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Mandag 3.5 Sri Abhirama Thakuras bortgang
Torsdag 6.5 Srila Vrndavana Dasa Thakuras  
  bortgang
Fredag 7.5 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Varuthini Ekadasi)
Lørdag 8.5 Bryd fasten mellem 5:11–10:28
Tirsdag 11.5 Sri Gadadhara Panditas fremkomst
Fredag 14.5 Aksaya Trtiya. Candana Yatra starter  
  (fortsætter i 21 dage)
                     Tulasi Jala Dan slutter.
Onsdag 19.5 Jahnu Saptami
Fredag 21.5 Srimati Sita Devi, Herren Sri Ramas  
  hustrus, fremkomst
                     Sri Madhu Panditas bortgang
                     Srimati Jahnava Devis fremkomst
Søndag 23.5 Ekadasi (maha-dvadasi, faste fra korn  
  og bønner for Mohini Ekadasi)
                      Rukmini Dvadasi
Mandag 24.5 Bryd fasten mellem 4:43–10:19
                       Sri Jayananda Prabhus bortgang
Tirsdag 25.5 Nrsimha Caturdasi: Herren   
  Nrsimhadevas fremkomst (faste indtil  
  tusmørke)
Onsdag 26.5 Krsna Phula Dola, Salila Vihara
                      Sri Paramesvari Dasa Thakuras  
  bortgang
                      Sri-Sri Radha-Ramana Devajis  
  fremkomst
                      Sri Madhavendra Puris fremkomst
                      Srinivasa Acaryas fremkomst
Søndag 30.5 Sri Ramananda Rayas bortgang
Søndag 6.6 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn  
  og bønner for Apara Ekadasi)
                    Srila Vrindavana Dasa Thakuras  
  fremkomst
Mandag 7.6 Bryd fasten mellem 4:28–5:21
Søndag 20.6 Sri Baladeva Vidyabhusanas bortgang
                     Ganga Puja
                     Srimati Gangamata Gosvaminis  
  fremkomst

 KALENDERVi er tilbage med flere glædelige nyheder. For 
det første er to hengivne netop blevet initieret (s. 
14). Dette jubler Kadamba Kanana Swami over 
på forsiden sammen med nogle af sine disciple 
inklusive nyinitierede danske Harivenu Dasa.

For det andet er alle inviteret til et Krishnabe-
vidst pinsestævne ved Kvie Sø i Vestjylland, hvor 
vi regner med at få besøg af ikke blot hengivne 
fra hele landet, men også af irske Praghosa 
Prabhu, vores GBC-sekretær, dvs. den over-
ordnede leder for hele Danmark. Alle hengivne 
opfordres til at komme forbi. Ja, Hadai Ojha 
mener kategorisk, at det slet ikke er en mulighed, 
at man ikke vil eller kan komme (se side 13).

For det tredje er det Nrsimha-caturdasi, Her-
rens Nrsimhadevas fremkomstdag, en af årets 
store dage. Hvordan sidstnævnte bliver fejret, 
er selvfølgelig usikkert på nuværende tidspunkt. 
Selv om coronarestriktionerne ser ud til at blive 
lettet lidt inden for de næste par måneder, kan 
vi stadigvæk ikke udtale os om meget mere 
end et par uger ud i fremtiden. Ovennævnte 
pinsestævne er på samme måde også betinget 
af myndighedernes anvisninger og retningslinjer, 
men lige nu ser det ud til, at det godt kan lade sig 
gøre at afvikle et sådant overvejende udendørs 
arrangement.

Pas under alle omstændigheder godt på 
jer selv. Mange steder i verden er ISKCON’s 
hengivne alvorligt ramt af pandemien. Selv om 
også nogle hengivne har været smittet her, er vi 
alligevel hidtil sluppet forholdsvis let igennem, og 
vi beder til Krishna, at Han hjælper os til at være 
fornuftige, så vi fortsat kan være sunde og raske 
i Hans tjeneste. Ld.
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At acceptere en guru er mere end bare en 
mode. Den, der er seriøs, for så vidt angår 
åndeligt liv, behøver en guru. En guru er en 
nødvendighed, for man skal være meget se-
riøs med hensyn til at forstå åndeligt liv, Gud, 
korrekt handling og sit forhold til Gud. Når vi 
er meget seriøse omkring disse ting, har vi 
brug for en guru. Vi må ikke henvende os til 
en guru, bare fordi det i øjeblikket er moderne 
at have en guru. Vi skal overgive os, for uden 
overgivelse kan vi ikke lære noget. Hvis vi blot 
henvender os til en guru for at udfordre ham, 
lærer vi ingenting. Vi må acceptere guruen, 
ligesom Arjuna accepterede sin guru, Sri 
Krishna Selv:

karpanya-dosopahata-svabhavah
prcchami tvam dharma-sammudha-cetah
yac chreyah syan niscitam bruhi tan me

sisyas te ’ham sadhi mam tvam prapannam

”Nu er jeg forvirret omkring, hvad der er min 
pligt, og jeg mistet al fatning på grund af en 
gnieragtig svaghed. I denne tilstand beder jeg 
Dig om klart at fortælle mig, hvad der er bedst 
for mig. Nu er jeg Din discipel og en sjæl, der 
er overgivet til Dig. Vær venlig at instruere 
Mig.” (Bg. 2.7)

Det er måden at acceptere en guru på. 
Guruen er Krishnas repræsentant og de tid-
ligere acaryaers repræsentant. Krishna gør 
gældende, at alle acaryaer er Hans repræ-
sentanter. Derfor bør guruen vises den samme 
respekt, som man viser Gud. Som Visvanatha 
Cakravarti Thakura nævner det i sine bøn-
ner til den åndelige mester, yasya prasadad 
bhagavat-prasadah: ”Ved den åndelige me-

sters nåde modtager man Guds velsignelse.” 
Hvis vi således overgiver os til den ægte guru, 
overgiver vi os til Gud. Gud accepterer vores 
overgivelse til guruen. 

I Bhagavad-gita (18.66) instruerer Krishna:

sarva-dharman parityajya
mam ekam saranam vraja

aham tvam sarva-papebhyo
moksayisyami ma sucah

”Opgav alle former for religion og blot over-
giv dig til Mig. Jeg skal udfri dig fra alle syndige 
reaktioner. Frygt ikke.”

Nogle kan indvende: ”Hvor er Krishna? Jeg 
ønsker at overgive mig til Ham.” Men nej, 
processen er, at først overgiver vi os til Guds 
repræsentant, og derefter overgiver vi os til 
Gud. Derfor står der skrevet, saksad-dharit-
vena samasta-sastraih: Guruen er lige så god 
som Gud. Når vi viser vores respekt til guruen, 
viser vi Gud respekt. Fordi vi forsøger at være 
Gudsbevidste, er det nødvendigt, at vi lærer, 
hvordan vi viser respekt til Gud gennem Guds 
repræsentant. I alle sastraerne beskrives gu-
ruen som værende lige så god som Gud, men 
guruen siger aldrig: ”Jeg er Gud.” Disciplens 
pligt er at vise guruen respekt, ligesom han 
viser Gud respekt, men guruen tænker al-
drig: ”Mine disciple viser mig samme respekt, 
som de viser Gud. Derfor er jeg nu Gud.” Så 
snart han tænker sådan, bliver han en hund 
i stedet for Gud. Derfor skriver Visvanatha 
Cakravarti, kintu prabhor yah priya eva tasya. 
Fordi guruen er Guds mest fortrolige tjener, 
vises han den samme respekt, som vi viser 
Gud. Gud er altid Gud, og guru er altid guru. 

SRILA PRABHUPADAS SIDE   
Hvad er en guru?, 2

af Srila Prabhupada
Her følger anden og sidste del af en tale i England fra 1973, hvor Srila Prabhupada diskuterer, 

hvad en guru virkelig er, hvordan han oplyser os, og hvorfor det er så vigtigt at finde en guru 
og høre fra ham. Første del bragtes i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna.
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Som et spørgsmål om etikette er Gud den 
tilbedelsesværdige Gud, og guruen er den 
tilbedende Gud (sevaka-bhagavan). Derfor 
tiltales guruen som prabhupada. Ordet prabhu 
betyder ”herre”, og pada betyder ”position”. 
Således betyder prabhupada ”han, der har 

taget Herrens position.” Det er det samme som 
saksad-dharitvena samasta-sastraih.

Kun hvis vi er seriøse med hensyn til at for-
stå videnskaben om Gud, er det nødvendigt 
med en guru. Vi bør ikke forsøge at holde 
en guru på grund af et modelune. Den, der 
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har accepteret en guru, taler intelligent. Han 
vrøvler aldrig. Det er tegnet på, at man har 
accepteret en ægte guru. Vi bør helt sikkert 
vise den åndelige mester enhver respekt, men 
bør også huske på, hvordan vi udfører hans 
ordrer. I Bhagavad-gita (4.34) forklarer Sri 
Krishna Selv metoden, hvorpå man opsøger 
og henvender sig til guruen:

tad viddhi pranipatena
pariprasnena sevaya

upadeksyanti te jnanam
jnaninas tattva-darsinah

”Forsøg blot at lære sandheden at kende 
ved at henvende dig til en åndelig mester. 
Udspørg ham ydmygt og tjen ham. De selvrea-
liserede sjæle kan give dig viden, for de har set 
sandheden.” Det første skridt er overgivelse. Vi 
må finde en ophøjet person og villigt overgive 
os til ham. Sastraerne påbyder, at før vi accep-
terer en guru, studerer vi ham omhyggeligt for 
at finde ud af, om vi kan overgive os til ham. Vi 
bør ikke pludseligt acceptere en guru af ren og 
skær fanatisme. Det er meget farligt. Guruen 
bør også studere personen, der ønsker at blive 
discipel, for at se, om han er kvalificeret. Det er 
måden, forholdet etableres mellem guruen og 
disciplen. Alting gives til os, men vi må følge 
processen seriøst. Da kan vi blive trænet til at 
blive en god discipel. Først må vi finde en ægte 
guru, etablere vores forhold til ham og handle 
derefter. Da vil vores liv blive fremgangsrigt, 
for guruen kan oplyse den oprigtige discipel, 
der befinder sig i mørke.

Alle fødes som slyngel og fjols. Hvis vi 
var født lærde, hvorfor behøver vi da at gå i 
skole? Hvis vi ikke kultiverer viden, er vi ikke 
bedre end dyr. Et dyr kan sige, at der ikke er 
brug for bøger, og at han er blevet guru, men 
hvordan kan man få viden uden at studere 
autoritative bøger om videnskab og filosofi? 
Slyngelguruer forsøger at undgå disse ting. 
Vi må forstå, at vi alle er født som slyngler 
og fjolser og har brug for at blive oplyste. 
Vi er nødt til at få viden for at gøre vores liv 

fuldkomne. Hvis vi ikke gør vores liv fuld-
komne, går vi vores undergang i møde. Hvad 
er det for en undergang? Det er kampen for 
tilværelsen. Vi forsøger at opnå et bedre liv 
og opnå en bedre position, og af den grund 
kæmper vi hårdt. Men vi ved ikke, hvad en 
bedre position i virkeligheden indebærer.

Enhver position, vi har i denne materielle 
verden, kommer vi til at opgive. Vi kan have 
en god position eller en dårlig position. Vi kan 
under alle omstændigheder ikke forblive her. 
Vi kan tjene millioner af kroner og tro: ”Nu er 
jeg i en god position,” men en smule dysenteri 
eller kolera kan straks gøre det af med vores 
position. Hvis banken går fallit, er det slut med 
vores position. I virkeligheden er der ingen 
god position i denne materielle verden. Det er 
en farce. De, der forsøger at opnå en bedre 
position i den materielle verden, møder i sidste 
ende et nederlag, for der findes ingen bedre 
position. Bhagavad-gita (14.26) fortæller, hvad 
den bedre position er:

mam ca yo ’vyabhicarena
bhakti-yogena sevate

sa gunan samatityaitan
brahma-bhuyaya kalpate

”Den, der engagerer sig i åndelige aktivite-
ter i uforfalsket hengiven tjeneste, sætter sig 
med det samme ud over den materielle naturs 
kvaliteter og ophøjes til det åndelige plan.”

Findes der en videnskab, der giver os viden, 
der kan gøre os udødelige? Ja, vi kan blive 
udødelige, men ikke i nogen materiel forstand. 
Vi finder ikke denne viden på de såkaldte 
universiteter. Imidlertid indeholder de vediske 
skrifter viden, der kan gøre os udødelige. 
Denne udødelighed er vores bedre position. 
Ikke mere nogen fødsel, alderdom, sygdom og 
død. Således påtager guruen sig et meget stort 
ansvar. Han skal lede sin discipel og sætte 
ham i stand til at blive en kvalificeret kandidat 
til den perfekte position – udødelighed. Guruen 
skal være kvalificeret til at lede sin discipel 
hjem, tilbage til Guddommen. 
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Som vi kan se, er ideen om, at alting starter 
fra en bunke kemikalier, fuldstændig subjek-
tiv – intet objektivt ved den forklaring. Og den 
bliver ikke mere objektiv eller videnskabelig 
ved, at man kalder det ’abiogenese’.

Den moderne skabelsesberetning er ikke 
alene latterlig, usandsynlig og højst spekulativ. 
Den er også subjektiv. Ikke desto mindre un-
dervises der i denne forklaring på alle verdens 
uddannelsesinstitutioner som et objektivt, 
videnskabeligt faktum.

Hvordan kan det lade sig gøre at få en hel 
verden til at tro på sådan en gang sludder? Der 
er kun et svar – propagandamaskinen i form 
af verdens medier og uddannelsessystemet. 
Medierne sammen med uddannelsessystemet 
fortæller befolkningen, hvad den skal tro og 
mene om, hvad der foregår i verden. Faktisk 
er moderne mennesker så blottede for selv-
stændig tankevirksomhed, at hvis de ikke 
havde TV, aviser og ugeblade til at fortælle 
dem, hvad de skal tro og tænke, ville de være 
helt på Herrens mark.

Hvis man undersøger evolutionsteorien 
i detaljer, kommer vi til den konklusion, at 
sandsynligheden for at livet, som vi kender 
det på nuværende tidspunkt, skulle være op-
stået ved en tilfældighed, er så godt som lig 
nul. Det er med andre ord noget usandsynligt 
vrøvl at tro på.

”Sandsynligheden for, at livet opstod ved et 
tilfælde kan sammenlignes med sandsynlig-
heden for, at et tykt leksikon var resultatet af 
en eksplosion i et trykkeri.” – Biologen Edwin 
Conklin.

Men det er, hvad propagandamaskinen 
gør ved befolkningen. Propagandamaskinen 
gør befolkningen til en tanketom hob. Langt 
størstedelen af befolkningen tror og tænker 
intet andet, end hvad de er blevet fortalt og 
har lært fra andre. Så den eneste måde, man 

kan få en hel verden til at tro på noget så 
åndssvagt som evolution, er ved hjælp af en 
verdensomspændende mediemaskine. Det 
er såre simpelt.

Den moderne lineære tidsopfattelse, der 
deles af både kirken og videnskaben, giver 
heller ingen mening. Den vediske version – 
at alting altid har fundet sted og gentages i 
cykler – giver mere mening ifølge den obser-
verbare virkelighed. Det er en mere intelligent 
og tilbundsgående forklaring. Så hvorfor tro 
på noget vrøvl, medmindre man blot følger 
de brede masser, der tanketomt flyder med 
strømmen?

Hvad er beviset for, at naturvidenskaben 
kan hæve et subjektivt væsen over dets sub-
jektivitet? Det er muligt, at man ved hjælp af 
teknologi har fremstillet nogle genstande, men 
de, der observerer og anvender disse objekter, 
er stadig subjektive væsener. Der er ingen, 
der er blevet klogere på virkeligheden siden 
den industrielle revolution eller efter, at der er 
blevet introduceret avanceret teknologi. Hvor 
er beviset på, at vi forstår virkeligheden bedre 
nu end i Stenalderen?

Er teknologiske frembringelser synonymt 
med en bedre forståelse af virkeligheden? 
Og hvem har i så fald bestemt det? Der er 
intet, der tyder på, at det moderne menneske 
er mere velafbalanceret eller klar over sin 
stilling i verden end fortidens mennesker var 
det. Tværtimod.

Krishna har heldigvis givet en proces, gen-
nem hvilken Han kan erkendes, og gjort den 
tilgængelig for alle. Men Han stiller selvfølgelig 
nogle betingelser. En af betingelserne for at 
erkende Gud, er, at man ikke kan nærme sig 
Gud med en ateistisk mentalitet. Det bliver alt 
sammen forklaret meget udførligt i Bhagavad-
gita. Hvis man insisterer på, at Gud skal kunne 
erkendes på ens egne betingelser, når man 

HVILKE FORSKELLIGE FORMER 
FOR SANDHED FINDES DER?, 2

af Jahnu Dasa
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om andre religioner end kristendommen. De 
fornægtede Gud udelukkende på basis af en 
kristen opfattelse af Ham. Er det en videnska-
belig tilgang til spørgsmålet om Gud?

Jeg kan forstå, at man er agnostiker, dvs. 
uvidende om Gud, men at være ateist, dvs. 

helt at udelukke Gud, er 
aldeles irrationelt og vidner 
om et underudviklet intel-
lekt. Der er intet sundt eller 
fritænkende ved at være 
ateist. Beviset er, at jo mere 
ateistisk den moderne for-
brugerkultur bliver, des mere 
destruktiv og ligegyldig over 
for andre levende væsener 
bliver den.

Læg desuden mærke til, at 
man sagtens kan være både 
kristen, hindu eller muhame-
daner og stadig besidde en 

ateistisk mentalitet. Det er ikke de mærkater, 
vi sætter på os selv, der afgør, hvem eller hvad 
vi er. Det afgørende for, hvem og hvad vi er, er 
den mentalitet og de handlinger, vi kultiverer. 
Vores handlinger vil altid være et resultat af 
vores mentalitet.

Der er et sanskrit ordsprog, der siger, pha-
lena pariciayte – man dømmer noget efter re-
sultatet. Eller som Jesus sagde, man dømmer 
et træ på dets frugter. Man bedømmer ikke et 
træ på, hvad det kaldes.

Krishna siger:
”Hør nu fra Mig, O Prithas søn, hvorledes du 

ved at udføre yoga i fuld bevidsthed om Mig 
med sindet fæstnet på Mig kan kende Mig helt 
og fuldt uden nogen tvivl.” (Bg. 7.1)

”Jeg vil nu udførligt forklare denne viden for 
dig – både den materielle og den åndelige. Når 
du ved dette, er der intet mere tilbage for dig 
at vide.” (Bg. 7.2)

”Blandt mange tusinde mennesker er der 
måske et, der stræber efter fuldkommenhed, 
og blandt dem, der har opnået fuldkommen-
hed, er der næppe et, der kender sandheden 
om Mig.” (Bg. 7.3)

selvfølgeligt ikke langt. Men er det Guds fejl? 
Næ, det har intet med Gud at gøre. Krishna 
har allerede forklaret, hvordan Han kan ken-
des hinsides tvivl. Men det er op til én selv at 
engagere sig i den anviste proces.

Hvordan kan det være rationelt at tro på, 
at noget opstår af sig selv 
uden intelligent styring, 
når alting inden for vo-
res erfaring kun opstår 
på grund af intelligent 
styring? Hvordan opstår 
en Mercedes? Et hus? 
En have? Hvorfor tro på, 
at universet skulle være 
undtaget? Hvor er ratio-
naliteten? Den irreducible 
kompleksitet i en enkelt 
celle viser, at den er de-
signet. Intet tyder på, at 
den skulle være opstået 
af sig selv gennem en gradvis proces af 
bevidstløse forandringer, som det hævdes af 
videnskabsfolk.

Der er heller ingen grund til at antage, at alle 
religioner er myter og totalt uden belæg. De 
fleste religioner er givetvis blevet forvansket 
gennem tiderne. Men hvis der er en Gud, som 
logikken fortæller os, at der er, er det så ikke 
logisk at antage, at Han kan give sig til kende 
og fortælle os, hvad Han vil med os, og hvorfor 
Han har placeret os i verden? 

Hvis man vil finde den sande religion, må 
man selvfølgelig nærme sig emnet på viden-
skabelig vis med et åbent og fordomsfrit sind, 
undersøge de forskellige religioner og finde ud 
af hvilken af dem, der giver den mest udførlige 
forklaring på Gud, sjælen og naturen.

Hvis man ikke er villig til det, skal man ikke 
forvente at finde den sande religion. Det er 
ret mærkeligt, at de, der hævder at være 
videnskabeligt indstillet og tilhængere af na-
turvidenskaben, ofte er de mest fordomsfulde, 
overfladiske og indskrænkede, når det kom-
mer til at undersøge Gud og religion. Jeg har 
mødt mange ateister, der var helt uvidende 
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Vi lagde ud med historien om Herren 
Caitanya og brahmanaen Kurma. Herren 
fortalte ham, at han ikke skulle ændre sin 
situation, men i stedet lægge Krishna til det 
liv, han allerede levede. Denne ide har været 
tråden igennem hele denne serie. Alligevel kan 
man spørge, om den gælder altid. Er der ikke 
situationer, der er så umulige eller skadelige 
for ens Krishna-bevidsthed, at man er nødt til 
at søge væk fra dem?

Svaret er jo, selvfølgelig er der det. Det vil 
f.eks. være svært at fortsætte med at være 
slagter, hvis det er, hvad man har været, før 
man blev hengiven. Eller hvis de mennesker, 
man lever sammen med, saboterer og under-
graver ens praktisering af Krishna-bevidsthed, 
vil man sikkert også ende med at konkludere, 
at det er en uholdbar situation.

I så fald er det bedste at have erfarne hen-
givne, man kan diskutere sin situation med 
og tage råd og vejledning fra. Selv om man i 
sidste ende selv må træffe sine beslutninger, 
er det vediske system altid, at man rådfører sig 
med mere erfarne personer, der kan se tingene 
ovenfra. Det hindrer én i at gøre noget overilet.

Måske er ens situation faktisk uholdbar, 
og det rigtige er at komme væk fra den. Eller 
måske kræver det blot lidt intelligens, tolerance 
og tålmodighed, før tingene efter et stykke tid 
ved Krishnas arrangement falder på plads på 
en måde, som man aldrig havde forestillet sig. 
Beder man konstant til Krishna om vejledning 
og samtidigt tager råd fra andre hengivne, vil 
Krishna efter et stykke tid gøre det meget klart, 
hvilken vej man skal følge.

En gennemprøvet vej
Formålet med bhakti-yoga eller hengiven 

tjeneste er at genoplive vores egentlige 
Krishna-bevidste natur. Krishna-bevidsthed 
er ingen kunstig mental tilstand, man skal 
påtvinge sin bevidsthed fra et sted uden for 
sig selv. Det er den naturlige bevidsthed, der 
slumrer i os alle. Med den rette metode og 
livsstil kan den igen bringes frem og skinne 
i fuldt flor.

Caitanya Mahaprabhu sagde:

nitya-siddha krsna-prema ‘sadhya’ kabhu naya
sravanadi-suddha-citte karaye udaya

“Ren kærlighed til Krishna befinder sig for 
evigt i hjertet på alle levende væsener. Det er 
ikke noget, der skal hentes fra noget andet 
sted. Når hjertet renses ved, at man hører 
om Krishna og tjener Ham, vågner denne 
kærlighed naturligt.” (Cc. M. 22.107)

Det er, hvad hengiven tjeneste eller bhakti-
yoga handler om. Det er en systematisk pro-
ces og levemåde, hvorigennem man gradvist 
vækker sin naturlige bevidsthed og sit normale 
forhold til Krishna. Når man igennem en sy-
stematisk praktisering af Krishna-bevidsthed 
er blevet renset for al materiel mentalitet og 
besmittelse, vokser ens iboende kærlighed til 
Krishna frem igen. På det tidspunkt ser man 
Ham i alting og har intet andet ønske end 
at tjene Ham. Hele dette forløb beskrives i 
Bhakti-rasamrta-sindhu (1.14.15):

adau sraddha tatah sadhu-
  sango ’tha bhajana-kriya

af Lalitanatha Dasa

SKAL MAN ÆNDRE SIN SITUATION?
KRISHNABEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 15

Den løbende serie om praktisering af Krishnabevidsthed midt i et almindeligt liv afrundes her 
med nogle afsluttende betragtninger over, hvorvidt man skal ændre sin situation eller ej, efterfulgt 
af en kort gennemgang af den normale udvikling af Krishnabevidsthed fra begynderstadiet til 
det mest avancerede niveau af ren kærlighed til Gud, Herren Sri Krishna.



9

tato ’nartha-nivrttih syat
  tato nistha rucis tatah

athasaktis tato bhavas
  tatah premabhyudancati

sadhakanam ayam premnah
  pradurbhave bhavet kramah

”I begyndelsen må der være tro, og herefter 
bliver man interesseret i at omgås med rene 
hengivne. Som det næste bliver man indviet af 
den åndelige mester og udfører de regulative 
principper under hans ordre. Således bliver 
man befriet fra alle uønskede vaner og bliver 
fast forankret i hengiven tjeneste. Derefter ud-
vikler man smag og tilknytning. Dette er forlø-
bet af sadhana-bhakti, udførelsen af hengiven 
tjeneste under regulative principper. Gradvist 

forstærkes ens følelser, og til sidst 
vækkes ens kærlighed. Dette er 
den gradvise udvikling af kærlighed 
til Gud for den hengivne, der er 
interesseret i Krishna-bevidsthed.”

Disse to vers forklarer i en nødde-
skal, hvilke stadier man kommer til 
at gennemløbe, hvis man begynder 
at praktisere Krishna-bevidsthed. 
Lad os se nærmere på de ni for-
skellige stadier, da dette er vigtigt 
at forstå.

1:  Sraddha – tro. På det før-
ste stadie er ens tro på Krishna-
bevidsthed blevet vækket. Ikke tro 
i betydningen overbevisning, men 
det er en indledende tiltrækning og 
følelse af, at Krishna-bevidsthed 
er noget interessant og godt. Altså 
den første kontakt med hengiven 
tjeneste, der har gjort én åben og 
nysgerrig.

2: sadhu-sanga – samvær 
med hengivne. På grund af den 
indledende tiltrækning begynder 
man at søge Krishna-hengivnes 

selskab. Man synes om dem og kan lide at 
være sammen med dem, og deres forklaringer 
af Vedaernes filosofi giver mening.

3: bhajana-kriya – disciplin. Igennem 
omgangen med de hengivne vokser ens tro, 
og man får lyst til at gå videre. De hengivne 
forklarer, at nøglen til deres fremskridt er, at 
de har fulgt den hengivne tjenestes disciplin 
med de dertil hørende regler og reguleringer, 
som den åndelige mester har givet. Man be-
gynder derfor selv at følge de samme regler 
og principper.

4: anartha-nirrvti – hjertet renses. Som 
et resultat af at følge den hengivne tjenestes 
disciplin renses ens sind og hjerte. I vores 
materielle bevidsthed er vi fulde af materielle 
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tilknytninger, begær, misundelse, forvirring, 
vrede, had og mange andre uønskede kva-
liteter. Med den regulerede praktisering af 
hengiven tjeneste bortrenses disse gradvist.

5: nistha – urokkelig tro. Den åndelige 
rensning gør én urokkeligt overbevist. Man har 
direkte oplevet, at processen virker, og man 
har erkendt Krishnas eksistens og sin åndelige 
natur som en evig sjæl og uadskillelig del af 
Ham. Andre kan sige, hvad de vil, uden at det 
rører én, for man har erfaret.

6: ruci – smag. Med ens urokkelige tro 
er alle tvivl og reservationer forsvundet, og 
man er i stand til fuldt ud at overgive sig til 
hengiven tjeneste, uden at noget inde i én 
selv holder én tilbage. Dette åbner for ople-
velsen af den hengivne tjenestes dybe smag 
og tilfredsstillelse.

7: asakti – tilknytning. Som resultat af ens 
dybe smag bliver man så knyttet til Krishna 
og hengiven tjeneste, at man føler, at man 
ikke kan leve uden. En afhængighedsfølelse 
ligesom en slags narkomani i positiv forstand. 
Man har intet andet ønske end at tjene Krishna 
uafbrudt.

8: bhava – spirende kærlighed til Krishna. 
Bhava betyder følelse. Nu begynder man rent 
faktisk at føle noget for Krishna. Hjertet opblø-
des fuldstændigt.

9: Prema – fuld kærlighed. Ligesom Solen 
skinner fra en åben himmel, når alle skyer er 
forsvundet, stråler ens naturlige ekstatiske 
kærlighed til Krishna nu i en fuldt afdækket 
og udviklet tilstand. Dette er det endelige og 
fuldkomne stadie.

Krishna-bevidsthed er altså mere end det, 
man normalt forstår ved en religion. Det er en 
gennemprøvet metode til at genopvække sin 
kærlighed til Gud, Krishna, på. Mange, mange 
før os er blevet renset og selvrealiserede igen-

nem Krishna-bevidsthed. Den samme vej står 
stadig åben for alle uanset alder, køn, erhverv, 
race, religion, politisk overbevisning, eller hvad 
man ellers kalder sig.

Indholdet i denne serie bygger således 
på traditionel vedisk viden og på Krishna-
hengivnes erfaringer igennem årtusinder. Vi 
har at gøre med en hævdvunden viden og 
livsstil, som mennesker til alle tider har brugt 
til at opnå selvrealisering med. Denne viden 
kan føres over 5000 år tilbage til Bhagavad-
gita, Herren Sri Krishnas instruktioner til men-
neskeheden, og til Sri Caitanya Mahaprabhu, 
der for 500 år siden spredte sangen af Hare 
Krishna-maha-mantraet som den bedste 
måde til at opnå fuldkommenhed på i denne 
tidsalder. Resultatet er sikkert, hvis man følger 
vejen samvittighedsfuldt.

Igennem kontakt med ISKCON får men-
nesker jævnligt lyst til selv at blive Krishna-
bevidste. Det kan de også sagtens, for prak-
tisering af Krishna-bevidsthed er let og ligetil, 
hvis man får den rette vejledning og træning. 
Imidlertid lykkes det ikke for alle omsætte 
deres ønske om at blive Krishna-bevidste til 
praksis, f.eks. fordi de på grund af sociale 
omstændigheder eller geografiske afstande 
er afskåret fra at være sammen med allerede 
uddannede hengivne, der kan give dem denne 
personlige vejledning. 

Denne serie henvender sig specielt til så-
danne personer. Det er en praktisk instruktion 
i, hvordan man praktiserer Krishna-bevidsthed 
hjemme hos sig selv midt i et almindeligt liv 
med arbejde, familie og sociale forpligtigelser. 
Disse artikler erstatter ikke den personlige 
vejledning, men gør det muligt for én at leve et 
stabilt hengivent liv i det daglige. Kombineret 
med den lejlighedsvise personlige vejledning 
og omgang med andre hengivne, som ens 
situation tillader det, vil det gøre det muligt for 
én at blive fast forankret i hengiven tjeneste og 
blive en solid hengiven af Krishna.

Må Herren Sri Krishna, de tidligere åndelige 
mestre og alle vaisnavaer velsigne os alle i 
vores forsøg på at blive Krishna-bevidste.
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I skrivende 
stund her sidst 
i april måned er 
vi ved at afslutte 
den indledende 
jordbehandling 
på ISKCON’s 
nye landsted i 
Nørre Vedby på 
Nordfalster. Vi 
har haft stedet 
i to og en halv 
måned, og omkring 2.000 kvm. er blevet gjort 
klar til opdyrkning. Det er så det, vi kommer til 
at dyrke det første år (det samlede areal udgør 
5.500 kvm. inklusive bygninger, gårdsplads, 
indkørsel mm).

Der er endvidere blevet opført et 50 kvm. 
drivhus, som Janardana Prabhu opfandt så 
genialt, at det kun kostede en tiendedel af, 
hvad et sådant drivhus normalt koster. Der er 
også blevet lagt kartofler og jordskokker, sået 
gulerødder og pastinakker, kultiveret et par 
tusinde udplantningsplanter, og i et af de to 

mindre drivhuse, 
der allerede var 
på stedet, står 
der 150 tomat-
planter og venter 
på at blive plan-
tet ud i det store 
drivhus, når det 
bliver varmt nok.

Varmen ser 
dog ud til at ven-
te lidt på sig i år, 

for ifølge vejrudsigterne skulle det blive ret 
køligt i den første halvdel af maj. Det betyder 
nok, at en del såning og udplantning bliver 
senere end normalt, måske først et par uger 
ind i maj. Lad os håbe, det ingen betydning 
får, og måske vil det ligefrem vise sig at være 
en god ting, for som et gammelt mundheld vil 
have det: ”Majs kulde giver lader fulde.”

Arbejdet har været en fælles indsats fra 
mange. Over en halv snes stykker af os har 
løbende været på stedet ud over de lejligheds-
vist besøgende gæster, der også er kommet 

af Lalitanatha Dasa

LAD HELLERE 100 MÆND ARBEJDE
RAPPORT FRA VORES HARE KRISHNA-LANDBRUG

Det nye drivhus på 50 kvm.

Amala Bhakta demonstrerer bredgreben
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forbi og har givet en hånd med. Ingen har 
følt sig overvældet eller overanstrengt. At vi 
har været mange om det, har også betydet, 
at vi har kunnet klare jordbehandlingen med 
håndkraft og en kraftig havefræser. Der har 
endnu ikke været en traktor inde på området, 
efter at vi overtog stedet.

Om det så er en præstation i sig selv, ved 
jeg ikke, og nogle vil 
måske anse det for at 
være upraktisk. Vi er 
heller ikke fuldstæn-
digt imod traktorer og 
mekanisering som en 
overgangsløsning, for 
selvfølgelig er vi nødt 
til at være praktiske. 
Men er traktorer og 
mekanisering i vir-
keligheden praktisk? 
Det spørgsmål har 
vi stillet os selv flere 
gange. Srila Prabhu-
pada var ikke overbe-
vist om det, selv om 
han selvfølgelig brugte alle former for moderne 
teknologi i sin udbredelse af Krishnabevidst-
hed over hele verden. Ikke desto mindre for-
dømte han ved flere lejligheder anvendelsen af 
traktorer inden for landbruget. Som han sagde 
det, stjæler traktorer arbejdet fra både mænd 
og okser. En traktor gør 100 mænd arbejds-
løse, og det kan der kun komme noget dårligt 
ud af, for lediggang er roden til alt ondt. På 
samme måde har okserne heller ikke længere 
noget at lave, og følgelig bliver de slagtet.

Derfor mente Prabhupada, at det er bedre 
at lade 100 mænd arbejde, hvilket nok er lidt 
af den devise, vi følger. Om det er rigtigt, vil 
tiden vise, men en interessant opdagelse ved 
at gøre tingene mindre mekaniserede er i hvert 
fald, at man får øjnene op for, at der ofte findes 
andre enkle og lige så effektive metoder. Et 
eksempel er vores opdagelse af bredgreben.

”En hvad for én?” spørger du måske, hvil-
ket du næppe en den eneste, der gør. Ikke 

desto mindre var bredgreben tilsyneladende 
for et par århundreder siden et almindeligt 
udbredt redskab, der desværre gik ud af brug 
med introduceringen af maskiner. For et par 
måneder siden faldt jeg tilfældigvis over en 
omtale af bredgreben. En efterfølgende søg-
ning af afslørede, at der var en smed på Fyn, 
der stadig kunne lave den, så vi bestilte et 

eksemplar og fik det 
fragtet til Falster.

Resultatet var for-
bløffende, for med 
en bredgreb kan én 
mand præstere, hvad 
det normalt kræver 
fem mand at gøre. 
Ydermere belaster 
redskabet ikke ryg-
gen, som en almin-
delig greb gør det, 
så det er for de fleste 
en nydelse at arbejde 
med den. På bille-
derne demonstrerer 
Amala Bhakta Dasa, 

hvordan man bruger en bredgreb. Resultatet 
var, at vi kunne klargøre et meget større areal 
på kortere tid, end vi havde troet muligt.

Kort sagt sker der således allerede inte-
ressante ting i marken, hvilket forhåbentligt 
fører til, at vi kan levere en masse fine 
produkter til alle om et par måneder og 
fremover. Derudover kan det nævnes, at 
der er blevet indrettet et tempelrum med et 
pænt alter inde i selve huset. Der foregår 
daglige tempelprogrammer, sådan som de 
foregår i alle ISKCON’s templer, centre og 
private hjem verden over. Amala Bhakta 
Dasa bor fast på stedet, og det meste af 
tiden opholder et par andre hengivne sig 
der også. Gæster er altid velkomne, og når 
coronorestriktionerne engang lettes, vil der 
begynde at være offentlige programmer som 
søndagsfester mm. Alle er altid velkomne på 
besøg, men ring gerne i forvejen til Amala 
Bhakta Dasa på 5281 2050.

Det nye ISKCON alter i Nørre Vedby
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Kære alle vaisnavaer, Krishnas venner, 
prabhuer, matajier, grhasthaer, børnefamilier, 
sympatisører, støtter og alle andre.

I samarbejde med den danske yatra, templet 
i Vanløse mm. vil vi/undertegnede hermed 
gerne invitere jer alle til sanga og genforening 
i Sydvestjylland.

10 km sydvest for Grindsted (20 km sydvest 
for Billund) ved Kvie Sø har Madan Gopal Das’ 
far et sommerhus, som han venligst har indvil-
liget i at udlåne til os i pinsen fra d. 21-05 til 
24-05-21. Kvie Sø er et rekreativt naturskønt 
område med en dejlig lavvandet sø (børneven-
lig), legeplads for børn, får, geder, påfugle osv. 
Lille sommerhusområde og tidligere camping-
plads med boldbaner osv. Masser af mulighe-
der for transcendentale fritidsaktiviteter såsom 
fodbold, tennis og basketball (vi arrangerer det 
nødvendige dertil hørende).

Vi har mulighed for at stille telte/faciliteter 
op til køkken, bhajana, kirtana, program, ser-
vering af prasadam osv. for at kunne tjene og 
servicere jer alle.

Der vil være mulighed for ankomst fra fredag 
d. 21-5 kl. 15:00 med afrejse senest mandag 
d. 24-5 kl. 12:00 . Tilmelding er obligatorisk, 
og sidste frist er mandag d. 10-05 . Det er 
helt frit og op til den enkelte, hvornår man vil 
ankomme og tage af sted igen, og hvor mange 
dage man vil deltage. Vi skal bare have en 
melding desangående.

Overnatning: Der vil være mulighed for 
overnatning i sommerhuset (for udvalgte), i 
medbragt telt, i shelters på området, i med-
bragt campingvogn eller hos Hadai Ohja (15 
km. fra Kvie Sø).

Der vil alle dage være et uformelt, løst og 
spontant program (undtagen morgenprogram-
met og servering af prasadam).

Fredag: ankomst, indlogering, prasadam, 
samvær.

Lørdag og søndag:
8:00: Gurvastakam + Nrsimha bøn
8:40: Bhagavatam-klasse
10:00: prasadam
ca.15:00: prasadam
og transcendentale fritidsaktiviteter i løbet 

af dagen.
Aften-prasadam.

Mandag: Samme, men med afslutning og 
hjemrejse kl. 12:00

Bhajana

Deltagerpris: Børn under 6 år: gratis. Børn 
6 til 10 år: 40 kr./dag. Voksne: 75 kr./dag. Kan 
betales ved tilmelding, ankomst eller afrejse.

Adresse: Kvie Sø, Søvej 14, 6823 Ansager.

Evt. spørgsmål og tilmelding: Ring til Madan 
Gopal på tlf. 2843 3522 eller Hadai på tlf. 
4020 1763.

Vi håber at se rigtig mange af jer og glæder 
os til at have nogle gode dage i hinandens 
selskab.

I håb om jeres velsignelser til dette arrange-
ment og med venlige hilsener forbliver vi jeres 
aspirerende tjenere,

Madan Gopal og Hadai Ohja. Hare Krsna.

PS. Vi forventer, at corona-restriktionerne er 
så meget lettede på det tidspunkt, at det er mu-
ligt at afholde et sådant overvejende udendørs 
arrangement. Vi er dog klar over, at situationen 
stadig betyder, at der kan være mulighed for 
ændringer og aflysninger. Vi følger under alle 
omstændigheder myndighedernes gældende 
lovgivning og retningslinier.

INVITATION TIL PINSE-SANGA I VESTJYLLAND
OBS: AFSLAG ER IKKE EN MULIGHED
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BHAKTA MIKKEL OG BHAKTA HERMAN INITIERET: 
TILLYKKE TIL MAHABHARATA DASA OG HARIVENU 

To hengivne, begge 
fra templet i Køben-
havn, er blevet initieret i 
Danmark inden for den 
sidste måned. Bhakta 
Mikkel blev initieret af 
Srila Prabhupadas di-
scipel Vaisesika Prabhu 
på Gaura Purnima den 
28. marts, hvor han fik 
det nye navn Mahabha-
rata Dasa. På grund af 
covid-19 foregik initi-
eringen og ceremonien 
online, så selv om Vaisesika Prabhu opholdt 
sig i Californien, havde Mahabharata Dasa 
alle sine danske hengivne kammerater om-
kring sig i tempelrummet i København, mens 
initieringen stod på.

Mahabharata Dasa har boet 
i templet i København de sid-
ste tre år, hvor han er kendt 
som en tjenestevillig, meget 
praktisk og striks hengiven, 
der også er skarp i det filoso-
fiske og god til at præsentere 
Krishnabevidst filosofi på en 
tiltrækkende måde. Oprin-
deligt er han fra Roskilde og 
uddannet VVS'er. Han kom 
i kontakt med Hare Krishna igennem en af 
Srila Prabhupadas bøger, En Uforlignelig 
Gave, som han købte på Roskildefestivalen 
og senere læste, mens han boede i Spanien. 
Bogen tiltrak ham til Krishna og førte gradvist 
til, at han valgte at leve som brahmacari blandt 
de andre hengivne i templet i København. Her 
har han siden været til uvurderlig hjælp og 
bl.a. været en hovedkraft i den renovering og 
opgradering, der er sket af templets bygninger 
over de sidste par år.

Den 10. april blev 
Bhakta Hermann ini-
tieret af HH Kadamba 
Kanana Swami og fik 
det nye navn Harivenu 
Dasa. Harivenu Dasa er 
oprindeligt fra Island og 
har kendt til og praktise-
ret Krishnabevidsthed 
de sidste fem år. En del 
af tiden har han opholdt 
sig i og været tilknyttet 
ISKCON i Oslo, hvor 
han også var involveret 

i Oslos berømte Hare Krishna-restaurant, 
Krishnas Cuisine. I september sidste år beslut-
tede han sig at komme til templet i København, 
hvor han kunne være del af et mere aktivt 

tempelliv end i Oslo. I Køben-
havn er han nu en integreret 
del af brahmacari-gruppen og 
har bl.a. ansvar for at optage 
de daglige forelæsninger og 
lægge dem ud til et bredere 
publikum på Facebook.

Initieringen foregik i Syd-
tyskland på ISKCON's gård 
nær Passau, hvor Harivenu 
havde lejlighed til at opholde 
sig i et par uger sammen med 

sin åndelige mester. Hans rejse gik dog næ-
sten i vasken på grund af en mindre ulykke, 
hvor begge hans hænder blev alvorligt skåret 
op og måtte syes med sammenlagt 15 sting. 
På billedet ses en smilende Harivenu vise 
hænderne frem på skadestuen på Nykøbing 
Falster sygehus, nærmest for at berolige alle 
andre, at han stadig kunne smile. Heldigvis 
helede sårene sig relativt hurtigt, så han var i 
stand til at rejse til sin initiering som planlagt.

Et stort til lykke til dem begge.

af Lalitanatha Dasa

Bhakta Mikkel og Bhakta Hermann initieret: 
Til lykke til Mahabharata Dasa og Harivenu Dasa

Harivenu Dasa på skadestuen



15

Lad mig først udtrykke min dybeste taknem-
melighed til alle vaisnavaerne, der har støttet 
min hustru og mig (og fortsætter med at gøre 
det) under vores kamp med denne lumske 
Covid-sygdom. Ved Guds nåde var vores 
”milde” tilfælde, men jeg kan bekræfte, at selv 
et mildt tilfælde kan slå én hårdt ud.

Jeg har ingen energi, og jeg ser heller ikke 
værdien af at give andre sundhedsråd bortset 
fra at tage sygdommen alvorligt og bede Her-
ren om at lede os i, hvordan vi forholder os til 
den og beskytter andre imod den.

Hovedsageligt vil jeg gerne takke alle med-
lemmerne af Srila Prabhupadas familie, der 
bor her i Sri Mayapur Dhama og har taget 
dette som en mulighed til at uddybe vores 
kærlighed, respekt og værdsættelse for den 
ekstraordinære gave, som det er at være 
forbundet i tjeneste til Srila Prabhupada, Sri 
Nitai Gaurangas perfekte redskab til at give os 
den grundlæggende medicin, Sri Harinama, 
såvel som det særlige styrkende middel, som 
medicinen skal tages sammen med, nemlig 
trinad api sunicena, taror iva sahisnuna, 
amanina,manadena, kirtaniya sada harih:

”Man bør fremsige Herrens hellige navn i 
en ydmyg sindstilstand, hvor man anser sig 
selv for lavere end et græsstrå på gaden. 
Man bør være mere tolerant end et træ, uden 
nogen form for falsk prestige og rede til at 
vise andre enhver form for respekt. I en sådan 
sindstilstand kan man fremsige Herrens hellige 
navn konstant.”

Jeg ved, at nogle hengivne har meget 
stærke meninger omkring forskellige medi-
cinske spørgsmål og synes, at det er deres 
pligt at forsøge at overbevise andre om deres 

opfattelse for deres egen skyld. På samme 
tid beder jeg til, at når man gør dette, lader vi 
alle vaisnava-kærlighed og respekt komme i 
forreste række. Hvis jeg fornærmer nogen ved 
at komme med denne observation, beder jeg 
om deres tilgivelse.

Efter at have undersøgt Covid fra mange 
synsvinkler, læst om immunitet osv. er jeg 
naturligvis nået frem til nogle personlige, ufuld-
komne forståelser. Alt, jeg kan sige, er, at jeg 
ikke er stødt på nogle absolutte formler, blot 
nogle almindelige betragtninger, nogle gen-
nemsnit, ting, der somme tider virker, somme 
tider ikke osv. Som vi står over for dette, træffer 
vi alle vores bedste valg, tager råd fra dem, 
vi stoler på og afhænger til syvende og sidst 
af Sri Krishna.

Lad mig igen udtrykke min dybeste taknem-
melighed til alle dem, der støtter os og vores 
fællesskab med deres bønner og personlige 
handlinger og gør alt, hvad de kan for at 
hjælpe til at reducere spredningen af denne 
sygdom og den lidelse og død, vi har set.

***

Hvorfor det var valget for mig
Af Jayadvaita Swami 

Jeg var neutral, ambivalent og neutral, når 
det kom til at blive vaccineret imod Covid-19. 
På den ene side er de tilgængelige vacciner 
gennemtestede og har vist sig at være sær-
deles effektive. På den anden side har de ikke 
kunnet gennemgå nogen test på langt sigt af 
den slags, der foregår over mange år. Vi ved 
ikke, hvor længe deres virkning vil holde, hvor 
effektive de er over for forskellige varianter, 

af Pancharatna Dasa

EN COVID-PATIENTS TANKER

Pancharatna Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og bosiddende i Sridhama Mayapur, der 
netop nu er ramt af et alvorligt udbrud af Covid-19 blandt de hengivne. Flere er døde, nogle 
er hospitalsindlagte, og mange andre er ramt af sygdommen i mildere eller alvorligere grad.

(Fortsættes side 18)
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ÅNDELIG RENHED, 4

Kærlighedsforhold
Nogle gange spørger hengivne mig: ”Hvad 

gør man, når man er misundelig på andre 
eller har dårlige følelser over for hengivne?” 
Mit svar er: ”Tilbed dem.” Lad os sige, at vi 
er misundelige. Det betyder, at en bestemt 
hengiven har en god kvalitet, som vi ikke har. 
Men i stedet for at værdsætte ham forsøger 
vi at trække ham ned i vores sind ved at finde 
fejl hos ham, fordi han får os til ikke at se så 
gode ud. I stedet for at være misundelige på 
den hengivne bør vi imidlertid vælge at tilbede 
ham inde i vores sind. Tænk på, hvor fanta-
stisk den person i virkeligheden er. Han har 
den kvalitet, som vi ikke har, så derfor kan vi 
værdsætte og forgude ham inde i vores hjerte. 
Resultatet vil være, at vi får hans kvaliteter. 
Ved at tilbede andre, der har kvaliteter, vi ikke 
har, får vi deres kvaliteter. Derfor forguder jeg 
altid Satyaraja for hans evne til at skrive, og på 
en eller anden måde har jeg med årene også 
fået en lille smule skriveevne. Fordi jeg altid 
på en positiv måde misunder hans utrolige 
dygtighed til at anvende ord, er jeg nu ved 
Krishnas velsignelse også blevet i stand til at 
skrive en lille smule, hvilket jeg ikke kunne før.

Vi må på alle måder sørge for at udvikle 
denne renhed, for det er den, der gør os 
ekstatiske. Den fylder os med viden, giver os 
erkendelse af vores evige natur som åndelige 
sjæle og vil gøre vores bevægelse fremgangs-
rig. Det vigtigste er i virkeligheden at have kor-
rekte forhold til hinanden. Vi kan recitere Hare 
Krishna fra nu indtil dommedag, men hvis vi 
ikke har korrekte forhold til andre hengivne, vil 
vi altid begå forseelser mod det hellige navn. 
Det vigtigste, vi kan gøre, er at kultivere kor-

rekte forhold til de hengivne, hvilket betyder at 
tjene dem med kærlighed. Blot at tjene dem er 
ikke nok. Jeg kan tjene en person og tænke: 
”Han er virkelig en modbydelig ka’l, men jeg 
er tvunget til at tjene ham.” Det er ikke godt 
nok. Vi er nødt til at tjene de hengivne med 
en ægte følelse af kærlighed og hengivenhed. 
Det var Prabhupadas hemmelighed! Det, han 
gjorde, gjorde han ikke mekanisk. Han gjorde 
det med en dyb følelse for os. Sådan fangede 
Prabhupada os.

Tænk over det. Vi kan stille os op i en by 
med et skilt, hvor der står: ”Tror du på Gud?” 
Mange folk vil sikkert komme forbi og svare 
ja. Så sig: ”Hvis jeg nu fortalte dig, at Gud er 
en lille kohyrdedreng, der har en påfuglefjer i 
håret og løber rundt i sarats fuldmåneskin og 
spiller på Sin fløjte, hvad ville du sige til det?” 
Folk ville løbe skrigende væk og tilkalde poli-
tiet: ”Der står en galning på gaden.”

Så hvordan kunne Prabhupada overbevise 
os om dette? Det kunne han på grund af sin 
ægte og dybe kærlighed til os. Det rørte vores 
hjerter, og vi var villige til at høre alt, han 
havde at sige. Det var selvfølgelig også solid 
filosofi, men det var hovedsageligt Prabhupa-
das dybe kærlighed og hengivenhed, der fik 
os til at høre, hvad han havde at sige. Vores 
prædiken vil på samme måde være effektiv, 
hvis vi har ægte kærlighed og hengivenhed 
til hinanden og til alle levende væsener. Det 
er konklusionen i sidste vers i Bhaktivinodes 
sang kabe ha’e bola se-dina amar: ”Hvornår 
vil jeg holde op med at tænke på min egen 
bekvemmelighed og udelukkende ønske at 
give Krishnabevidsthed til andre? Det er min 
eneste tanke nu.” 

af Sankarsana Dasa
I bogen Uttama Bhakti fra 2014 skriver Sankarsana Dasa Adhikari om at udvikle åndelig 

renhed. Sankarsana Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og åndelig mester for flere danske 
hengivne. Her afsluttes hans diskussion.
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Det er den renhed, vi skal udvikle 
i vores hjerter. Det er villigheden til 
at gøre hvad som helst for at tjene 
Prabhupadas mission. ”Min kære Srila 
Prabhupada, jeg er blot et instrument 
i dine hænder, og jeg tigger dig om at 
lede mig til at se, hvordan jeg bedst kan 
tjene din mission.” Vores indstilling skal 
være at ville gøre, hvad Prabhupada 
end vil have os til at gøre. Det ønske 
kommer selvfølgelig ned til os igen-
nem vores egen åndelige mester, der 
er Prabhupadas repræsentant for os, 
ligesom vores tempelautoriteter er det. 
Vi må ønske at opgive alle tanker om 
personlig sansetilfredsstillelse og blot 
tjene missionen.

Kultiver renhed hvert minut
Heldigvis negligerer Krishna ikke vores be-

hov, hvis vi handler sådan. Prabhupada gav 
sit eget eksempel: ”Jeg opgav min familie, og 
nu har jeg mange flere kærlige børn, der tager 
sig af mig.” Så hvis vi har denne ånd af at ville 
ofre alting og gøre alt for at blive rene hengivne 
og sprede Krishnabevidsthed, lover Krishna: 
”Jeg bevarer, hvad de har, og bringer, hvad de 
mangler.” Jeg har set det i mit eget liv. Krishna 
har givet mig så mange faciliteter. Jeg har intet 
andet at lave end at prædike og behøver ikke 
at bekymre mig om penge. Krishna giver på 
en eller anden måde min kone og mig det, vi 
har brug for, så vi kan rejse over hele verden, 
prædike døgnet rundt og sprede Krishnabe-
vidsthedsbevægelsen.

Renhed virker helt sikkert! Selv om jeg er 
særdeles uren, gengælder Krishna mit forsøg, 
når jeg bare bestræber mig på at blive virke-
lig ren. Når jeg inderligt ønsker at blive ren, 
gengælder Krishna straks. Derfor må vi gøre 
det til vores mål at gøre alt, hvad der skal til 
for at blive rene hengivne hurtigst muligt. En 
af mine disciple spurgte mig: ”Skal jeg ønske 
straks at blive en ren hengiven i dette øjeblik?” 
Jeg svarede: ”Ja, hvert eneste sekund!”, for 
der kommer et øjeblik, hvor vi faktisk vil opnå 

ren hengivenhed. Vi kan tænke: ”Jeg vil være 
en lille smule mere ren.” Det er ikke nok! Vi 
bør stræbe hvert øjeblik på at blive absolut 
rene hengivne.

Der er eksemplet med Khatvanga Maharaja 
fra Srimad-Bhagavatam. Han var en meget 
magtfuld jordisk konge, der blev tilkaldt af 
halvguderne. Dæmonerne var på nippet til at 
overtage det himmelske rige, og halvguderne 
bad Khatvanga Maharaja hjælpe dem. Derfor 
tog han til den himmelske verden og kæm-
pede tappert med stor kraft, udholdenhed, 
intelligens og beslutsomhed i mange, mange 
lange år. Med sin store entusiasme besejrede 
han til slut dæmonerne. Halvguderne var 
dybt taknemmelige og sagde til Khatvanga 
Maharaja: ”Vi vil gøre, hvad du end ønsker. 
Hvad vil du gerne have?” Khatvanga Maharaja 
svarede: ”Fortæl mig, hvornår jeg skal dø.” 
Halvguderne, der havde evnen til at se fortid, 
nutid og fremtid, svarede: ”Maharaja, du skal 
dø straks.” Khatvanga Maharaja svarede: 
”Mange tak,” søgte tilflugt hos Krishna og 
vendte i samme nu tilbage til Guddommen. 
Således giver Prabhupada ham som et eksem-
pel på, hvordan vi kan opnå ren hengivenhed 
på et øjeblik.

Før eller senere kommer der et øjeblik, 
hvor vi omsider virkelig slipper af med alle 
anarthaerne og opnår ren hengivenhed. Det 
er et faktum. Hvorfor længes vi ikke hvert 
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sekund efter, at det øjeblik kommer så hurtigt 
som muligt? ”Min kære Herre, velsign mig, så 
alle disse urenheder i mit hjerte kan forsvinde. 
Velsign mig nu i dette minut, så jeg kan blive 
Din rene hengivne.” Hvorfor længes vi ikke så-
dan hvert minut? Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare 
Rama, Rama Rama, Hare Hare! Hvorfor siger 
vi ikke Krishnas navn i den ånd? Lad mig opnå 
ren hengivenhed i dag, mens jeg siger mine 
runder. Lad mig omsider bryde igennem efter 
at have lidt i millioner af liv i dette helvede! 
Lad mig bryde igennem, Krishna, red mig nu! 
Jeg er træt af at være uren! Vær så venlig at 
gøre mig ren!

Smid yndlingsstenen væk
Hvis vi på denne måde koncentrerer os om 

renhed, vil hver dag være et ekstatisk eventyr 
i ekspansionen af vores bevidsthed, og med 
den slags fokus vil vores prædiken have stor 
virkning på folk. Det vil inspirere dem til selv 
at gå i gang med Krishnabevidsthed. Hvis vi 
er inspireret hvert sekund til at gøre fremskridt 
på bhaktiens vej, garanterer jeg, at andre folk 
vil blive oplivet af det, og de vil også ønske at 
gøre, hvad vi gør. Vi skal bare være inspireret 
hvert øjeblik til at kultivere ren hengivenhed, så 
kan vi lave tusinder og millioner af hengivne. 
Det er fuldt ud muligt, at vi i vores levetid kan 
se hele denne planet blive Krishnabevidst. Kun 
én ting forhindrer os, nemlig vores urenheder. 
Det er problemet. Vi holder fast på disse uren-

heder i vores hjerter, hvilket bremser udbredel-
sen af denne Krishnabevidsthedsbevægelse. 
Derfor er vi nødt til at give slip på dem.

Der er en gammel historie i den forbindelse. 
På den ene side af en flod var der et paradis 
med smukke haver, blomster, festivaler og folk, 
der sang og dansede. På flodens anden bred 
var der en ørken, hvor folk slæbte rundt på 
store sten. En mand på ørkensiden fik øje på 
den anden side af floden. Han var fuldstæn-
digt udmattet og så godt som død, så da han 
kiggede over til den anden side af floden, fik 
han straks lyst til at komme derover. Folk på 
den anden side råbte: ”Bare kom, svøm over 
floden! Det er en let svømmetur. Bare hop i!” 
Men da manden forsøgte at svømme over, trak 
hans sten ham ned. Folk på den anden side 
sagde: ”Smid stenene væk.” Men det kunne 
manden ikke. Det var hans yndlingssten, og 
han ville ikke give slip på dem. Derfor kunne 
han ikke svømme over floden.

Alle har vi vores yndlingssten i form af vores 
anarthaer, som vi holder fast på og nægter at 
slippe. Vi tror, at de er vores sikkerhedsnet, 
så vi holder tåbeligt fast på dem. Derfor kan 
vi ikke tage del i ren hengivenhed.

Vi har brug for at få øje på, hvad det er, der 
holder os her. Derfor behøver vi at være i selskab 
med hengivne, der er mere avancerede end os. 
De ældre hengivne og den åndelige mester kan 
se anarthaerne i vores hjerter og hjælpe os til 
at blive dem kvit. De kan hjælpe os til foretage 
overgangen til ren hengivenhed.

(Fortsat fra side 15)
og hvilke bivirkninger, der vil dukke op i det 
lange løb.

Bortset fra det så det ud til, at hvis jeg fik 
Covid, ville jeg ende med at stå med to kon-
sekvenser. Enten ville jeg komme mig over det 
i løbet af to måneder, eller også ville jeg dø. 
Jeg anså begge muligheder for acceptable.

Men nu ser vi omfattende tegn på en tredje 
mulig konsekvens: de såkaldte langtidsvirken-
de følger af Covid, hvor man kommer sig oven 

på sygdommen, men lider fortsat af bivirknin-
ger, der kan være seriøst problematiske og 
invaliderende og vare i ingen ved, hvor mange 
måneder eller år. Jeg har flere hengivne, der 
er ramt på den måde, tæt inde på livet.

Beskyttelse imod langtidsvirkningerne fra 
Covid virker på mig, som om de vejer tungere 
end usikkerheden og det lille ubehag ved 
vaccinationerne. Følgelig fik jeg mine to stik. 
Resten er op til Krishna.
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MÅ DU BLIVE FØDT SOM POLITIBETJENT

SRI KRISHNA KARNAMRTA BINDU 20 ÅR

Engang i Indien, da Srila Prabhupada 
opholdt sig i Mayapur, besøgte to af hans 
vesterlandske disciple et tempel, hvor de 
hørte en sjov kommentar fra en pujari. Imens 
Srila Prabhupadas mænd havde darsana med 
Deiteten, så pujarien ud til at værdsætte deres 
ærefrygt og adfærd.

”Fortsæt med at gøre hengiven tjeneste,“ rå-
dede pujari-brahmanaen dem, ”så vil I måske 
i jeres næste liv blive født som brahmanaer.”

Disciplene kom senere tilbage til Srila Prab-
hupada og fortalte ham, hvad der var sket. 
Prabhupada smilede og fortalte en historie.

Der var engang en gammel kone, der boede 
i en afsides landsby. En dag kom den engelske 
distriktsmagistrat på besøg i hendes by (på 
den tid var en magistrat leder over et helt di-
strikts politietat såvel som over dets domstole). 
Den gamle kone havde været involveret i en 

Sri Krishna Karnamrta Bindu er et lille ma-
gasin, der udkommer hver 14. dage med små 
dråber (bindu betyder dråbe) af nektar fra den 
Krishnabevidste litteraturs verden. Magasinet er 
kun på fire sider og hurtigt læst, for det er netop 
tanken med det. Det skal være overskueligt, 
lettilgængeligt og fyldt med Krishnabevidst 
inspiration.

Magasinet udgives af Madhavananda Prabhu, 
en discipel af Gaura-Govinda Swami, og blev 
startet af ham for netop 20 år siden. Hans tanke 
var at inspirere hengivne verden over med en 
regelmæssig og hyppig udgivelse, der blot skulle 
være ren nektarisk Krishna-katha uden nogen 
form for polemik, politik, kontrovers og kritik.

Tusindvis af hengivne verden over modtager 
nu Sri Krishna Karnamrta Bindu hver fjortende 
dag i deres indbakke, og den 21. april 2021 
på Rama-navami var det netop 20 år siden, at 
magasinet startede. På den dag kunne man i 
Bindu nr. 497 læse fire ting:

strid omkring besiddelse af et stykke jord, som 
nogle af hendes slægtninge forsøgte at tage 
fra hende. Nogle venner rådede hende til at 
opsøge magistraten og fremlægge sagen for 
ham til en afgørelse. Så snart hun gjorde dette, 
afsagde han straks en kendelse i hendes favør 
og sørgede for, at jordstykket blev skrevet i 
hendes navn. Henrykt forsøgte den gamle 
dame at velsigne magistraten.

”Jeg velsigner dig,” sagde hun, ”at i dit næste 
liv vil du blive født som politibetjent.”

Srila Prabhupada forklarede, at i den gamle 
kones verden var stillingen som politibetjent 
den højeste, hun kunne forestille sig. Srila 
Prabhupada fortsatte: ”På samme måde ved 
disse kaste-brahmanaer ikke, at ren hengiven 
tjeneste er en meget højere ting end at blive 
født som en brahmana.”

Fortalt af Bhakticaru Swami.

1. Deliverance from the Material World af Srila 
Prabhupada.

2. All Glories to Abhiram Thakur, et digt af 
middelalderdigteren Gupta Das til ære for den 
store hengivne Abhirama Thakura.

3. Offering the Rarest Love, del 4, en kommen-
tar til Rupa Gosvamis drama Vidagdha-mad-
havam, sandsynligvis skrevet af Jiva Gosvami.

4. Nama-tattva: The Quality of Japa, to liniers 
inspiration om recitation af Hare Krishna.

Det er helt gratis at modtage Krishna Kar-
namrta Bindu. Tilmelding sker ved at gå ind på 
www.gopaljiu.org, hvor man kan abonnere ved 
at indsende sin email-adresse. Ideen er blot at 
skabe et større sammenhold blandt hengivne 
verden over. Som Srila Prabhupada engang 
bemærkede: 

”Denne sang af Hare Krishna bør fortsætte. I 
stedet for resolutioner, opløsninger, revolutioner 
og derefter ingen løsninger bør der være sang 
af Hare Krishna.”
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I sidste artikel diskuterede vi vigtigheden af 
sansebeherskelse, og hvordan vegetarisk og 
ikke-vegetarisk kost påvirker ens evne til at 
beherske sig selv. Denne gang skal vi se på 
selvbeherskelse i relation til beherskelse af 
tungen. Srila Prabhupada skriver: 

”Kroppens fordringer kan inddeles i tre ka-
tegorier, nemlig tungen, maven og kønsorga-
nernes tilskyndelser. Det er værd at bemærke, 
at for så vidt kroppen angår, befinder disse 
tre sanser sig fysisk i en ret linie, og at de 
kropslige tilskyndelser begynder med tungen.”

Ved således at styre tungens tilskyndel-
ser behersker man efterfølgende maven og 
kønsdelenes tilskyndelser. Siden tungens 
funktioner er at smage og tale, giver tunge-
beherskelse sig udslag i, hvad og hvor meget 
man smager og taler.

”Det kan ikke lade sig gøre at blive en yogi,” 
erklærer Herren Krishna, ”hvis man spiser for 
meget eller spiser for lidt.” Med andre ord bør 
man spise, hvad der er nødvendigt for at holde 
sammen på krop og sjæl, og undgå vilkårlig 
faste. Skrifterne anbefaler faste for at gøre 
åndeligt fremskridt, ikke for sundhedens skyld 
eller med andre materielle mål for øje.

Endnu vigtigere for selvbeherskelse end 
at undgå overspisning er det kun at spise 
Krishna-prasadam. Igen forklarer Srila Prab-
hupada:

”Hvis man kan lægge bånd på tungens krav 
ved at begrænse dens handlinger til kun at 
spise prasadam, kan maven og kønsdelenes 
tilskyndelser automatisk beherskes … Der 
er seks former for rasaer [smag], og hvis 
man ophidses af nogen af dem, styres man 
af tungens tilskyndelser. Nogle personer er 
tiltrukket til at spise kød, fisk, krabber, æg og 
andre ting, der frembringes af sæd og blod og 
spises i form af døde kroppe. Andre er tiltruk-
ket til at spise grønsager, urter, spinat eller 

mælkeprodukter, men kun for at tilfredsstille 
tungens tilskyndelser. At spise på den måde 
for sansetilfredsstillelse inklusive anvendelsen 
af ekstra mængder af krydderier som chili og 
tamarinde skal undgås af Krishnabevidste 
personer.”

Imidlertid ender historien ikke her med kun 
at spise prasadam, for hvis man udelukkende 
accepterer prasadam for dens gode smag, 
forsøger man også at tilfredsstille sin tunge. 
Derfor advarer skrifterne: ”Den person, der 
løber her og der i et forsøg på at tilfreds-
stille sin gane, og som altid er knyttet til sin 
maves ønsker … kan ikke opnå Krishna.” En 
hengiven spiser kun overdådig prasadam på 
særlige festivaldage, for til daglig vil overdådig 
prasadam være dårligt for hans helbred og 
hans evne til at beherske sanserne og vokse 
åndeligt. Nærende, velsmagende, simple 
vegetariske måltider er derfor grundpillen i en 
hengivens kost.

Med hensyn til tungens talefunktion taler 
en hengiven kun om transcendentale emner. 
Hans hjerte er fordybet i Krishna, og han finder 
glæde i at diskutere Krishnas kvaliteter, lilaer 
og hengivne tjeneste. På den måde gør den 
hengivne sig så vellidt af Herren, at Herren 
udtaler: ”Den rene hengivne er altid i mit hjer-
tes inderste, og Jeg er altid i min hengivnes 
hjerte. Mine hengivne ved af intet andet end 
Mig, og Jeg ved ikke af nogen anden end 
dem.” (SB. 9.4.68)

En ikke-hengiven kan forsøge at beherske 
tungens tilskyndelser til at smage og tale, 
men hans grunde til det er forskellige fra 
en hengivens. En ikke-hengiven kan undgå 
kødspisning af helbredsårsager. På grund af 
social prestige og for at holde sig slank kan en 
ikke-hengiven udvise mådehold med hensyn 
til at spise, og for at behage sit publikum kan 
han tilpasse sin tale efter interesse og smag.

af Visakha-devi Dasi

KOST OG
SELVBEHERSKELSE, 2
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En hengivens mål er imidlertid ikke at bevare 
sit helbred eller sikre sin sociale status og få 
anerkendelse. En hengivens primære motiv 
er under alle omstændigheder at glæde Her-
ren Krishna. En hengivens sansebeherskelse 
er derfor ikke en selvskabt plage, der bliver 
vraget fra tid til anden, men ren nydelse. Srila 
Prabhupada skriver:

”Den, der har smagt den Højeste Herre 
Krishnas skønhed i løbet af sit fremskridt i 
Krishnabevidsthed, har ikke smag for døde 
materielle ting … Resultatet af Krishnabevidst-
hed er, at man bliver mere og mere oplyst og 
nyder livet med begejstring, ikke blot engang 
imellem, men hvert eneste øjeblik.”

I takt med, at en hengiven fordyber sig selv 
i skønheden og finheden ved hengivenhed, 
befrier han sin ånd, sætter sig ud over det 
ikke-hengivne livs stress og lidelse og smager 
en højere form for glæde. Den hengivne nyder 
Krishnas prasadam og hører og taler naturligt 
om Krishna, ligesom en ung mand og en ung 
kvinde finder glæde i at være sammen. Selv-
beherskelse opnås derfor automatisk, når tun-
gen og de andre sanser engagerer sig i deres 
naturlige beskæftigelse i tjeneste til Krishna.

Frugt-samosaer
(mithe samosa)
Tilberedelsestid: 1 time 15 minutter
10 portioner

8 spsk. smeltet smør
3,75 dl hvidt mel
¼ tsk. salt
2,5 dl koldt vand
5 æbler, skrællet, uden kernehus, skåret i 

små stykker
1 tsk. stødt kanel
¼ tsk. stødt ingefær 
4 spsk. sukker
ghee eller vegetabilsk olie til dybstegning

1. Gnub halvdelen af det smeltede smør 
sammen med melet i en stor skål med fin-
gerspidserne, indtil blandingen ligner groft 

mel. Tilsæt salt. Tilsæt gradvist koldt vand 
(nogle kokke laver en federe dej ved at bruge 
tykmælk i stedet for vand eller en blanding af 
begge). Bland det til en dej med hænderne. 
Overfør dejen til en overflade med mel på og 
ælt, indtil dejen er glat og fast. Derefter samles 
dejen i en klump, dækkes med et vådt klæde 
og stilles til side i en halv time.

2. Steg æblerne under omrøring i den anden 
halvdel af smørret over middelvarme i fem 
minutter. Tilsæt derefter krydderier og sukker. 
Skru ned for varmen og fortsæt med at røre, 
indtil det meste af væsken er fordampet, og 
blandingen tykkes. Kom den derefter over på 
en plade til afkøling.

3. Ælt igen dejen og lav 10 kugler af den. 
Smør køkkenbordet eller skærebrættet og rul 
kuglerne ud på overfladen ligesom tykke pu-
rier. Anbring en spiseskefuld af fyldet på den 
ene halvdel af hver af cirklerne og fold den 
anden halvdel ind over fyldet. Fugt dejen, hvor 
de to kanter mødes, pres de to dejlag sam-
men langs kanten af fyldet og skær eventuelt 
overskydende dej væk. Tag nu en samosa i 
den ene hånd og brug den anden hånd til at 
knibe og dreje den forseglede kant i folder til en 
plisseret kant. Hver samosa skal gerne have 
10-12 sammenpressede folder. Vær omhyg-
gelig med at undgå huller, hvorigennem fyldet 
kan komme ud under dybstegningen. Tilbered 
alle samosaerne på samme måde og stil dem 
på en plade.

4. Opvarm ghee’en over middelvarme i en 
wok eller andet medium til dybstegning. Læg 
så mange samosaer, som der kan være i 
ad gangen, uden at de rører ved hinanden. 
Steg dem i 10-12 minutter, imens de vendes 
engang imellem med en hulske, indtil de er 
gyldenbrune på begge sider. Tag dem op og 
stil dem til afdrypning i et dørslag. Drys flor-
melis over dem eller giv dem en sukkerglasur 
ved at dyppe dem i tyktflydende sukkervand. 
Ofres varme eller kolde til Krishna.

Til variation kan bruges næsten en hvilken 
som helst sød frugt såsom jordbær, ferskner, 
ananas, mangoer eller figner.
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SPØRGSMÅL: Hvad var universets første 
sprog? Hvordan blev universet skabt? I Biblen 
og Koranen står der, at Adam var det første 
menneske i verden. Er det sandt? Hvem var 
det første menneske i verden, og hvilket land 
kom det fra? Hvor mange år er der gået siden 
universets skabelse? Hvad er forskellen på 
Bhagavad-gita, Biblen og Koranen, og hvor 
mange år er der imellem disse bøger?

SVAR: Sanskrit er det oprindelige sprog 
i universet. Engang lige efter skabelsen af 
dette univers for 155 billioner år siden sad 
Herren Brahma i vandet og tænkte, da han 
pludselig hørte de to stavelser “ta” og “pa” fra 
sanskritalfabetet:

sa cintayan dvy-aksaram ekadambhasy
upasrnod dvir-gaditam vaco vibhuh
sparsesu yat sodasam ekavimsam

niskincananam nrpa yad dhanam viduh
“Imens Brahmaji således var fordybet i tan-

ker i vandet, hørte han to gange fra et sted i 
nærheden to stavelser sat sammen. Den ene 
af stavelserne var taget fra det sekstende 
og den anden fra det enogtyvende bogstav i 
sparsa-alpfabetet, og sammen blev de til den 
forsagende livsordens rigdom.” (SB. 2.9.6)

Universet, hvor vi bor, kom fra Maha-Visnus 
åndedrag. Den første person i dette univers 
var Herren Brahma. Han bor ikke i noget land 
på denne planet, Jorden, men har sin egen 
planet, Brahmaloka.

Som det bekræftes af Herren Brahma er 
Krishna den Højeste Guddom:
isvarah paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah

anadir adir govindah sarva-karana-karanam
“Guddommens Højeste Personlighed er 

Krishna, der har en krop af evighed, viden 

og lyksalighed. Han har ingen begyndelse, 
for Han er begyndelsen til alting. Han er alle 
årsagers årsag.” Brahma-samhita 5.1.

Biblen går 2.000 år tilbage, og Koranen er 
yngre end det. Bhagavad-gita blev talt til solgu-
den for mange millioner år siden. Forskellen 
på bøgerne er, at Biblen og den islamiske lære 
nævner, at der er mere at vide, end hvad de 
har åbenbaret. Bhagavad-gita fortæller imid-
lertid, at der er intet mere at vide end det, der 
bliver afsløret i Bhagavad-gita (7.2): 
jnanam te ’ham sa-vijnanam idam vaksyamy asesatah

yaj jnatva neha bhuyo ’nyaj jnatavyam avasisyate
“Jeg skal nu til fulde forklære denne viden 

for dig, både den fænomenale og den numi-
nøse. Når du ved dette, er der intet mere for 
dig at vide.”

SPØRGSMÅL: Hvad eksisterede, da Gud 
ikke var der? Hvem skabte Gud?

SVAR: Intet kunne have eksisteret, hvis 
Gud ikke havde været der, for Han er den, 
der manifesterer alting. Intet eksisterer, uden 
at Han manifesterer det. Siden Han altid har 
eksisteret, og fordi Han ønsker at nyde en 
manifestation, har Hans manifestation også 
eksisteret sammen med Ham som Hans un-
derordnede energi i al evighed.

Hvis nogen skabte Gud, ville det have været 
Gud Selv, for Han er oprindelsen til alting. 
Han er ikke skabt af noget andet eller nogen 
anden, for Han er selvmanifesteret. Det giver 
ingen mening at være Gud, hvis Han ikke er 
selvmanifesteret. Hvis han var skabt af nogen 
anden eller noget andet end Sig selv, ville Han 
ikke have været Gud. Gud betyder, at Han er 
den Højeste. Han er ikke afhængig af nogen 
eller noget andet for Sin eksistens.

BREVKASSE
Hvad var universets første sprog?

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.



23

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

København:
Søndagsfest i templet i Vanløse hver søndag klokken 
15 med op til 30 gæster. Tilmelding nødvendig, f.eks. 
via Facebook: Hare Krishna Danmark.

Tirsdag den 25. maj: Herren Nrsimhadevas fremkomst. 
Fest fra klokken 17. Max. 30 gæster med tilmelding, 
f.eks. via Facebook: Hare Krishna Danmark.

21-24 maj: Pinsestævne ved Kvie Sø (se omtale på 
side 13). Tilmelding til Madan Gopal, tlf. 2843 3522.

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                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag, 
arati og prasada. Husk munnbind
Friday kirtan: Hver fredag kl. 18-19.30
Tirsdag 25.05: Sri Nrsimha Caturdasi. Nrsimhadevas 
åpenbarelsesdag. Kl. 17-20.15: Kirtan, foredrag, arati 
og 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.



MOSKVAS HARINAMA FRIKENDT
Den 3. april 2021 blev tre harinama-grupper standset og holdt tilbage i Moskva af poli-

tiet. En sigtelse på 46 tilfælde af administrative forseelser blev indledt imod 25 hengivne.
Sang af Krishnas hellige navne på Moskvas gader er en tradition, der har foregået i over 

30 år. Harinamaer bidrager til kulturlivet i Ruslands hovedstad. De er også en ældgammel 
tradition, der bringer fremgang og udbreder fred over hele verden. Generelt er folk glade 
for de farverige harinama-grupper og den melodiske sang.

Men denne gang sigtede Moskvas autoriteter de hengivne for uautoriserede offentlige 
møder. Da dette skete, blev hengivne over hele verden bedt om at støtte de russiske 
hengivne med bønner. Som resultat af de hengivnes bønner blev alle sigtelserne ophæ-
vet. Efter at have set på sagen fandt retten ingen grund til at holde fast på sigtelserne. 
Hengivne kan nu fortsætte med at have harinama, som de har haft det i de sidste 30 år. 
ISKCON i Rusland takker hengivne over hele verden for deres støtte. 


