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Vi mindes i dette nummer Yadunatha Prabhu 
(se forsidebilledet), en af vores dejlige hengiv-
ne, der desværre gik bort i den første måned 
af 2021. På side 6 mindes han af forskellige 
hengivne.

På side 14 skriver vi om, hvordan ISKCON 
netop har købt et sted på Nordfalster som 
starten på et dansk Krishnabevidst landbo-
samfund. Projektet blev allerede nævnt i for-
rige blad, og på side 14 kan vi fortælle, at vi 
nu faktisk har købt et sted.

Af den grund springer vi også over det næste 
nummer af Nyt fra Hare Krishna. Vi har lovet at 
udkomme mindst ti gange om året, og nogle 
gange er det mere. Således udkom vi alle tolv 
måneder i 2020. Fordi vi har travlt med det nye 
sted på Falster, har vi brug for en måneds pause. 
God fornøjelse og vi ses til april. Ld.
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Den moderne menneskecivilisation er risika-
bel, da den ikke giver uddannelse i relevante 
spørgsmål om livets altafgørende principper. 
Ligesom dyr forstår mennesker nu ikke, at 
de vil blive slagtet af naturens love. De er 
tilfredse med et bundt grønt græs eller det 
såkaldte glade liv på samme måde som den 
ventende ged på et slagteri. I lyset af en sådan 
tilstand i menneskelivet prøver vi blot at gøre 
et ydmygt forsøg på at redde mennesket med 
Back to Godheads budskab. Denne metode 
er ikke noget, vi bare har fundet på. Hvis der 
overhovedet skal være en virkelighedens 
æra, er dette budskab fra Back to Godhead 
begyndelsen på den æra.

Ifølge Sri Sukadeva Gosvami er den vir-
kelige situation, at en grhamedhi eller en 
person, der ligesom geden uden for slagteriet 
har bundet sig selv til familieliv, samfund, fæl-
lesskab, nation eller menneskehed, ikke er 
bedre end et dyr, når han kun lever for at løse 
dyrelivets problemer med behov for at spise, 
sove, frygte og parre sig og ingen viden har 
om Transcendensen. Han kan være uddannet 
inden for fysik, politik, økonomi, kultur, uddan-
nelse eller andre områder af midlertidig mate-
riel relevans, men hvis han ikke er uddannet 
i principperne for transcendentalt liv, bør han 
anses for at være en blind mand, der drives 
frem af ubeherskede sanser og er på nippet 
til at falde ned i en grøft. Det er beskrivelsen 
af en grhamedhi.

Det modsatte af en grha-medhi er en grha-
stha. Grhasta-asramaen eller det åndelige 
familielivs beskyttelse er lige så god som livet 

som en sannyasi, et medlem af forsagelsens 
orden. Uanset om man er en husholder eller en 
forsager, er det vigtigste af alt at stille relevante 
spørgsmål. En sannyasi er falsk, hvis han ikke 
er interesseret i relevante spørgsmål, og en 
grhastha eller husholder er ægte, hvis han stil-
ler sådanne spørgsmål. En grhamedhi er imid-
lertid kun interesseret i livets dyriske behov. 
Ifølge naturens love er en grhamedhis liv fuld 
af ulykker, imens en grhasthas liv er fyldt med 
lykke. Men i den moderne civilisation udgiver 
grhamedhier sig for grhasthaer. Vi bør derfor 
vide, hvem der er hvad. En grhamedhis liv er 
fyldt med umoralitet, for han ved ikke, hvordan 
man lever et åndeligt familieliv. Han ved ikke, 
at uden for hans kontrol er der en kraft, der 
overser og styrer hans aktiviteter, og han gør 
sig ingen forestillinger om sit fremtidige liv. En 
grhamedhi er blind over for, hvad fremtiden 
vil bringe, og har ingen tendens til at stille re-
levante spørgsmål. Hans eneste kvalifikation 
er, at han er bundet med tilknytningens lænker 
til de falske ting, han er kommet i forbindelse 
med i sin midlertidige eksistens.

Om natten spilder sådanne grhamedhier 
deres kostbare tid på at sove eller tilfredsstille 
forskellige seksuelle tilskyndelser ved at gå i 
biografer, klubber og spillebuler, hvor kvinder 
og sprut nydes hæmningsløst. Om dagen 
spilder de deres kostbare liv på at tjene penge, 
eller hvis de har penge nok, på at forbedre 
komforten for deres familiemedlemmer. Deres 
levestandard og deres personlige behov øges 
i takt med deres stigende indkomst. Der er 
ingen grænser for deres udgifter, og de får 

SRILA PRABHUPADAS SIDE   
Relevante spørgsmål, 2

af Srila Prabhupada
Det følgende er en artikel fra det gamle Back to Godhead den 20. april 1960, dvs. fra tiden, 

før Srila Prabhupada kom til Vesten. Her diskuterer han videnskaben om sjælen: ” ... eftersom et 
menneske er et rationelt dyr, er det født til at undersøge og stille spørgsmål. Jo flere spørgsmål, 
des større fremgang i kundskab og videnskab ... De mest intelligente mennesker undersøger 
endvidere, hvad der sker efter døden ... ” Første del bragtes i sidste nummer.
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aldrig nok. Konsekvensen er ubegrænset kon-
kurrence på det økonomiske felt, og derfor er 
der ingen fred i noget samfund i menneskets 
verden.

Alle er rodet ind i de samme problemer med 
at tjene og bruge penge, men i sidste ende 
er alle afhængige af Moder Naturs nåde. 
Når høsten er knap, eller der ved skæbnens 
arrangement er forstyrrelser, skyder den stak-
kels planlægningspolitiker skylden på den 
grusomme natur, men undgår omhyggeligt at 
studere, hvordan og af hvem naturens love 
styres. Bhagavad-gita forklarer imidlertid, at 
naturens love styres af Guddommens Abso-
lutte Personlighed. Gud alene er herskeren 
over naturen og dens love. Ambitiøse materia-
lister undersøger til tider en lille del af naturens 
love, men de interesserer sig aldrig for, hvem 
skaberen af disse love er. De fleste af dem tror 
ikke på eksistensen af en absolut person eller 
Gud, der styrer naturens love. De bekymrer 
sig kun om de principper, hvorefter forskellige 
materielle elementer påvirker hinanden, men 
de refererer aldrig til den oprindelige styring, 
der gør sådanne reaktioner mulige. De har 
ingen relevante spørgsmål eller svar i denne 
forbindelse. Vedanta-sutra (1.1.2) besvarer 
imidlertid det afgørende spørgsmål om Brah-
man ved at fastslå, at den Højeste Brahman, 
den Højeste Transcendens, er Ham, hvorfra 

alting udspringer. I sidste ende er Han den 
Højeste Person.

Ikke blot er den tåbelige grhamedhi uvi-
dende om den midlertidige natur af den be-
stemte krop, han har fået, men han er også 
blind over for den virkelige natur af de ting, 
der sker omkring ham i hans livs daglige akti-
viteter. Han kan se sin far dø, sin mor dø eller 
slægtninge og venner dø, men alligevel stiller 
han ikke relevante spørgsmål om, hvorvidt 
de resterende familiemedlemmer vil dø eller 
ej. Nogle gange tænker og ved han, at alle 
hans familiemedlemmer vil dø i dag eller i 
morgen, og at han også selv skal dø. Han ved 
måske, at hele familieforestillingen eller for 
den sags skyld hele forestillingen af samfund, 
fællesskab, nation osv. ikke er andet end en 
midlertidig luftboble uden nogen vedvarende 
værdi. Alligevel er han gal efter sådanne mid-
lertidige arrangementer og interesserer sig 
ikke for relevante spørgsmål. Han har ingen 
viden om, hvor han skal hen efter døden. Han 
arbejder hårdt for midlertidige arrangementer 
for sin familie, samfund eller nation, men laver 
aldrig fremtidige arrangementer enten for sig 
selv eller for andre, når de er gået bort fra det 
nuværende livsstadie.

I et offentligt transportmiddel som en tog-
vogn møder vi og sætter os sammen med 
nogle ukendte venner og bliver passagerer 
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i det samme køretøj i en kort periode, men 
derefter skilles vi for aldrig at mødes igen. På 
samme måde får vi under et langt livs rejse 
et midlertidigt sæde i en såkaldt familie, land 
eller samfund, men når tiden er inde, skilles 
vi ufrivilligt fra hinanden for altid. Der er så 
mange spørgsmål, der er relevante for vores 
midlertidige arrangementer i livet og vores 
venner i disse midlertidige arrangementer, 
men en mand, der er grhamedhi, spørger 
aldrig ind til ting af en vedvarende natur. 
Vi har alle travlt med at lægge vedvarende 
planer i forskellige grader af lederskab uden 
at kende den vedvarende natur af ting, som 
de er. Sripada Sankaracarya, der specielt 
kæmpede for at fjerne denne uvidenhed i 
samfundet og var talsmand for kultivering 
af åndelig kundskab i relation til den altgen-
nemtrængende upersonlige Brahman, ud-
talte fortvivlet: ”Børn er optaget af leg, unge 
fyre har travlt med såkaldte kærlighedsaf-
færer med unge piger, og de ældre grunder 
med alvor over, hvordan de skal vænne sig 
til tanken om et omsonst liv i slid og slæb. 
Men ak, ingen er rede til at stille relevante 
spørgsmål om videnskaben om Brahman, 
den Absolutte Sandhed.”

Sri Sukadeva Gosvami, der blev bedt om 
vejledning af Maharaja Pariksit, besvarede 
kongens relevante spørgsmål ved at råde 
ham således:

tasmad bharata sarvatma
bhagavan isvaro harih
srotavyah kirtitavyas ca

smartavyas cecchatabhayam

”O Bharatas efterkommer, det er alle dø-
delige menneskers pligt at spørge om, høre 
om, glorificere og meditere på Guddommens 
Personlighed, der er den mest tiltrækkende 
person på grund af Hans fuldkommenhed i 
alle overdådigheder. Han kaldes Hari, fordi 
Han alene kan ophæve et levende væsens 
betingede eksistens. Hvis vi overhovedet øn-
sker at løses fra den betingede tilværelse, må 

vi stille relevante spørgsmål om den Absolutte 
Sandhed, så det vil behage Ham at skænke 
os perfekt frihed i livet.” (Srimad-Bhagavatam 
2.1.5)

Sri Sukadeva Gosvami har specielt brugt 
fire ord om Guddommens Højeste Person-
lighed. Disse fire ord adskiller den Højeste 
Person eller Parabrahman fra andre perso-
ner, der kvalitativt er ét med Ham. Guddom-
mens Absolutte Personlighed tiltales som 
sarvatma eller altgennemtrængende, for 
ingen er uden for Ham, selv om ikke alle har 
den erkendelse. Guddommens Personlighed 
befinder Sig via Sin fuldstændige ekspansion 
i alles hjerter som Paramatma, Oversjælen, 
side om side med hver individuel sjæl. Derfor 
har alle individuelle sjæle et nært forhold til 
Ham. Glemsel af dette evigt eksisterende 
nære forhold til Ham er årsagen til et betinget 
liv i umindelige tider. Men da Han er Bha-
gavan eller den Højeste Personlighed, kan 
Han med det samme gengælde det lydhøre 
kald fra en hengiven. Ikke nok med det – da 
Han er den perfekte person, er hans skøn-
hed, rigdom, berømmelse, styrke, kundskab 
og forsagelse alle ubegrænsede kilder til 
transcendental lyksalighed for den individu-
elle sjæl. Den individuelle sjæl er tiltrukket 
af alle disse forskellige overdådigheder, når 
de er ufuldstændigt repræsenteret i andre 
betingede sjæle, men den individuelle sjæl 
er ikke tilfreds med sådanne ufuldstændige 
repræsentationer, og derfor søger han be-
standigt efter den perfekte repræsentation. 
Guddommens Personligheds skønhed er 
uden sammenligning, ligesom Hans viden 
og forsagelse er det. Men frem for alt er Han 
isvara eller den Højeste Hersker. Vi styres 
for øjeblikket af denne store konges politi-
myndighed. Denne politistyring påtvinges 
os på grund af vores overtrædelse af loven. 
Men da Herren er Hari, kan Han fjerne vores 
betingede liv ved at give os fuld frihed i åndelig 
eksistens. Det er derfor ethvert menneskes 
pligt at stille relevante spørgsmål om Ham og 
således vende tilbage til Guddommen.
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Danmark mistede en fin hengiven i januar 
2021, da Yadunatha Prabhu gik bort den 8. 
januar efter nogle måneders kamp med kræft. 
Han blev 61 år gammel.

Yadunatha Prabhu eller Jes Lønskov, som 
han oprindeligt hed, lærte allerede Krishnas 
hengivne at kende meget tidligt, da hans 
storebror Kim omkring 1980 i en periode var 
brahmacari i Sverige. Alligevel skulle der gå 
mange år, som Yadunatha selv ville betegne 
som temmelig omtumlede, før han besluttede 
sig for at overgive sig helt og aldeles til Krish-
na. Det skete i 2005. På det tidspunkt boede 
han i København og blev straks en af de faste 
støtter af templet her. Blandt andet var det 
hans faste tjeneste en gang om ugen at møde 
op og gøre hele tempelrummet grundigt rent.

Nogle år senere blev han alene med sine 
to børn, Arjuna og Yamuna, hvis udvikling 
han herefter koncentrerede sig fuldstændigt 
om. I 2015 besluttede han, at børnene ville få 
den bedste opvækst i Indien blandt hengivne 
her, og derfor slog den lille familie sig ned i 
Sridhama Mayapur, ISKCON´s verdensho-
vedkvarter og spirituelle by i Vestbengalen, 
hvor de hurtigt blev en integreret og vellidt del 
af det hengivne samfund. Børnene fik deres 
skolegang der, og Yadunatha var selv en striks 
praktiserende af Krishnabevidsthed og vidste 
at drage stor fordel af stedets transcendentale 
Krishnabevidste atmosfære.

Yadunatha blev indviet af Smita Krishna 
Swami i 2015 og følte sig altid tæt forbundet 
med sin åndelige mester. I sensommeren 2020 
blev han så diagnosticeret med leukæmi og 
besluttede at komme tilbage til Danmark for 
at blive behandlet og helbredt. Krishna havde 
imidlertid andre planer for ham og tog ham 
fra denne verden i årets første uge omgivet af 
hengivne, der sang Hare Krishna for ham lige 
indtil det øjeblik, hvor han trak sit sidste ånde-

drag. Han efterlader sig Arjuna og Yamuna på 
14 og 11 og deres storebror Surya på 38 samt 
alle os andre, der vil savne hans ligefremme 
Krishnabevidste fremtræden. Et af hans 
kendetegn var nemlig, at han aldrig skjulte, 
at han var Krishnas hengivne, og klædte sig 
altid derefter. Som Yamuna bemærkede om 
sin far: "Han var confident."

Farvel til min ven Yadunatha
Af Sivananda Sena Dasa 
Min gode ven og gudsbroder Yadunatha 

Prabhu forlod sin krop den 8. januar efter en 
kort periode med cancer. Han fik konstateret 
sin sygdom i Indien og valgte med det samme 
at tage tilbage til Danmark for at få behandling. 
Han forlod sin krop omgivet af hengivne med 
kirtana, helligt vand og tulasi-devi.

Han fik en fin afskedsceremoni i Mayapur 
samt en særlig ofring og bhajana dedikeret 
til ham såvel som til hans børn Arjuna og 
Yamuna i Vrindavana.

En ceremoni blev ligeledes afholdt den 22. 
januar i Vestre Kapel inden kremeringen, hvor 
de hengivne havde bhajana med puja, der 
blev udført af Lalitanatha Prabhu. Yadunathas 
ældste søn Surya tog sig af det praktiske og 
organiserede prasadam for forsamlingen sam-
men med de hengivne i templet.

Yadunatha Prabhu var glad for at bo i Ma-
yapur. Han stod meget tidligt op for at tage til 
Prabhupadas Samadhi for at sige sine runder. 
Jeg besøgte ham af flere omgange og husker, 
hvordan han kom hjem helt opløftet, når jeg 
var på vej til templet. Han havde jo hele an-
svaret for, at Yamuna og Arjuna kom op og 
blev sendt i skole.

Yadunatha havde et stort ønske om, at hans 
børn bliver opdraget med Krishnabevidsthed, 
og det var han meget vellidt for i Mayapur-
dharma. Han var glad for Jagannatha-prasa-

FARVEL TIL
YADUNATHA DASA
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vildeleje. Vi havde en kæmpe-kirtana 
i huset og masser af prasadam. Det 
var fest og glade dage. Yamuna ledte 
på et tidspunkt den smukkeste Hare 
Krishna-melodi, og Arjuna spillede 
karatala. Vi havde simpelthen Ma-
yapur i ufortyndet form på besøg. Jes 
var så glad. Det var en lykkelig dag. 
Da vi bagefter spiste prasadam, for-
talte usædvanligt mange, at de havde 
grædt usædvanligt meget til lige denne 
kirtana. Jeg var selv bevæget ud over 
tårernes rand flere gange. Senere på 
ugen skrev jeg et digt. Jeg skrev det 
færdigt forleden – da Jes havde forladt 
sin store krop. Kære Jes /Yadunatha, 
ære være dit minde.

Linje Yadunatha på vej til Goloka 
Vrindavana

Vi får besøg af en gammel ven, Jes
fortiden anes i en mundvig
men et forvandlet blik fortæller
at han er kommet for at synge
og han har engle med
han er blevet en bus fyldt med engle
ud af bussen træder
Yamuna og Arjuna
de er kommet for at synge
de synger som engle
alle stemmer i og er mærkeligt bevægede
ingen ser ud til at bemærke at Jes
græder præcis som alle os andre
vi sidder hele bundtet og tuder
med kroppe der skælver
også guitaristen
han lader tårerne løbe
fra guitarens strenge
således fik vi besøg
af linje Yadunatha på vej til Goloka Vrindavana
bussen er nu parkeret
på den endestation
hvor alting begynder

Niels Legene Thomsen

dam, som vi indtog i store mængder. Han var 
en farverig og rummelig hengiven med et stort 
hjerte. Han vil blive husket og savnet.

Christina Legene skriver:
Kære Jes. Første gang, vi mødtes, var på 

en strand i Goa i 82. Du boede i en lille hjem-
melavet hytte på stranden med din smukke 
kone og jeres lille baby. Jeg kan huske, at jeg 
tænkte, at I var de sejeste, jeg nogensinde 
havde mødt. Igennem årene er vi løbet ind i 
hinanden hist og pist.

Men det næste store møde var, da du en dag 
kom ind på Morgenstedet, hvor jeg arbejdede. 
Du var iført tulsi tilaka og japa-pose. Det gjorde 
mig uendeligt lykkelig. Siden hen bosatte du 
dig i Mayapur med Arjuna og Yamuna. Sikke 
en fantastisk tjeneste, du gjorde dig selv og 
børnene. Nu er du fløjet videre. Jeg vil altid 
have dig i mit hjerte, kære Yadunatha. Du er 
den sejeste, jeg kender.

With love♥

CHRISTINA LEGÉNE

Niels Legéne Thomsen skriver:
Vi har kendt Jes i 30 år. Sidste gang vi så 

Jes, var i sommeren 2019, hvor han og bør-
nene kom og besøgte os i sommerhuset i Tis-
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Spørgsmålet om relationer til andre men-
nesker (ikke-hengivne) melder sig jævnligt for 
mange hengivne. Forskellige hengivne befin-
der sig i forskellige livssituationer, der former 
deres hengivne liv. Er man en hel familie af 
hengivne, har man naturligt mulighed for at 
styrke hinanden. Er man ikke så heldig – er 
ens ægtefælle f.eks. ikke en hengiven – er 
ens situation en anden, og man må prøve 
at indrette sit liv, så både ens åndelige liv og 
ens familiesituation bliver tilgodeset. Er man 
sensitiv og respekterer andre for, hvor de er, 
kan det som regel lade sig gøre uden de store 
gnidninger.

Det er vigtigt ikke at virke anmassende med 
sin Krishna-bevidste livsstil og overbevisning. 
Det er naturligt, at man gerne vil have, at an-
dre får del i det fantastiske, man selv har lært 
igennem Krishna-bevidsthed, men det kræver 
stor takt og situationsfornemmelse at gøre 
det rigtigt. Er man ufølsom, opnår man let det 
modsatte resultat, nemlig at skubbe andre væk 
fra Krishna i stedet for at tiltrække dem til Ham. 
Det er vigtigt ikke at virke på andre, hvad der 
forekommer fanatisk, frelst, bedrevidende osv.

I mange tilfælde – specielt i forhold til familie 
og venner, man har kendt igennem mange 
år – er det oftest det bedste at holde en lav 
profil og mest virke igennem sit eksempel. Det 
er en mere langsigtet strategi, der ofte først 
giver resultat efter mange år. Men når andre 
ser, at den, de har kendt hele livet, stadig er 
den samme rare person og ven, de altid har 
haft, og samtidig, at han har en fredfyldthed, 
tilfredshed og glæde, som han ikke havde før, 
og som man ikke møder andre steder, vil de 
på et tidspunkt måske selv begynde at blive 
åbne for Krishna og spørge ind til, hvad det 

er, man har.
Her er det en stor hjælp at lære at gå dy-

bere i sin Krishna-bevidsthed. Vi kan være 
tilbøjelige til at se andre mennesker, der 
ikke er hengivne, eller situationer, der ikke 
er Krishna-bevidste, som materielle og il-
lusoriske og prøve at undgå dem. Men selv 
om dette i nogle situationer kan være rigtigt 
for at beskytte sig selv, er det ikke sådan, en 
rigtig Krishna-bevidst person ser på verden og 
andre mennesker. Han ser tværtimod Krishna 
overalt. Han forstår, at enhver situation, f.eks. 
hans arbejdssituation, er en form af Krishna, 
og det er hans opgave lige nu at tjene Krishna 
i den form. Det betyder, at selv når han laver, 
hvad der ligner et stykke materielt arbejde, 
tænker han på og ser Krishna i det. På samme 
måde ser han, når han er sammen med andre 
mennesker, at det er Krishna, der har sat ham 
sammen med dem, og at det er den form af 
Krishna, som det lige nu er hans opgave at 
tjene.

At have et sådant syn kommer selvfølgelig 
ikke af sig selv. Men hvis man holder sig stærk 
i Krishna-bevidsthed ved bl.a. at følge de fore-
slåede anvisninger, vi har været igennem i det 
foregående, skulle man også være stærk nok 
til ikke at blive uheldigt påvirket eller ’trukket 
ned’, når man er i selskab med andre. Snarere 
skulle man gradvist kunne trække dem imod 
Krishna, selv om det måske varer mange år 
(eller liv i nogle tilfælde).

Arbejde
De fleste mennesker, hengivne inklusive, er 

nødt til at arbejde for at klare sig. Hvad skal 
man som hengiven ernære sig med? Srila 
Prabhupadas anvisning er simpel: Man skal 

af Lalitanatha Dasa

RELATIONER TIL ANDRE
KRISHNABEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 13

Den løbende serie om praktisering af Krishnabevidsthed midt i et almindeligt liv fortsætter 
her med nogle tanker om, hvordan man relaterer til andre og til sit arbejde og arbejdsplads.
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have en ærlig, ligefrem og respektabel levevej. 
Man skal ernære sig på en måde, som man har 
god samvittighed med uden at gå på kompro-
mis med sine principper. Man bør selvfølgelig 
undgå at skulle bryde de fire regulative princip-
per i forbindelse med sit arbejde, og man bør 
ikke ernære sig ved at snyde andre, være lidt 
for smart eller på kanten af det lovlige.

Kan man ernære sig af et arbejde, der også 
er en direkte tjeneste til Krishna, er det det 
optimale. Mange hengivne verden over har 
eksempelvis startet Hare Krishna-restauranter, 
hvor de lever af at servere prasadam for deres 
gæster. Det er også ideelt, hvis man har mu-
lighed for at være på en arbejdsplads sammen 
med andre hengivne, selv hvis selve arbejdet 
ikke er, hvad man kan kalde direkte hengiven 
tjeneste til Krishna. Er dette ikke muligt, er-
nærer man sig på en ærlig og ligefrem måde. 
Man passer et arbejde som en god borger, 
hvor en del af tjenesten til Krishna er at gøre 
dette arbejde så godt som muligt. Det er en fin 
tjeneste til Krishna, når hengivne excellerer i 
det almindelige liv.

Det er vigtigt at forstå, at intet arbejde i 
denne verden er perfekt. ”Alle bestræbelser 
er behæftet med fejl, ligesom ild dækkes af 
røg. Derfor bør man ikke opgive det arbejde, 
der udspringer af ens natur,” erklærer Krishna 
i Bhagavad-gita (18.48). Srila Prabhupada 
forklarer i kommentaren til samme, at ingen 
kan undgå at måtte gøre ting, som de egent-
lig ikke ønsker at gøre. Eksemplet er der i 
Bhagavad-gita selv: Arjuna ønsker ikke at 
kæmpe imod sin familie, men som ksatriya 
er det hans pligt at gøre det. Krishna fortæl-
ler ham, at selv om han undslår sin pligt og 
forsøger at leve som f.eks. en brahmana, vil 
han også som brahmana have ubehagelige 
pligter at gøre. Det er ganske enkelt naturen 
af denne verden.

Tålmodighed er en de vigtigste kvaliteter 
for en hengiven. Hvis man holder sig stærk i 
Krishna-bevidsthed, gør sin pligt så godt, man 
kan, over for dem, man har pligter overfor, og 
er tålmodig, hjælper Krishna gradvist én frem 
til en hylde, der passer både til ens natur og 
ens kultivering af Krishnabevidsthed.

Ananta Sri Dasa på arbejde, med en af sine gode kolegaer og billeder fra Vrindavan på væggene
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Jeg kalder åndelig renhed ”Drivkraften bag 
ISKCON’s succes”. Mit bevis på det er Prab-
hupadas egne ord. Sagt på en anden måde 
har vi indflydelse på denne planet i forhold 
til den individuelle renhed, som vi udviser i 
vores praktisering af Krishnabevidsthed. Vi 
kan ændre slagterierne, bordellerne, alkohol-
forretningerne og regeringerne i det omfang, 
vi selv er rene.

Et sted siger Srila Prabhupada, at verden 
styres af slyngler og tyve. Så fortsætter han: 
”Gør nu jeres liv fremgangsrige og overtag 
styringen af denne planet.” Kan I forestille 
jer, at Prabhupada vil have os til at lede hele 
verden? Vi er ikke blot en religiøs organisa-
tion, hvor vi nyder søndagsprogrammet og 
lytter til en forelæsning. Ideen er, at vi skal 
være åndelige ledere for hele denne planet! 
Ikke blot af navn, men virkelig af gavn. Hver 
eneste af os skal være så ren, at vi kan lede 
hele nationen. Led kongen, premierministe-
ren eller præsidenten i, hvordan hele landet 
bliver Krishnabevidst. Når jeg således disku-
terer renhed her, sigter jeg til en meget seriøs 
renhed. Der er tale om mere end: ”Jeg følger 
principperne, jeg siger mine runder, jeg kom-
mer for det meste til mangala-arati.” Jeg taler 
om ren hengivenhed. Prabhupada vil have os 
til at komme til det niveau.

Helt sikkert værd at kultivere
Nogle vil måske sige: ”Det er bare for meget 

at bede om. Det er for nedslående hele tiden 
at tragte efter ren hengivenhed, for jeg ved, 
at jeg ikke kan opnå det. Hvorfor skulle jeg 

overhovedet forsøge?” Men lige et øjeblik. 
Ren hengivenhed er vores naturlige, oprinde-
lige bevidsthedstilstand. Det levende væsens 
oprindelige, naturlige energi er at være en 
ren hengiven af Krishna. I virkeligheden er 
det urenhederne og anarthaerne, som vi for 
øjeblikket har i vores hjerter, der er unatur-
lige. De er ting, der ikke hører til der. De er 
noget udefrakommende. De er ikke, hvem vi 
virkelig er. Vi er ikke disse lystne tanker eller 
de grådige eller vrede tanker, der hele tiden 
går igennem vores sind. Det er ikke os. Vi er i 
virkeligheden rene hengivne, men nu dækkes 
vi af disse anarthaer.

Derfor er vi nødt til at gå i gang med et me-
get aggressivt program for at få anarthaerne 
ud af vores hjerte. Jeg tror, alle kender listen 
over de ni stadier i hengiven tjeneste, men 
den tåler at blive gentaget. Det er en meget 
værdifuld liste fra Rupa Gosvami.

Det første skridt er tro, sraddha. Vi er nødt 
til at have en meget stærk tro på, at Krishna 
er Gud, og at de hengivne er rigtig gode folk 
at omgås med. Når vi kommer til niveauet 
af en sådan tro, og vi omgås med hengivne, 
kaldes det sadhu-sanga, selskab med hen-
givne. Vi finder ud af og ser, hvad de hengivne 
laver – synger, følger principperne og bliver 
indviet under ledelse af en ægte åndelig 
mester, der leder deres liv. Det er det næste 
trin, som Prabhupada forklarer: bhajana-
kriya. Hvad sker der så efter bhajana-kriya? 
Det næste stadie, anartha-nivrtti, er at få alt 
snavset ud af hjertet, og efterhånden som 
snavset renses ud fra vores hjerte, kommer 

af Sankarsana Dasa

ÅNDELIG
RENHED

I bogen Uttama Bhakti fra 2014 skriver Sankarsana Dasa Adhikari om praktisering af ren 
hengiven tjeneste. Kapitlet, der bringes her over flere gange, er en meget spændende diskus-
sion af vigtigheden af at udvikle åndelig renhed.

Sankarsana Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og selv åndelig mester for flere danske 
hengivne.
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vi til stadiet, der kaldes nistha. Man bliver 
fast forankret i hengiven tjeneste. Urokkeligt 
grundfæstet. I gamle dage plejede vi at sige: 
”Han er virkelig en fikseret hengiven.” San-
skritordet for dette er nistha, der betyder den, 
der er meget solidt grundfæstet eller fikseret 
i Krishnabevidsthed.

Hvad sker der, når man bliver fast forankret. 
Man begynder at opleve en meget, meget 
dyb smag, når man synger eller siger Hare 
Krishna. Det bliver den optimale smagsople-
velse: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare. Det bliver sådan 
en nydelse. Og hvad sker der da efter dette 
stadie af ruci? Man kommer til asakti. På det 
stadie er man fuldstændig afhængig af det 
hellige navn. Hvis man ikke kan synge eller 
sige Hare Krishna, får man abstinenssymp-
tomer. Man kan ikke undvære Hare Krishna 
i så meget som et sekund. At være ude af 
Krishnabevidsthed vil være som at få en kniv 
stukket i hjertet.

Efter stadiet af asakti kommer man til 
bhava, hvor man oplever vulkanske udbrud 
af Krishnabevidsthed inde i hjertet. Det er 
ligesom en vulkan inde i hjertet, der er i 
udbrud. Og omsider kommer man til prema, 
hvor ens oprindelige rasa med Krishna bliver 
genetableret.

Det beskrives af Visvanatha Cakravarti 
Thakura i Madhurya-kadambini, at hengivne, 
der er på dette fuldkomne stadie, kan være 
i deres rasa med Krishna, selv når de går 
rundt i deres materielle kroppe. Når deres 
kroppe dør, lægger de ikke engang mærke 
til, hvad der sker. De er ikke klar over det, 
for på det niveau kan de være helt optaget 
af deres rasa med Krishna i den åndelige 
verden, selv imens de er i en materiel krop 
på dette plan. De ved ikke engang, at de er 
døde. Hvordan kan der så være tale om frygt 
for døden, når man ikke engang ved, hvad der 
skete? Man har så travlt med at vifte Krishna 
eller undersøge, hvad Moder Yasoda har 
kommet i Hans madpakke. Man vidste ikke 

engang, at den materielle krop faldt død om. 
Det er meget høje niveauer af bevidsthed, der 
beskrives af Visvanatha Cakravarti Thakura. 
Vi kan se, at ren hengivenhed helt sikkert er 
værd at kultivere.

Den oprindelige formel er den bedste
Det er så, hvad der sker i det indre. Ud af 

til er det drivkraften bag ISKCON’s succes. 
Nu er der nogle, der vil hævde: ”Vores prin-
cipper er virkelig for strenge. Vi er nødt til at 
slække på dem for at tiltrække den moderne 
verden.” Det er noget vrøvl. Hvis man har en 
medicin, der faktisk virker og kan helbrede 
den materielle galskabs sygdom, skal den 
medicin gives i sin oprindelige, rene form. 
Man kan for eksempel se, hvor omhyggeligt 
de vogter opskriften på Coca-Cola. Kan I hu-
ske, hvordan de for nogle år siden prøvede at 
lancere en ”ny, forbedret” Coca-Cola? Der var 
et absolut oprør. ”Vi vil have den oprindelige 
Coca-Cola!” På samme måde ser vi som-
metider i vores bevægelse en tilbøjelighed 
til at tænke: ”Vi skal have et nyt, forbedret 
ISKCON.” Men ligesom den originale opskrift 
på Coca-Cola er den bedste, er den oprinde-
lige opskrift, som Srila Prabhupada har givet 
os på ISKCON og vist igennem sit praktiske 
eksempel, den bedste opskrift, og vi kommer 
til at holde fast ved den opskrift. Den opskrift 
og ikke justering er det, der vil gøre ISKCON 
fremgangsrig. Vi er ikke nødt til at justere 
os til de nye tider. Vi er ikke nødt til at have 
homoseksuelle ægteskaber eller gøre det ene 
og det andet og følge med tiden. Nej, tiden 
skal følge med os. Det er ikke en hovmodig 
udtalelse. Det er den virkelige standard for en 
menneskelig civilisationen, som Srila Prab-
hupada gav os. Prabhupada sagde: ”Jeg er 
ikke kommet for at lære deres skikke. Jeg er 
kommet for lære dem mine skikke.”

Vi må ikke være flakkende i vores tro eller 
i vores faste bevidsthed om, at Prabhupada 
har givet os den perfekte formel. Den skal 
utvivlsomt præsenteres i henhold til tid, sted 
og omstændighed, men som Sridhara Swami 
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engang sagde: ”Det er i orden at komme ind 
som en nål, så længe man kommer ud som en 
plov.” [Prabhupada beskrev engang sin taktik 
som: ”Ind som en nål og ud som en plov.”] På 
den måde kan vi tilpasse os. Da jeg for nyligt 
talte i Istanbul, tilpassede jeg mig godt nok til 
et muslimsk publikum. Jeg vidste, at jeg ikke 
talte til et lokale, der var fyldt med hinduer. 
Vi var i et meditationscenter, så jeg talte 
om den Absolutte Sandhed. Vi kan tilpasse 
budskabet på tusinder og millioner af måder 
i overensstemmelse med publikum. ”Ind som 
en nål.” Men den endelige konklusion ender 
altid præcist det samme sted. Krishna er Gud, 
jeg er hans evige tjener, og jeg er nødt til at 
overgive mig til Ham via den ægte åndelige 
mester i parampara-systemet.

Kom ned, når I er nede
Den virkelige udfordring for os alle er den-

ne: ”Hvordan bliver jeg den rene hengivne, 
jeg så gerne ville være? Hvordan bærer 
jeg mig virkelig ad med at gøre det? Der er 
tider, hvor jeg er meget oplivet og inspireret 
i min tjeneste, mens jeg til andre tider helt 
har mistet modet og er nede og deprimeret 

og ikke har entusiasmen. Hvordan bliver 
jeg vedholdende og fast forankret i Krishna-
bevidsthed, så jeg virkelig hvert minut kan 
have den ønskede renhed på et urokkeligt 
grundlag og aldrig flakke fra min uforanderlige 
bevidsthed?”

Den anden dag inspirerede Krishna mig 
i denne forbindelse. Jeg talte i Amsterdam 
over dette emne og sagde: ”Når I er nede, 
så kom ned.” Når vi med andre ord føler os 
modløse og ikke mærker entusiasmen, og 
når vi mærker, at anarthaerne bare er for 
meget, bør vi på det tidspunkt bøje os ned på 
gulvet foran Deiteterne, foran vores åndelige 
mesters billede eller foran Srila Prabhupadas 
form. Vi skal sætte os selv i en ydmyg po-
sition. Ned på gulvet og bed. Tig om nåden, 
at vi kan blive rene. Vi er nødt til at blive 
meget dygtige tiggere. Narottama giver et 
fint eksempel. Han siger: ”Min kære Herre, 
Caitanya Mahaprabhu, Du er berømt som 
patita-pavana, de faldnes ven, men du kan 
ikke finde nogen, der er mere falden end mig. 
Derfor kommer mit krav på din nåde først. I 
den lange kø af folk, der venter på Din nåde, 
kommer jeg først, for ingen er så falden, som 
jeg er.” (Fortsættes i næste nummer)

INGEN MAD OG INTET TØJ

Prabhupada: Ja, det ønsker vi at bevise. 
Det er vores propaganda. Derfor har vi ansat 
dig. Bevis, at de alle er slyngler. De giver 
falske løfter.

Yogesvara: Men så vil de sige: ”Vi har også 
lavet så mange gode ting.”

Prabhupada: Vrøvl, hvad er det for nogle 
gode ting? Vi giver dem ingen ære for det.

Yogesvara: Velan, vi har poliovaccine, vi 
har aspirin.

Prabhupada: Jeg er så dygtig, at jeg skal 
dø i morgen. Det er så dygtig, jeg er.

Hari-sauri: Aspirin vil ikke redde jer fra 

døden.
Prabhupada: Moder Durga spurgte sin hen-

givne, fordi hun kom hvert år: ”Min kære søn, 
er du lykkelig?” ”Ja, moder, meget lykkelig.” 
”Så der er intet at klage over?” ”Kun to ting.” 
”Hvad er det?” ”Vi har ingen mad, og vi har intet 
tøj. Bortset fra det er vi lykkelige.” [Prabhupada 
ler] To problemer: ingen mad, intet tøj. Det er 
alt. Sådan er disse slyngler. Alting er så avan-
ceret, men når spørgsmålet om døden stilles: 
”Nå, den … ” Einstein døde også.

(Fra en samtale den 31. januar 1977 i Bhu-
banesvar)

Prabhupada fortæller en historie
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HVORFOR ER 
KOEN HELLIG?

Koen anses for hellig i Indien, fordi hun er 
en af menneskets syv mødre. Et menneske 
har syv mødre: (1) den biologiske mor, (2) den 
åndelige mesters hustru, (3) en brahmanas 
hustru, (4) kongens hustru, dvs. dronningen, 
(5) koen, (6) ammen eller barnepigen og (7) 
Jorden.

Koen anses for en mor, fordi mennesket 
vokser op på hendes mælk. Desuden er koen 
Guds yndlingsdyr. Krishnas egen planet kal-
des faktisk Goloka, køernes planet, så det er 
helt naturligt, at koen anses for at være hellig 
i den vediske tradition.

I Biblen (et eller andet sted i Esajas, tror jeg) 
står der endog, at det er det samme at slå en 
okse ihjel som at dræbe et menneske.

Køer og okser er uvurderlige i et landbrugs-
samfund. Ligesom en mor tilvejebringer koen 
mælk, der ifølge Ayurveda er det mest værdi-
fulde fødeemne for mennesker, og tyren yder 
arbejde, der pløjer marken eller får en kværn 
til at male korn osv.

I den tidlige såkaldt hedningekultur i Kim-
brerland (i det nordlige Jylland) plejede de at 
dyrke tyren. Den dag i dag er der en kæmpe-
statue af en tyr i Aalborgs bymidte i Nordjyl-
land. De fleste ålborgensere er sikkert ikke klar 
over dette. De vil sandsynligvis indvende, at 
tyren i deres bymidte har intet med de gamle 
kimbrere at gøre, for den blev skænket af 
Carlsberg-fonden i sin tid. Ikke desto mindre 
er der en kæmpetyr i Aalborgs bymidte, og 
de gamle kimbrere, der er fra Nordjylland, 
dyrkede netop tyren. Hvem der har skænket 
den og hvorfor, er sådan set ret ligegyldigt. 
Var det ikke også i Biblen, at der er en historie 
om, hvordan de før-kristne hedninge dansede 
rundt om en gulvkalv?

Så det med, at koen og tyren anses for hel-
lige, er ikke noget særligt for Indien. I tidligere 
tider blev det praktiseret over hele verden. 

Resten af verden har bare glemt det. I Indien 
huskes det stadigt.

Hvem ved, om nu, når olien snart render 
ud, kan det være, at okser igen må erstatte 
traktorer. Folk, der er opvokset i et industrielt 
samfund, har en tendens til at glemme, at man 
ikke kan spise skruer og møtrikker. Mennesket 
brødfødes af korn og andre produkter fra mar-
ken. Så koen og tyren er helt essentielle for 
enhver normal, progressiv menneskelig kultur.

Den nuværende menneskelige, globale kul-
tur regnes for progressiv, men det eneste, den 
gør fremskridt hen imod, er ødelæggelse. Srila 
Prabhupada plejede at sige: ”Hvis du absolut 
vil have kød, så ok, men lad i det mindste være 
med at slagte køer.”

Personligt er jeg af den overbevisning, at 
grunden til, at menneskesamfundet bliver 
straffet så strengt af naturen i disse dage, er, 
at køer bliver slagtet i et uhyrligt omfang.

Visnu siger: ”Når nogen nærer modvilje mod 
halvguderne, der er repræsentanter for Gud, 
mod Vedaerne, der giver viden, mod køerne, 
mod brahmanaerne, mod vaisnavaerne og 
yderst set mod Mig, den Højeste Personlige 
Guddom, vil en sådan person samt hele hans 
civilisation hurtigt gå til grunde.” (Srimad-
Bhagavatam 7.4.27)

af Jahnu Dasa
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Vi skrev i sidste nummer om ISKCON’s planer 
om igen at starte et landbrugssamfund her i 
Danmark. Nu er ideen kommet et skridt tættere 
på at blive til virkelighed med købet i januar af 
et hus med tilhørende jordareal i landsbyen Nr. 
Vedby på Nordfalster. En kvik sjæl var straks ude 
og ændrede navnet til Ny Vedaby.

De tilhørende billeder giver forhåbentlig en ide 
om stedet, der består af et enkelt beboelseshus 
på 100 kvm. uden andre bygninger end det og 
et jordareal på lidt over 5.000 kvm. Adressen er 
Vigvej 62, Nr. Vedby, 4840 Nørre Alslev.

Umiddelbart lyder det måske ikke af meget at 
skulle starte et landbrugssamfund med et enkelt 
hus. Hvor er de store marker? Hvor er staldene 
og bygningerne til køerne og de aktiviteter, som 
der efter planen skal foregå? Hvor er beboelsen 
til familierne og de mange hengivne, der skal bo 
på stedet?

Svaret er, at de er der ikke – i hvert fald ikke 
endnu. Det er med fuldt overlæg. Som tidligere 
nævnt forestiller vi os nemlig at køre et landsam-
fund op i tre faser. Vi ønsker bevidst at starte fra 
en lille begyndelse. Det betyder mindre risiko, og 
det er mere fleksibelt ikke fra starten at have låst 
sig fast med køb af noget meget stort.

Her i opstartsfasen handler det kun om at 
komme i gang, så ideen var at starte med bare 
et lille sted med en smule jord. I stedet for straks 
at købe et større areal og mange bygninger vil 
vi starte småt og først få godt styr på det ved at 
lære at dyrke rigtigt meget på meget lidt plads 
og udnytte de givne faciliteter til fulde før en 
eventuel ekspansion.

Her er stedet, der nu er blevet købt, ideelt. 
Prisen var en beskeden halv million kroner, så 
ingen har ikke bundet sig til noget økonomisk 
uoverkommeligt. Om end lille er huset fuldt 
beboeligt og indflytningsklart uden at kræve 
omfattende renovering eller ombygninger. Med 
hensyn til jord er 5.000 kvm. rigeligt til at dyrke på 

til at begynde med. Ja, det er sikkert endda for 
meget, så der bliver også plads til andre ting som 
et areal til teltopslagning og et sommerstævne 
eller til et par husvogne til midlertidig beboelse, 
hvis det skulle være aktuelt.

Hvad mere er, har vi bevidst valgt at købe et 
hus i udkanten af en lille landsby og ikke et iso-
leret hus ude på en mark med langt til nærmeste 
nabo. Placeringen i en landsby giver stadigvæk 
landlig atmosfære, fredfyldthed og plads til at 
røre sig på. Men samtidig er der også mulig-
hed for at vokse ved at købe omkringliggende 
huse eller gårde, efterhånden som de bliver sat 
til salg (hvad de bliver på et tidspunkt).

Denne placering skulle gøre det let for andre 
at etablere sig inden for gangafstand eller cykel-
afstand til det sted, der nu er blevet købt. Det er 
visionen, vi arbejder på. Prisniveauet er også 
en hjælp her, hvilket er grunden til, at vi valgte 
Nordfalster og ikke et sjællandsk område tættere 
på København. Falsters prisniveau giver et helt 
unikt potentiel.

Eksempelvis er der nu et hus i Nr. Vedby til 
salg for 250.000 kr. Det kræver ganske vist en 
kærlig hånd og sikkert 100-200.000 kr. oveni, 
før det er beboeligt, men alligevel. Der er også 
et fuldt indflytningsklart hus til salg for 725.000 
kr. og en nedlagt gård med tilhørende avlsbyg-
ninger og maskinhus plus knap en hektar for 
1,2 mio. kr. Sidstnævnte så vi på tidligere, men 
mente ikke, vi var parate til den. Men så snart 
der er interesse for det, og flere vil være med, 
er et sådant sted straks en mulighed.

Hvis vi ser på hele egnen, er der i området 
med postnummer 4840 Nørre Alslev, som Nørre 
Vedby hører under, 27 boliger til salg for under 
en million. Af dem kan 19 fås for 750.000 kr. 
eller derunder, og syv af dem koster under en 
halv million. Sammenlign det med, hvad man 
får - eller ikke får - for pengene andre steder. 
Inde i København omkring templet i Vanløse 

af Lalitanatha Dasa

NY VEDABY:
ISKCONS NYE LANDSAMFUND
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skal man f.eks. op med et 
stykke over 2 mio. kroner 
bare for en lille lejlighed.

Der er således rig mu-
lighed for at etablere sig 
i Nr. Vedby og det tilstø-
dende område til en rime-
lig pris, hvilket gør det til et 
meget spændende sted. 
Derfor valgte vi at slå os 
ned i Nr. Vedby. Det næste 
skridt er nu at vise, at man 
som hengiven kan bo og 
ernære sig her. Grunden 
til Falsters lave prisniveau 
er selvfølgelig, at mulighe-
derne for at finde arbejde 
ikke er så store i området. 
Hvis det skal være reali-
stisk for ISKCON at have 
et landsamfund her, skal 
vi derfor finde ud af, hvor-
dan mange hengivne kan 
ernære sig uden at skulle 
køre op til hovedstads-
området hver dag for at 
komme på arbejde. Derfor 
bliver det første at få gang 
i en form for erhvervsakti-
vitet, f.eks. dyrkning af jord 
på et professionelt niveau 
såvel som andre former 
for økonomisk aktivitet, 
så dette kan give arbejde 
til flere. Her vil der være 
brug for kreative hjerner.

Overtagelsesdatoen på 
det nye sted er den 15. 
februar. To-tre hengivne 
er allerede klar til at flytte 
ind og gå i gang med at 
få stedet op at køre. Har 
man lyst til at se stedet og give en hånd med, 
bliver der arrangeret ekspeditioner dertil flere 
gange om ugen. Der er nemlig rigeligt at se til. 
Selve huset kræver ikke så meget ud over en 

solid rengøring og nogle 
mindre reparationer. Deri-
mod bliver der nok at gøre 
med at få jorden klar til 
dyrkningssæsonen. Vi 
vil gerne have opsat et 
stort drivhus på minimum 
100 kvm., og jorden skal 
klargøres til såning og 
plantning.

Tak til alle jer, der al-
lerede har bidraget øko-
nomisk til købet af det 
nye sted. Har man lyst 
til fortsat at støtte, er der 
også brug for det. Her og 
nu skal der købes et par 
maskiner såsom en trak-
tor (20-30.000 kr.) og en 
fræser plus diverse hånd-
redskaber. Der skal kø-
bes et 100 kvadratmeters 
drivhus, der afhængig af 
kvaliteten koster mellem 
25.000 til 50.000 kr. Så 
skal der selvfølgelig også 
købes frø og læggekartof-
ler plus flere andre ting. 
Ydermere vil det være fint 
i løbet af året at kunne ud-
skifte husets oliefyr med 
en mere miljøvenlig og 
billigere varmekilde som 
et pillefyr (20-30.000 kr.) 
eller et jordvarmeanlæg, 
der koster fra 100.000 kr. 
og opefter.

Vi kommer selvfølgelig 
til at rapportere løbende 
om, hvad der sker med 
vores nye Krishnabevid-
ste landsamfund. Næste 

gang, vi skriver, bliver først til april, for vi tillader 
os at springe martsnummeret af Nyt fra Hare 
Krishna over, netop fordi vi regner med at få travlt 
med Krishnas nye sted i Nr. Vedby.
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ANGKOR WAT - 
VOLDGRAVEN

I artikel nr. 2 om Angkor Wat skal vi ikke se 
på selve templet, men kun på det, der først 
møder øjet, når man kommer til Angkor Wat. 
Selve templet kan man nemlig først skimte 
lidt senere, når man er kommet tættere på. 
I stedet er det første, man ser, en stor sø. 
Eller man tror, at det er en stor sø, hvis man 
ikke ved bedre. I virkeligheden er det verdens 
største voldgrav, der omgiver hele Angkor 
Wat-komplekset. Med andre ord er det ikke en 
naturlig sø, men et menneskeskabt, udgravet 
arrangement, der er det største af sin art noget 
sted i verden.

Det betyder således, at Angkor Wat ligger 
på en kunstig ø, der er skabt ved at udgrave 
en voldgrav omkring hele komplekset. Derfor 
kaldes det Ø-templet, og øen er kunstig.

Voldgraven strækker sig 1,3 km fra syd til 
nord og 1,5 kilometer fra øst til vest. Det giver 
en sammenlagt længde på 5,6 km. Den er 
omkring 190 m bred, og vanddybden svinger 
fra 4 til over 8 m. Hvis vi antager en gennem-
snitsdybde på 6 meter, betyder det, at der 
er blevet fjernet ca. 6,4 mio. kubikmeter jord 

under gravearbejdet. 
Hvordan er voldgraven blevet udgravet? 

Ifølge historikerne blev hele Angkor Wat-
komplekset bygget for 900 år siden inden 
for en kort årrække på 37 år. Gravearbejdet 
skal ifølge dem være foregået med simple 
håndredskaber som skovle, hakker og spader. 
Hvordan er ikke nødvendigvis let at se, for 
selv i vore dage med vores avancerede gra-
veteknologiske udstyr ville det stadig være en 
stor opgave at grave en sådan voldgrav. Ikke 
umulig, men en temmelig omfattende opgave 
ikke desto mindre.

Hvad mere er, er hele voldgraven på begge 
sider beklædt med udhuggede sandstensblok-
ke, der danner de typiske trapper ned i vandet, 
som man ser det mange steder ved søer og 
damme. Det giver over 10 km stenbelægning 
med store stenblokke, der hver vejer måske 
et par hundrede kg.

Nogle påstår, at fortidens mennesker i Cam-
bodia var barbarer, der tvang titusindvis af 
slaver til at udgrave voldgraven. Men hverken 
voldgraven eller resten af Angkor Wat er et 

af Lalitanatha Dasa

Angkor Wat set fra luften omgivet af verdens største voldgrav.
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primitivt opført eller forhastet værk. Det udvi-
ser tværtimod en perfektion i alle detaljer og 
overgås ikke af noget andet sted i verden. Det 
tyder altså snarere på dygtige håndværkere 
og kunstneres værk. Hvordan skal det kunne 
være bygget af utrænede og modvillige slaver?

Det er også værd at bemærke, at vold-
graven aldrig tørrer ud, som den ville gøre 
det, hvis den bare var en dyb grøft. En del af 
forklaringen på det er, at der er indbygget et 
avanceret afløbssystem under hele Angkor 
Wat, der afleder alt vand, så det ikke samler sig 
under bygningerne og ødelægger dem. Dette 
vand løber ud i voldgraven og bidrager til dets 
vandstand. Men den virkelige forklaring er, at 
voldgraven er en del af et større system, der 
via et sindrigt system af kanaler er forbundet 
med en flod, der løber igennem den nærlig-
gende egn. Derfor tørrer voldgraven aldrig ud. 
Det betyder også, at anlægsarbejdet omfat-
tede meget mere end bare selve voldgraven.

Hvad var formålet med voldgraven? Normalt 
antager man, at en voldgrav er en del af et 
forsvarsværk, og Angkor Wats voldgrav har 
helt sikkert gjort komplekset meget svært at 
indtage. Efter sigende var voldgraven tidligere 
fyldt med tusindvis af krokodiller, der ville have 

ædt enhver, der forsøgte at svømme eller 
sejle over voldgraven i båd, og kun de to broer 
i de østlige og vestlige sider gav adgang til 
templet. Men på trods af dette næsten uindta-
gelige forsvarsarrangement var det ikke desto 
mindre et tempel og ikke et fort eller en kon-
ges palads. Hvorfor skulle et tempel beskyt-
tes med så omfattende et forsvarsværk som 
denne voldgrav? Det spørgsmål har ingen et 
egentlig svar på. Selve voldgraven er derfor 
noget af et mysterium. Hvad var formålet med 
den? Den indgår som sagt i et større system 
af kanaler, søer og vandreservoirer, der også 
er blevet brugt i forbindelse med overrisling 
af landbrugsjord, men det giver stadigvæk 
ikke nogen egentlig forklaring, hvorfor en så 
omfattende voldgrav var nødvendig omkring 
templet Angkor Wat.

Voldgraven er således det første mysterium, 
der møder de besøgendes øjne, når de kom-
mer for at se verdens største tempel, Angkor 
Wat.

Baseret på Praveen Mohans besøg på 
Angkor Wat, se https://www.youtube.com/
watch?v=wO5rowQ4dzw&t=9s. Mere om 
Angkor Wat i næste nummer.

En sandstenssætning omgiver ikke bare hele voldgraven, men fortsætter også dybt ned i vandet.
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NITAI-PADA-KAMALA - HERREN 
NITYANANDAS FREMKOMSTDAG, DEN 25. 

Nityananda-trayodasi, Herren Nityanandas 
fremkomstdag den 25. februar, er en af årets 
store dage. Nityananda Prabhu er ingen anden 
end Balarama, der igen inkarnerede Sig for 
500 år, da Krishna nedsteg som Sri Caitanya 
Mahaprabhu og startede udbredelsen af 
Krishnabevidsthed i den nuværende tidsalder. 
Det er altid en af årets store festivaldage, som 
dog i år de fleste steder sikkert bliver fejret under 
mere private omstændigheder på grund af den 
corona-betingede samfundsnedlukning. Det 
betyder ikke, at Nityananda er mindre til stede 
af den grund, og en god måde at fejre Ham på 
er at meditere på, hvad de tidligere acaryaer har 
sagt og skrevet om Ham. Et sådant eksempel er 
en meget berømt sang af Srila Narottama Dasa 
Thakura, Nitai-pada-kamala. Hvis du ikke kender 
sangen eller melodien, kan du sikkert finde en 
indspilning af den på f.eks. Youtube.

(1) nitai-pada-kamala, koti-candra-susitala,
 je chayay jagata juray

 heno nitai bine bhay, radha-krsna paite nai,
 drdha kori’ dharo nitair pay

Herren Nityanandas lotusfødder er et 
tilflugtssted, hvor man vil få det lindrende 
måneskin fra ikke blot én, men fra millioner af 
måner. Hvis verden virkelig vil have fred, skal 
alle søge tilflugt hos Herren Nityananda. Hvis 
man ikke tager beskyttelse under skyggen af 
Herren Nityanandas lotusfødder, vil det være 
meget vanskeligt at komme til Radha-Krishna. 
Hvis man virkelig vil være en del af Radha-
Krishnas dans, må man gribe godt fast i Herren 
Nityanandas lotusfødder.

(2) se sambandha nahi ja’r, brtha janma gelo ta’r,
 sei pasu boro duracar

 nitai na bolilo mukhe, majilo samsara-sukhe,
 vidya-kule ki koribe tar

Den, der ikke har etableret sit forhold til 
Nityananda Prabhu, må forstås at have spildt 
sin værdifulde menneskelige fødsel. Et sådant 
menneske er i virkeligheden et vildt dyr. Fordi 
han aldrig har sagt Nityanandas hellige navn, 
er han blevet opslugt at såkaldte materielle 
glæder. Hvordan kan hans værdiløse uddan-
nelse og familietradition hjælpe ham?

(3) ahankare matta hoiya, nitai-pada pasariya,
 asatyere satya kori mani

 nitaiyer koruna habe, braje radha-krsna pabe,
 dharo nitai-carana du’khani

Fordi man er gal efter falsk prestige og 
identifikation med kroppen, tænker man: 
”Ha, hvem er Nityananda? Hvad kan Han 
gøre for mig? Jeg er ligeglad.” Resultatet 
er, at man accepterer noget falsk som 
sandt. Hvis man virkelig ønsker at nærme 
sig Radha-Krishnas selskab, skal man først 
have Herren Nityanandas barmhjertighed. 
Når Han er barmhjertig imod os, vil vi blive i 
stand til at nærme os Radha-Krishna. Derfor 
bør man holde godt fast i Herren Nityanan-
das lotusfødder.

(4) nitaiyer carana satya, tahara sevaka nitya, 
 nitai-pada sada koro asa

 narottama boro dukhi, nitai more koro sukhi,
 rakho ranga-caranera pasa

Nityanandas lotusfødder er ingen illusion. 
De er virkelighed. Den, der engagerer sig i 
Nityanandas transcendentale kærlighedstje-
neste, er selv transcendental. Forsøg altid at 
gribe fat i Herren Nityanandas lotusfødder. 
Denne Narottama Dasa er meget ulykkelig. 
Derfor beder jeg til Herren Nityananda om at 
gøre mig lykkelig. Min kære Herre, hold mig 
venligst fast ved Dine lotusfødder.
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GAURA PURNIMA

Den 28. marts er det Gaura Purnima, Sri 
Caitanya Mahaprabhus fremkomstdag, årets 
dag for alle Gaudiya-vaisnavaer. Sri Caitanya 
Mahaprabhu, der er Sri Krishna, Guddommens 
Højeste Personlighed Selv, nedsteg til denne 
jord og fødtes som søn af Moder Saci for 535 
år siden i Sridhama Mayapur i Vestbengalen og 
spredte sammen med et utal af fortrolige hen-
givne, der nedsteg sam- men med Ham 
fra Goloka Vrindavana, 
en i denne verden aldrig 
før set kærlighed til Krishna. 

Prabhodananda Sarasvati 
skrev om Sri Caitanya Ma-
haprabhu: 

”Hvem er denne gud-
dommelige person, der 
lader det regne fra Sine 
øjenkroge, der funkler af 
nåde, med millioner af nektar-
have af inderligt lyksalig, strå-
lende og liflig ren kærlighed 
til Krishna? Hvem er denne 
person, hvis lyse form er så strålende som et 
gyldent ungt banantræ? Hvem er denne person, 
der pludseligt har gjort mit hjerte så glødende 
hengivent til Sine fødder?”

”Med en hudfarve så lys som smeltet guld og 
med en skikkelse, der er fyldt med den storarte-
de og lyksalige nektar af ren transcendental kær-
lighed, har Guddommens Højeste Personlighed 
barmhjertigt åbenbaret Sig i byen Navadvipa. I 
Navadvipa afholder hvert hjem store festivaler til 
ære for Bhakti-devi, hengivenhedens gudinde. 
Navadvipa er mere betagende end Vaikuntha. 
Mit hjerte finder sin lykke i Navadvipas transcen-
dentale bolig.”

”Jeg mediterer på Guddommens Højeste Per-

sonlighed, der er kendt under navnet Caitanya. 
Han bærer en blomsterkrans af damanaka-
blomster i fuldt flor og glæder alle. Han nyder 
lege i en ensomt beliggende have og synger 
uafladeligt Krishnas hellige navne. Han er barm-
hjertighedens bopæl, og Hans lyse hudfarve er 
så strålende som guld.”

”Selv de største syndere, selv de la-
veste blandt mennesker, selv 
mennesker med den usleste 
karakter, selv de, der er fulde 
af syndige handlinger, selv 
hundeæderne, selv de, hvis 
hjerter er fyldt med syndige 
ønsker, selv de, der er født 
eller bor i syndige lande, og 
selv de, der er fordærvede 

igennem dårligt selskab, er 
alle blevet reddet af Gauras 

nåde. Lad mig søge tilflugt ved 
Herren Gaura.”

”Nu da Gaura er nedsteget 
til denne verden, oversvømmer bølgerne af 
Krishnas hellige navne denne planet, og syndige 
betingede sjæles hjerter, der var hårde som 
tordenkiler, er blevet bløde som smør. Lad mig 
søge tilflugt ved denne Gaura.”

”Nu da Herren Caitanya, hvis hjerte er fyldt 
med nåde, er nedsteget til denne verden, er 
levende væsener, der aldrig tidligere har prakti-
seret yoga, mediteret, reciteret mantraer, udført 
askeser, fulgt forskellige vediske indskrænknin-
ger, studeret Vedaerne, udført åndelige aktivite-
ter eller afholdt sig fra synder, blevet i stand til 
med lethed at plyndre den kostbareste juvel af 
alle livets mål.”

(Citeret fra Caitanya-candramrta af Srila Prab-
hodananda Sarasvati)
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Jeg bladrede igennem madlavningssektio-
nen i vores lokale bibliotek den anden dag og 
faldt over tre citater, der afslørede en ironi:

1. ”Selv om menneskets naturlige kost har 
tusinder af år på bagen, er den blevet bagtalt, 
latterliggjort og frygtet af folk igennem tiderne. 
På trods af den vegetariske kosts beviste økono-
miske og næringsmæssige fordele og harmløse 
natur for alt levende, er den i det store hele blevet 
ignoreret i Vesten til fordel for en kost med kød.” 
(Eating for Life af Nathaniel Altman).

2. ”Kødspisning er unødvendig, ulogisk, 
anatomisk sygelig, usund, uhygiejnisk, uøko-
nomisk, uæstetisk, ond og uetisk.” (Simple 
Food for the Good Life af Helen Nearing).

Et tredje citat var fra en indisk kvinde, der 
fortalte, hvordan hun somme tider spiste 
kød, selv om hun ikke måtte, og så lod, som 
om hun ikke var klar over, hvad det var, hun 
spiste. Ironien er, at på den ene side har 
vesterlændinge opgivet deres nedarvede køk-
ken (hvilket ifølge nogle er vanskeligere end 
at skifte ægteskabspartner) for at tilslutte sig 
vegetarisme, imens en inder på den anden 
side har opgivet sin traditionelle vegetariske 
kost som grundløs religiøs dogmatik og kastet 
sig over kødspisning med begejstring.

Jeg kan forstå, hvad sidstnævnte tænker. 
Min jødiske far og anglikanske mor fortalte 
mig, at da de var børn, skulle de strengt følge 
religiøse regler. Min jødiske bedstemor havde 
to slags sølvtøj, slukkede alle lys klokken fem 
om fredagen og insisterede på, at min far lærte 
hebræisk. Min anglikanske bedstemor tvang 
min mor til at gå i kirke hver søndag for at bede 
og skrifte for ikke at risikere evig fortabelse. 
Da mine forældre blev voksne, gjorde de sig 
begge fri af de religiøse ritualer og blev atei-
ster. Som Srila Prabhupada skriver: ”Religion 
uden filosofi er sentimentalitet eller somme 
tider fanatisme.” Fordi mine forældre ingen 

uddannelse havde i religionens filosofiske 
aspekt, og fordi de hverken var sentimentale 
eller fanatiske, konkluderede de, at religiøse 
skikke var frivillige.

Når man imidlertid opgiver religiøse princip-
per og kun afgør intellektuelt og filosofisk, hvad 
man bør og ikke bør spise, bliver menuen en 
gang rod. Det giver ophav til en løbende krig 
hen over middagsbordet. Marilynn Marter, 
madskribent for Philadelphia Inquirer, skriver: 
”Dit næste gourmetmåltid kan være en anden 
persons politiske sag … De protesterende fin-
der fremgangsmåderne, der er forbundet med 
fremskaffelsen af frølår og gåselever, som lige 
så foragtelige som kølledrabene på sælunger.”

En anden gruppe protesterer imod mas-
semetoderne, der bruges til at opdrætte 
sådanne ”spiselige dyr” som høns, køer, svin 
og kalkuner. ”Disse metoder,” protesterer de, 
”behandler ikke maddyr anderledes end foder-
korn, der kan sås, gødes, vandes og høstes.”

Selv vegetarer som ovenfor citerede Altman 
og Nearing skændes. Nearing foretrækker 
råkost og undgår æg, salt og mælk. Mælk er 
ifølge hende beregnet for kalven, ikke for men-
nesker (men hun indrømmer, at hun af og til 
falder under for at spise is, som hun nød som 
barn). På den anden side nævner Altman ikke 
råkost, og opskrifterne i hendes bog inkluderer 
æg, salt og mælk.

For Srila Prabhupada, hans forgængere og 
de, der følger ham, er disse ideer om, hvad 
man skal spise og ikke spise, mental speku-
lation og et produkt af filosofi uden religion. 
”Det endelige mål er Krishna,” skriver Srila 
Prabhupada, og Krishnas ønske er det eneste 
kriterium, der styrer Hans hengivnes liv og 
deres kost. Herrens hengivne er fordybet i den 
Krishnabevidste videnskab og filosofi og sæt-
ter sig derved ud over sentimentale religiøse 
ritualer og vildfarne tænkeres meninger.

af Visakha-devi Dasi

MODERNE TIDER OG
FORVIRREDE MENUER
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Dogmatik? Blind tro? Nogle kan se ned på 
en hengivens tro, men en hengivens dybe 
overbevisning hviler på hans veluddannede 
accept af den Højeste Herre som den ende-
lige ejer af alting, den højeste nyder og alle 
levende væseners kæreste ven. En hengiven 
følger Herren Krishnas vejledning og spiser 
sunde, afbalancerede, velsmagende og ukon-
troversielle måltider.

Safranris med osteboller
(kesar panir pulao)
Tilberedelsestid: 30-40 minutter
4–6 portioner

2,5 dl langkornet ris af god kvalitet
0,6 dl rosiner
115 g presset panir (ostemasse)
¼ tsk. stødt safran eller 10-15 safrantråde
2 tsk. sukker
1,25 dl varm mælk
2 spsk. smør
6,25 dl vand
2 tsk. salt 
0,6 dl ristede blancherede mandler eller 

cashewnødder

1. Vask risen, lad den stå i blød 15-20 mi-
nutter i koldt vand og lad den dryppe af. Ælt 
paniren, indtil den er blød, og tril den i små 
kugler (eller pres den og skær den i terninger). 
Dybsteg panirkuglerne, indtil de er brune. Lad 
dem afdryppe. Opløs safranen og sukkeret 
i den varme mælk og læg rosinerne og de 
dybstegte panirkugler i blød i safranmælken.

2. Smelt en spiseskefuld smør i en stor gryde 
over middelvarme og steg risen under omrø-
ring i tre minutter. Når riskornene er let ristede, 
hældes vand og salt i risen, gryden bringes i 
kog, og der koges under låg over lav varme. 
Tag låget af gryden efter ti minutter og rør let 
nødder og safranmælk i (gem ostekuglerne til 
bagefter). Pas på ikke at røre riskornene i styk-
ker. Læg låget på gryden og kog i ti minutter 
mere, eller indtil risen er helt kogt. Tag låget 
af og fordamp resten af vandet ved at koge i 

to-tre minutter mere.
3. Tilsæt til sidst nogle smørklumper og 

bland forsigtigt risen med en gaffel. Pynt med 
panirkuglerne, hvorefter risen ofres varm til 
Krishna.

Grønsags-og-ostegryde
(matar alu tarkari)
Tilberedelsestid: 40 minutter
4-6 portioner

1 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
6 nelliker
2 kanelstænger, 7½ cm lange
½ tsk. stødte kardemommefrø
3 laurbærblade
4 skrællede kartofler i terninger
½ kg friske ærter
1 tsk. gurkemeje
3,75 dl vand
5 mellemstore vaskede tomater i både
1 tsk. friskrevet ingefær
¼ tsk. friskrevet muskatnød
½ tsk. brunt sukker
2 tsk. salt
1,25 dl cremefraiche
1 spsk. friskhakket koriander- eller persil-

leblade
1,25 dl let ristede mandler
225 g panir i dybstegte terninger

1. Opvarm ghee’en i en stor gryde over 
middelvarme. Når ghee’en begynder at ryge, 
tilsættes nelliker,  kanelstænger, stødt karde-
momme og laurbærblade. Steg under omrø-
ring i 30 sekunder og tilsæt derefter kartof-
lerne. Steg dem i fem minutter, mens bunden 
jævnligt skrabes med en spatel, indtil de er en 
anelse brunet. Tilsæt ærter og gurkemeje. Rør 
rundt engang, tilsæt vand og kog i ti minutter 
under låg. Tilsæt tomater sammen med revet 
ingefær, muskat, sukker og salt. Rør rundt og 
kog under låg i fem minutter til.

2. Fold cremefraiche, koriander, mandler og 
de stegte panirterninger i. Fjern de hele kryd-
derier, før retten ofres til Krishna.
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SPØRGSMÅL: Kan I forklare mig, om de 
forskellige ekspansioner af Herren Krishna 
hver er en separat person, eller er De én og 
samme person?

SVAR: Svaret er, at De er advaita, ikke-
forskellige. De er én og samme person, men 
på samme tid manifesterer den ene Højeste 
Person Sig i forskellige personligheder for 
at forøge Sin nydelse ubegrænset. Herren 
Balarama er for eksempel Krishna Selv, men 
Han er manifesteret som en separat person, 
så Krishna kan nyde at have en bror. I denne 
materielle verden nyder mange mennesker 
at have en bror. Så skal vi tro, at Gud mang-
ler noget og ikke kan nyde at have en bror? 
Nej, Gud kan ikke mangle på nogen måde. 
Selv om alting, der eksisterer, ikke er andet 
end Hans personligt ekspanderede energi, 
manifesterer Han den derfor som en ube-
grænset mangfoldighed af personlige forhold 
med henblik på en ubegrænset ekspansion 
af Sin personlige nydelse.

Herren manifesterer to slags ekspansio-
ner. De integrerede ekspansioner som Her-
ren Balarama og Herren Ramacandra er den 
samme person som Krishna. De separerede 
ekspansioner er de levende væsner som os. 
Vi er forskellige individuelle personer. Vi er 
ikke Krishna.

SPØRGSMÅL: Jeg har bedt til Ganesa, 
Hanuman, Siva, Visnu, Rama og Krishna 
siden barndommen. Skal jeg nu glemme alle 
de andre og kun tilbede Krishna?

SVAR: Når man vander roden på et træ, 

næres alle bladene og grenene automatisk. 
Vanding af bladene og grenene vil ikke være 
virkningsfuld, når det kommer til at give træet 
det vand, som det behøver. Hvis træet skal 
have nok vand, må man vande roden. Kun 
ved at vande roden vil træet være sundt. 
Hvis man forsømmer at vande roden, dør 
træet.

Ifølge de vediske skrifter er der klar for-
skel på den Højeste Herre og halvguderne. 
Herren Krishna er den oprindelige form af 
den Højeste Herre. Herren Visnu og Herren 
Rama er Hans ekspansioner. Halvguderne 
er Herrens ophøjede hengivne, der tjener 
Herren inden for denne materielle verden. 
Der er ingen grund til at tilbede halvguderne 
separat. Når vi tjener den Højeste Herre, 
tilfredsstilles halvguderne automatisk.

Så svaret på dit spørgsmål er ja. Du kan 
opgive alle andre former for tilbedelse og blot 
overgive dig fuldstændigt til Krishna. Det er 
grunden til, at Krishna udtaler i Bhagavad-
gita, at vi bør opgive alle andre pligter og blot 
helt og aldeles overgive os til Ham. Hvis du 
imidlertid ikke kan gøre det, kan du fortsætte 
med at tilbede halvguderne for at tigge dem 
om at velsigne dig, så du helt kan overgive 
dig til Herren Krishna.

Du kan tilbede alle former af den Højeste 
Herre, eftersom enhver tilbedelse af den 
Højeste Herre effektivt kan befri os fra denne 
materielle eksistens. Når vi reciterer Hare 
Krishna-mantraet, tilbeder vi både Herren 
Krishna og Herren Rama. Men halvgude-
tilbedelse beskrives af Herren Krishna som 
værende for dem, der har mistet deres 
intelligens.

BREVKASSE
En eller flere personer

Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål
Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: 

Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. 
Her svarer Sankarsana Prabhu på flere spørgsmål.
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Alle offentlige arrangementer som søn-
dagsfester afholdes med et begrænset 

antal deltagere. Deltagelse kræver 
forhåndstilmelding. Se nærmere på 

https://www.facebook.com/HareKrishn-
aDanmark. Eller ring til templet.

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

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

Govinda - Take away
Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www. 
www.govinda.dk - info@govinda.dk 

Åbningstider:
Alle ugens dage fra 11.00 - 21.30

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

Aarhus
På grund af coronasituationen er alle arrangementer 
aflyst. For fremtidige arrangementer kontakt 
Danesh Das Tlf.: 28880377 
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                                         
Februar:
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag 
og prasada. 
Friday kirtan: Hver fredag kl. 18-19.
Torsdag 18.02: Sri Advaita Acaryas åpenbarelses-
dag. Program i senteret kl. 17-20. Kirtan, foredrag og 
prasada. 
Onsdag 24.02: Varaha Dvadasi: Appearance of Lord 
Varahadeva. Program i senteret kl. 17-20. Kirtan, 
abhiseka (Varaha shila) foredrag og prasada. 
Torsdag 25.02: Sri Nityanandas åpenbarelsesdag. 
Program i senteret kl. 17-20. Kirtan, foredrag og 
prasada.
Mars:
Onsdag 03.03: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakurs åpnebarelsesdag. Program i senteret kl. 17-
20. Kirtan, foredrag og prasada.
Søndag 28. mars: Gaura Purnima, Herren Caitanyas 
åpenbarelsesdag. Program kl. 17-21: Kirtan, abhishe-
ka, foredrag, prasada.

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.



BIG BANG OG VISMÆNDENE
En helt ny videnskabsbog, Big Bang and The Sages, er netop udkommet. Siddha Hari 

Dasa og Madhavendra Puri Dasa sammenligner her den moderne videnskab med de 
mindst 5.000 år gamle Puranaer og afslører nogle forbløffende sammenfald.

Europæerne blev opmærksomme på Puranaerne i 1600-tallet. På grund af deres eget 
bibelske udgangspunkt latterliggjorde de Puranaernes aldre for universet på mange mil-
liarder år. Som en følge af denne forudindtagethed er Puranaerne sjældent blevet taget 
seriøst af moderne naturvidenskab, selv om Carl Sagan engang i 1980’erne bemærkede 
sammenfaldet mellem Indiens vismand og den moderne videnskab i deres forståelse af 
universets aldre.

I deres nye bog går Siddha Hari og Madhavendra Puri i rette med dette og afslører en 
forbløffende overensstemmelse mellem disse to kundskabssystemer. Således skabte 
Brahma ifølge Puranaerne Solen ved afslutningen på sin nat for 4,563 mia. år siden. Ifølge 
moderne astrofysikere opstod solsystemet for 4,567 mia. år siden. Ifølge Puranaerne skete 
den største masseudryddelse (pralaya) for 251,3 millioner år siden. Ifølge palæontologerne 
var det for 251,9 mio. år siden. Puranaerne taler om universets oprindelse for 13,819 mia. 
år siden, hvilket kun afviger med 0,1 % fra kosmologernes tidspunkt for Big Bang. Dette 
er kun toppen af isbjerget af, hvad forfatterne har opdaget i deres systematiske studie af 
Puranaernes fortællinger.

Srila Prabhupada fastslog, at Puranaernes redegørelser er historisk korrekte, selv om 
de generelt affærdiges som mytologi af moderne videnskab. I deres nye bog giver forfat-
terne videnskabelig støtte til Srila Prabhupadas udtalelser.

Mere omtale af bogen på ISKCON News: https://iskconnews.org/the-big-bang-and-the-
sages-a-new-book-on-the-puranas-and-science,7669/.


