. Brahmacarier eller sannyasier er i
safranfarvet tøj. Håret er raget af eller meget
kortklippet, og man er glatbarberet uden skæg,
overskæg, bakkenbarter osv.
Kvinder klæder sig i sari uden løsthængende
hår og gerne med hovedet dækket af sariens
endestykke.
Både mænd og kvinder bærer en halskæde af tulasi-træ (kanti-mala) og påfører
tilaka-mærker tretten steder på kroppen (se
nedenunder).

Tilaka

Efter bad er det normalt for hengivne at
komme tilaka på kroppen. Tilaka er vaisnavaernes tegn, som anbringes tretten steder
på kroppen inklusive på panden/næseroden,
hvor det er synligt for alle (se tegning). At
komme tilaka på kroppen angiver, at kroppen
er Krishnas tempel, hvilket minder os om vores
virkelige identitet.
Man laver tilaka af en slags gult ler, gopicandana, der kommer fra Ganges’ bred. Det
kan købes i en tempelbutik. Kom nogle dråber
vand i venstre håndflade og lav med et stykke
gopi-candana i højre hånd en lind blanding,
som man kan male på kroppen. Stil dig foran
et spejl, så du kan se dit ansigt. Dyp højre
ringfinger og træk fingeren fra næseroden op
ad panden og lav to parallelle linier. Kom derefter gopi-candana fra næseroden og nedad
på næsen, så tre fjerdedele af næsen er dækket. Ret tilaka-mærket til med højre lillefinger,
så de to tynde parallelle linier er ens, og den
nederste del på næsen har perfekt bladform.
(Fortsættes nederst modsatte side)

LIVET ER
ET CIRKUS
Normalt tager det en dag for et cirkus at sætte
teltet op, men da et nyt cirkus kom til landsbyen,
tog det måneder og måneder for cirkusfolkene
for at få det hele klart til den store forestilling.
Alle i landsbyen sluttede, at dette måtte være
et specielt cirkus, når det tog så lang tid at gøre
det klart, og alle stod derfor spændte udenfor
indgangen, da det omsider åbnede.
Da forestillingen skulle starte, annoncerede
sprechstallmeisteren, ”Kun en person ad gangen kan få lov at komme ind.” Folk undrede
sig, men den første mand i køen gik indenfor.
Indenfor så han blot et tomt telt bortset fra
i midten af teltet, hvor en stor stærk mand
stod. ”Kom herover,” sagde den stærke mand.
Manden gik usikkert over til ham. Så snart han
kom frem, greb den stærke mand fat i ham og
begyndte at gennembanke ham, til han var
næsten bevidstløs. Så lod han ham slippe.
Da manden var på vej ud, tænkte han,

”Hvad skal jeg sige til de andre? Skal jeg
fortælle, hvad der skete? Nej, så tror de bare,
jeg er tosset!” Da han kom ud og blev spurgt
om forestillingen, sagde han derfor, ”Den var
virkelig god! Alle pengene værd!”
Den næste mand kom ind og fik samme
behandling. Da han var på vej ud, tænkte han,
”Den første mand oplevede en god forestilling.
Jeg kan da ikke fortælle, hvad der skete med
mig,” og ved udgangen fortalte han også, at
det havde været en god forestilling. Således
gik det, indtil alle landsbyens folk var blevet
gennempryglet og havde fortalt alle andre,
hvordan de havde nydt forestillingen.

(Fortsat fra side 17)
fællesskab: ”Den barmhjertige Purusottamamåned virker som et ønsketræ til at opfylde
en hengivens ønske.”

bedste af alle måneder til åndeligt fremskridt,
for i denne særdeles lykkebringende måned
ser Herren Krishna igennem fingrene med
hensyn til alle aparadhaer (forseelser).
Hengiven praksis i denne måned siges at
give overtrædere muligheden for at blive
tilgivet. Den, der overholder Purusottamavrata, opbrænder alle reaktionerne på sin
dårlige karma og opnår Srimati Radha og
Sri Krishnas direkte tjeneste.

Betydningen og fordelene ved
måneden Purusottama

Måneden Purusottama tilbedes over hele
universet af hengivne, vismænd, halvguder og tilmed Laksmi Devi selv. Hvis man
oprigtigt tilbeder Sri-Sri Radha og Krishna
i måneden Purusottama, opnår man alting
inklusive alle former for fromme anerkendelser og dyder. Purusottama-måneden er den
(Fortsat fra forrige side)
Det er fint at have tilaka på hele tiden, men
hvis det er til gene i forbindelse med arbejde,
eller når man er sammen med andre, kan man
nøjes med at lave en usynlig vand-tilaka, så

(Fortalt af Bhaktisiddhanta Sarasvati. Fortællingen handler om familieliv i den materielle
verden. Alle går ind i det med store forventninger, alle bliver gennembanket, og alle fortæller
alle andre, hvor dejligt det er.)

Baseret på ISKCON Desire Tree, se: https://
iskcondesiretree.com/profiles/blogs/glories-ofpurusottama-month.
man i det mindste har mindet sig selv om, at
kroppen er Krishnas tempel.
Med hensyn til de mantraer, man siger, når
man laver tilaka og anbringer tilaka-mærkerne
på kroppen, se Vaisnava sange side 40.
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
DRIK OG VÆR GLAD
af Visakha Devi Dasi

Hvis dit åndelige liv virker tørt, kan du prøve disse forfriskende drikke fra Herren Krishnas
køkken.
I de fleste kogebøger dominerer koffein
og alkoholiske drikke såsom iste og kaffe,
puncher og spiritus. I Herren Krishnas køkken er drikkene derimod sunde uden alkohol
eller koffein, selv om der er et overraskende
udvalg af velsmagende drikke som pani, chay,
limonader, lassier m.fl.
Nimbu pani drikker mange i Indien seks
gange om dagen. Det er frisk citronsaft med
vand og sødemiddel. Ud over at være forfriskende og svalende har denne simple drik
nogle overraskende fordele som at være
meget antiseptisk og beroligende og kan forebygge og helbrede en hel række sygdomme.
Andre frugter som ferskner, pærer, æbler,
ananas og selvfølgelig frugternes konge,
mango, kan laves til rene gudedrikke.
En anden ukompliceret drik og favorit i
Indien er lassi, der laves af tykmælk eller
kærnemælk. Ligesom citrondrik og frugtdrikke
er lassi afkølende og forfriskende og har
store sundhedsfordele. Der er bevis for, at
regelmæssig indtagelse af tykmælk forøger
levetiden.
Mælk beskrives af Srila Prabhupada som
”det mest fantastiske af alle fødeemner”, for
det nærer hjernevævet, der sætter én i stand
til at forstå åndelig viden. I tilgift forøger mælk
vores materielle velvære, siden det indeholder
proteiner af høj kvalitet, kulhydrater, vitaminer
og kalk.
Drikke behøver ikke at betyde rusmidler,
stimulanser eller farvet bras med brus og
kunstige smagsstoffer. Det kan og bør betyde rent vand, naturlige frugtsafter, urte- og
krydderteer, mælk og mælkeprodukter. Ifølge
Herren Krishna øger alle disse ”livslængden,
renser ens eksistens og giver styrke, sundhed,
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lykke og tilfredsstillelse.” (Bg. 17.8).

Saltet tykmælks- eller kærnemælksdrik
(namkin lassi)
Tilberedelsestid: 10 minutter
4–6 portioner

½ tsk. ristede og malede spidskommenfrø
7½ dl tykmælk/yoghurt eller kærnemælk
½ l vand
2 spsk citronsaft
1 tsk. salt
knust is (valgfrit)
Gem en knivspids af den stødte spidskommen og bland alle andre ingredienser med
et piskeris eller en elektrisk blender. Hæld
blandingen i et glas med eller uden knust is.
Pynt med en knivspids stødt spidskommen.
Ofres til Krishna og serveres afkølet eller ved
stuetemperatur.
En velsmagende variant af namkin lassi får
man ved at tilsætte 30 g friske mynteblade.
Gem nogle mynteblade til pynt. Bland alle
ingredienser undtagen is i en elektrisk blender,
indtil myntebladene er finkhakket. Det skulle
tage omkring 30 sekunder. Tilsæt derefter is
og blend igen, indtil drikken bliver skummende.
Hæld lassien i et glas og pynt med mynteblade
efterfulgt af ofring til Krishna.
Til en simpel lassi blandes tykmælk/kærnemælk, spidskommen og vand. Pisk det til
en jævn blanding med piskeris eller blender.
Hæld lassien i et glas med knust is. Ofres
til Krishna.

Sød tykmælks- eller kærnemælksdrik
(mithi lassi)

Tilberedelsestid: 10 minutter
4–6 portioner
7½ dl tykmælk/yoghurt eller kærnemælk
½ l isvand
5 spsk. sukker eller honning
½ tsk. rosenvand
2 knivspidse stødte kardemommefrø
knust is (valgfrit)
Bland alle ingredienserne med et piskeris
eller en elektrisk blender, indtil overfladen af
lassien bliver skummende. Ofres afkølet til
Krishna, enten ved at tilsætte knust is eller
ved at stille i køleskab.
Prøv som et alternativ til rosenvand og
kardemomme 2 spsk. lime- eller citronsaft, 2
spsk. velsmagende sirup, modne bananer eller
modne mangoer.

Kold drik med rosensmag

(gulab sharbet)
Tilberedelsestid: 20 minutter
4–6 portioner
0, 6 kg sukker
0,5 l vand
1 spsk. rosenvand
1 tsk. rød farve
isvand og knust is
mynteblade

Lav saftevand ved at koge sukker og vand
i en gryde over middelvarme, indtil sukkeret
opløses. Afkøles. Tilsæt derefter rosenvand og
farve. Lige før ofringen til Krishna blandes to
spsk. af saften i et glas med isvand og knust
is. Mængden af saftevand kan varieres efter
smag.

Drik med spidskommen og tamarinde
(jeera pani)
Tilberedelsestid: 40 minutter
4–6 portioner
170 g tamarinde, brækket i små stykker
3,75 dl vand

3 tsk. frisk, fintrevet ingefær
2 tsk. ristede, stødte spidskommenfrø
½ tsk. garam masala
3 spsk. brunt sukker
1 knivspids salt
8,75 dl isvand
knust is
mynteblade
citronskiver
Kog tamarinden i vandet i 15 minutter. Udtræk derefter så meget saft og frugtkød som
muligt ved at presse tamarinden igennem en
sigte – flere gange om nødvendigt. Tilsæt
vand, ingefær, spidskommen, garam masala,
brunt sukker og salt til tamarindesaften, bland
den godt og lad den stå i 15 minutter. Filtrer
den derefter igennem et osteklæde. Køl den
af. Lige før ofringen til Krishna fortyndes den
med isvand, kom knust is i et glas og pynt med
mynteblade og en skive citron.

Anismælk med rosiner og
pistacienødder

(thandai)
Tilberedelsestid: 25 minutter
4–6 portioner
115 g rosiner
2 spsk. anisfrø
3,75 dl vand
30 g pistacienødder
½ l sødmælk
½ tsk. stødt kardemomme
5 spsk. sukker eller spsk. honning

1. Dæk rosinerne med varmt vand og lad
dem stå i blød i 10 minutter. Kog anisfrøene
i en gryde i 3,75 dl vand i fem minutter. Skru
ned for varmen og småkog i 10 minutter mere.
2. Blend pistacienødderne, de afdryppede
rosiner, kardemomme og mælk i en elektrisk
blender og stil til side. Si anisvandet og rør
sukker i det. Tilsæt derefter mælkeblandingen,
rør godt og afkøl. Pynt et glas thandai med en
kvist mynteblade. Ofres til Krishna.
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BREVKASSE
Hvem er den, der handler?
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: Hvis jeg ikke selv er den, der
handler, må vi være så mange marionetdukker,
hvis snore trækkes af Gud. Vi har ingen fri vilje.
Hvem er i virkeligheden den, der handler, i mit
lokale aktivitetsfelt? Er det mig, eller er det den
Kosmiske Dukkemester? Jeg er forvirret. Hjælp
mig til at forstå, hvem der virkelig er den, der
handler.
SVAR: Både du og Gud er den, der handler.
Han er den højeste aktør, for Han er hovedprogrammøren, der har programmeret både den
åndelige verden og den materielle verden. Du
er den underordnede aktør, for du fuld frihed til
vælge mellem to forskellige kanaler. Men selv
om du har fuldstændig, total frihed til at vælge,
hvilket program du stiller ind på, er det Gud,
der laver programmerne, ikke dig. Alle handler
under Guds ledelse. Det er et faktum. Men vi
har et valg med hensyn til, hvordan vi gerne vil
styres. I en stat har borgerne et valg mellem at
være lovlydige borgere eller kriminelle. Hvis de
vælger at være lovlydige borgere, samarbejder
de frivilligt med statens love og nyder de fulde
fordele af borgerskab. Men hvis de vælger
at være kriminelle, bringes de under statens
strenge kontrol ved at blive sat i fængsel.
Så vi har et valg. Vil vi frivilligt placere os under
Guds styring, eller vil vi trodse Hans autoritet og
blive sat under den strenge kontrol? Den hengivne vælger frivilligt at tjene Herren og nyder
derved et evigt liv, der er fuld af viden og lykke,
imens den ikke-hengivne vælger at trodse Herren og lider dermed liv efter liv i kredsløbet af
fødsel, død, alderdom og sygdom.
SPØRGSMÅL: Der står skrevet, at Oversjælen (Gud) er til stede i alle levende væsener
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sammen med sjælene. Hvordan kan jeg forstå,
at Oversjælen kan bevidne og huske alt, hvad
hver sjæl gør? For at gøre det mere indviklet
er der et uendeligt antal levende væsener. Jeg
kan ikke finde nogen logisk forklaring noget
sted! På samme tid nyder Krishna i Goloka.
Er der nogen skriftlig henvisning, der forklarer,
hvordan Oversjælen fungerer?
SVAR: Krishna observerer let i Sin ekspanderede form, Oversjælen, hvad der foregår
overalt. Hans alvidenhed bekræftes i SrimadBhagavatam:
vasudeve bhagavati sarva-jne pratyag-atmani
parena bhakti-bhavena labdhatmä mukta-bandhanah
”Han blev dermed befriet fra betinget liv og
selvsitueret i transcendental hengiven tjeneste
til Guddommens Personlighed, Vasudeva, den
alvidende Oversjæl inden i alle.” (SB. 3.24.45)
Krishna kan let vide alt, for alt er Hans
energi, og Han er almægtig. Er Gud ubegrænset, eller er Han begrænset? Hvis Han
er ubegrænset, kan han gøre alting og vide
alting. Hvis Han ikke kan gøre og vide alt, er
Han ikke ubegrænset og er ikke Gud. Men Gud
må være Gud. Han kan ikke ikke være Gud.
Det bekræftes også i Bhagavad-gita:
vedaham samatitani vartamanani carjuna
bhavisyani ca bhutani mam tu veda na kascana

”O Arjuna, som Guddommens Højeste
Personlighed kender jeg til alt, der er sket i
fortiden, jeg kender til alt, der sker i nutiden,
og jeg ved alt, hvad der vil ske i fremtiden. Jeg
kender også alle levende væsener, men Mig
er der ingen kender.”(Bg. 7.26)

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

Krishnahuset i Aarhus
Store begivenheder og Kirtan aftener:
Kontakt: Danesh Das Tlf.: 28880377
Bhakti Vriksa:
Kontakt: Ananta Sri Das Tlf.: 22222763
Alle aktiviteter i Aarhus koordineres her:
www.facebook.com/groups/krishnahuset

Websider

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

ISKCON Norge

harekrishna.no

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag
og prasada.
Kirtan og foredrag hver dag kl. 7.30-9.00 og kl.
19-20 (søndag kl. 15)
Oktober 2020
Søn 25. okt: Ramacandra Vijayotsava. Program i
tempelet kl 15-18
Ekadasi: 13. og 27. september

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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DEN VIRTUELLE VERDEN I DISSE TIDER

Sikkert som så mange andre grupper er en stor del af ISKCON’s aktiviteter blevet virtuelle i disse tider med corona-nedlukning og social distancering. Store programmer med
mange hengivne samlet er stadig ikke tilladte, og hvem ved, hvornår de bliver det? Mange
hengivne verden over finder derfor et langt stykke ad vejen deres selskab og mulighed
for at omgås med hengivne online.
Tilbuddene i den forbindelse er mange. Man kan følge med i, hvad der sker i ISKCON
over hele verden, på den måde. Og ønsker man at følge med lokalt, kan det også lade sig
gøre. F.eks. lægger Københavns tempel næsten hver dag klasser over Srimad-Bhagavatam
såvel som daglige fotografier af templets Deiteter, Sri-Sri Gaura-Nitai, ud på Facebook. Vil
du følge med der, er du meget velkommen til at gå ind på Facebook under Hare Krishna
Danmark. Der er daglige opdateringer og meget at følge med i her.

