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Søndag 4.7 Srivasa Panditas bortgang
Mandag 5.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Yogini Ekadasi)
Tirsdag 6.7 Bryd fasten mellem 4:35–10:21
Fredag 9.7 Sri Gadadhara Panditas bortgang
                  Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang
Lørdag 10.7 Gundica Marjana
Søndag 11.7 Ratha Yatra
                      Sri Svarupa Damodara Gosvamis  
  bortgang
                      Sri Sivananda Senas bortgang
Torsdag 15.7 Hera Pancami (4 dage efter Ratha Yatra)
                       Sri Vakresvara Panditas bortgang
Mandag 19.7 Ratha Yatra retur (8 dage efter Ratha Yatra)
Tirsdag 20.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Sayana Ekadasi)
Onsdag 21.7 Bryd fasten mellem 4:56–10:29
Lørdag 24.7 Guru (Vyasa) Purnima
                      Srila Sanatana Gosvamis bortgang
                      Caturmasyas første måned begynder  
  (faste fra bladgrønt i en måned)
Onsdag 28.7 Srila Gopala Bhatta Gosvamis  
  bortgang
Lørdag 31.7 Srila Lokanatha Gosvamis bortgang
Søndag 1.8 ISKCON’s stiftelse i New York
Onsdag 4.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Kamika Ekadasi)
Torsdag 5.8 Bryd fasten mellem 5:22–10:37
Torsdag 12.8 Sri Raghunandana Thakuras bortgang
                       Sri Vamsidasa Babajis bortgang
Onsdag 18.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Pavitropana Ekadasi)
                      Radha Govinda Jhulana Yatra  
  begynder
Torsdag 19.8 Bryd fasten mellem 5:49–10:44
                       Srila Rupa Gosvamis bortgang
                       Sri Gauridasa Panditas bortgang
Søndag 22.8 Jhulana Yatra slutter
                      Herren Balaramas fremkomst (faste  
  indtil middag)

 KALENDER
Velkommen til en rigtig sommerudgave af 

Nyt fra Hare Krishna, hvis forside prydes af 
de tre første modne tomater fra ISKCON’s nye 
mikrolandbrug på Nordfalster. Fra et større 
perspektiv er et par modne tomater næppe 
den store sensation, men de er noget af det 
første, der er blevet høstet, så stoltheden 
tvinger os alligevel til at forevise dem. Læs 
mere på side 18.

Som man så kan læse på bagsiden, bliver 
der her i begyndelsen af juli (lørdag den 3.7) 
en Ratha Yatra i København. På grund af den 
fortsatte corona-situation var det ikke muligt at 
arrangere den før end i sidste øjeblik, men det 
glædelige er nu, at der bliver en festival, om 
end i det ydre i mindre skala, end der plejer. 
Mød talstærkt op fra klokken 13.

En tilsvarende situation har vi med Sri Krish-
na Janmastami og Srila Prabhupadas vyasa-
puja den 30. og 31. august. Det er lige nu for 
tidligt at sige noget om, hvordan disse to festi-
valer kommer til at foregå. Sandsynligvis kan 
der til den tid godt afholdes forholdsvis store 
arrangementer, måske under forudsætning af, 
at alle deltagere kan fremvise corona-pas, men 
det endelige omfang kan først planlægges 
et par uger i forvejen inde midt i august. Når 
det drejer sig om København, kan man følge 
med på templets facebook-side for de seneste 
opdateringer. For arrangementer andre steder 
i landet må man blot holde ørerne åbne.

Ellers god fornøjelse med dette nummer af 
Nyt fra Hare Krishna. Hare Krishna. Ld.

Modne tomater
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O Bhagavad-gita, igennem Dine atten 
kapitler overøser du mennesket med den 
udødelige nektar af den Absoluttes visdom. 
O velsignede Gita, igennem Dig oplyste Her-
ren Krishna Arjuna. Derefter inkluderede den 
urgamle vismand Vyasa Dig i Mahabharata. 
O kærlige moder, ødelægger af menneskets 
genfødsel i denne dødelige verdens mørke, 
jeg mediterer på Dig.

Hyldester til dig, O Vyasa. Du er af et væl-
digt intellekt, og dine øjne er så store som 
kronbladene på en fuldt udvokset lotus. Det 
var dig, der tændte denne visdommens lam-
pe ved at fylde den med Mahabharatas olie.

Forklaring: Sripada Sankaracarya var fra det 
materialistiske synspunkt en upersonalist. Men 
han afviste aldrig den åndelige form, der er kendt 
som sac-cid-ananda-vigraha [Bs. 5.1] eller den 
evige, fuldstændigt lyksalige form af viden, der 
eksisterede før den materielle skabelse. Når han 
omtalte den Højeste Brahman som upersonlig, 
sigtede han til, at Herrens sac-cid-ananda-form 
ikke måtte forveksles med en materiel opfattelse 
af personlighed. I begyndelsen af sin kommentar 
til Bhagavad-gita fastslår han, at Narayana, den 
Højeste Herre, er transcendental til den materi-
elle skabelse. Herren eksisterede før skabelsen 
som den transcendentale personlighed, og Han 
har intet at gøre med nogen materiel person-
lighed. Herren Krishna er den samme Højeste 
Personlighed og har ingen forbindelse med en 
materiel krop. Han nedstiger i Sin åndelige, evige 
form, men tåbelige mennesker tror fejlagtigt, at 
Hans krop er som vores. Når Sankara prædiker 
upersonalisme, er det specielt for at instruere 

tåbelige personer, der anser Krishna for at være 
et almindeligt menneske, der består af materie.

Ingen ville bekymre sig om at læse Bhagavad-
gita, hvis den var blevet talt af et materielt men-
neske, og Vyasadeva ville helt sikkert ikke have 
gjort sig den ulejlighed at have inkluderet den i 
Mahabharatas historie. Ifølge ovenstående vers 
er Mahabharata Oldtidens verdenshistorie, og 
Vyasadeva er forfatteren til dette store epos. 
Bhagavad-gita er identisk med Krishna, og fordi 
Krishna er Guddommens Absolutte Højeste 
Personlighed, er der ingen forskel på Krishna 
og Hans ord. Derfor er Bhagavad-gita lige så 
tilbedelsesværdig som Herren Krishna Selv, da 
begge er absolutte. Den, der hører Bhagavad-
gita ”som den er”, hører i virkeligheden ordene 
direkte fra Herrens lotuslæber. Men uheldige 
personer hævder, at Bhagavad-gita er for 
gammeldags for det moderne menneske, der 
ønsker at finde Gud gennem spekulation eller 
meditation.

Jeg hilser Dig, O Krishna, O Du, der er 
tilflugtsstedet for den fra havet fødte Laksmi 
og alle, der tager tilflugt ved Dine lotusfød-
der. Du er så sandelig det ønskeopfyldende 
træ for Dine hengivne. Din ene hånd holder 
en stav til at vogte køer, og Din anden hånd 
er rejst, og tommelen rører spidsen af Din 
pegefinger som angivelse af guddommelig 
viden. Hilsener til Dig, O Højeste Herre, for 
Du er malkeren af Bhagavad-gitas ambrosia.
Forklaring: Sripada Sankaracarya erklærer 

udtrykkeligt: “I tåber, blot tilbed Govinda og den 
Bhagavad-gita, der blev talt af Narayana Selv.” 

SRILA PRABHUPADAS SIDE 
Bhagavad-gitas udødelige nektar

af Srila Prabhupada
Sankaracarya er kendt som mayavadiernes store leder og Herren Sivas inkarnation. De fleste af 

hans tilhængere ved imidlertid ikke, at i virkeligheden var han en stor vaisnava, der kun prædikede 
upersonlig mayavada-filosofi på højere ordre for at fordrive buddhismen fra Indien. Hans virkelige 
hjerte afsløres i hans meditationer over Bhagavad-gita, som Prabhupada her har oversat og sat 
sine kommentarer til.
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Alligevel fortsætter tåbelige folk med deres forsk-
ningsarbejde for at finde Narayana. Følgelig er 
de nogle ulykkelige stakler, der spilder deres tid 
til ingen verdens nytte. Narayana er aldrig fattig 
eller daridra. Tværtimod tilbedes Han af lykkens 
gudinde, Laksmi, såvel som af alle levende 
væsener. Sankara kaldte sig selv for ”Brahman”, 
men indrømmer, at Narayana eller Krishna er 
den Højeste Personlighed, der er hinsides den 
materielle skabelse. Han frembærer sin respekt 
til Krishna som den Højeste Brahman eller Para-
brahman, for Han (Krishna) er tilbedelsesværdig 
for alle. Kun tåber og Krishnas fjender kan ikke 
forstå, hvad Bhagavad-gita er (selv om de skriver 
kommentarer til den), og siger: “Det er ikke den 
personlige Krishna, vi skal overgive os helt og 
aldeles til, men den ufødte, begyndelsesløse 
Evige, der taler igennem Krishna.” Tåber styr-
ter ind, hvor engle tøver med at træde. Imens 
Sankara, den største af upersonalisterne, viser 
Krishna og Hans bog, Bhagavad-gita, sin tilbør-
lige respekt, siger de tåbelige, at “Vi behøver 
ikke at overgive os til den personlige Krishna.” 
Sådanne uoplyste mennesker ved ikke, at 
Krishna er absolut, og at der ingen forskel er på 
Hans indre og ydre. Forskellen på indre og ydre 
opleves i den dualistiske materielle verden. I den 
absolutte verden er der ingen sådan forskel, for i 
den absolutte verden er alting åndeligt (sac-cid-
ananda), og Narayana eller Krishna tilhører den 
absolutte verden. I den absolutte verden er der 
kun den faktiske person, og der er ingen forskel 
på krop og sjæl.

Upanisaderne er som en flok køer. Herren 
Krishna, en kohyrdes søn, er deres malker. 
Arjuna er kalven. Bhagavad-gitas ypperlige 
nektar er mælken, og det vise menneske med 
et renset intellekt er den, der drikker.

Forklaring: Medmindre man forstår åndelig 
mangfoldighed, kan man ikke forstå Herrens 
transcendentale lilaer. I Brahma-samhita står 
der skrevet, at Krishnas navn, form, kvalitet, 
lege, følge og udstyr alle er ananda-cinmaya-
rasa. Kort sagt er alting i Hans transcendentale 
selskab af den samme sammensætning af ån-

delig lyksalighed, viden og evighed. Der er ingen 
ende på Hans navn, form osv. i modsætning til 
den materielle verden, hvor alting har en ende. 
Som der står i Bhagavad-gita, håner kun tåber 
Ham, imens det er Sankara, den største uper-
sonalist, der tilbeder Ham som Vasudevas søn 
og Devakis glæde sammen med  Hans køer og 
Hans lilaer.

Du Vasudevas søn, udsletter af dæmo-
nerne Kamsa og Canura, Du Moder Devakis 
højeste lykke, O Du universets guru, verde-
nernes lærer, Dig, O Krishna, hilser jeg.

Forklaring: Sankara beskriver Krishna som 
Vasudeva og Devakis søn. Betyder det der-
med, at han tilbeder en almindelig materialistisk 
mand? Han tilbeder Krishna, fordi han ved, 
at Krishnas fødsel og aktiviteter alle er over-
naturlige. Som der står i Bhagavad-gita (4.9), 
er Krishnas fødsel og handlinger mystiske og 
transcendentale, og derfor kan kun Krishnas 
hengivne kende dem til fulde. Sankara var ikke 
sådan en tåbe, at han ville acceptere Krishna 
som en almindelig mand og på samme tid over-
bringe Ham alle hengivne underkastelser i viden 
om, at Han er Devaki og Vasudevas søn. Ifølge 
Bhagavad-gita kan man kun opnå befrielse og 
få en åndelig form som Krishnas ved at kende 
Krishnas transcendentale fødsel og aktiviteter. 
Der er fem slags befrielse. Den, der bliver ét 
med Krishnas åndelige aura, der er kendt som 
den upersonlige Brahman-udstråling, udvikler 
ikke til fulde sin åndelige krop. Men den, der 
fuldt ud udvikler sin åndelige eksistens, bliver 
en omgangsfælle til Narayana eller Krishna i 
forskellige åndelige boliger. Den, der kommer 
til Narayanas bolig, udvikler en åndelig form 
nøjagtig som Narayanas (firarmet), og den, der 
kommer til Krishnas højeste åndelige bolig, der 
er kendt som Goloka Vrindavana, udvikler en 
åndelig form med to arme ligesom Krishnas. 
Sankara kender som en inkarnation af Herren 
Siva alle disse åndelige eksistenser, men han 
afslørede dem ikke for sine buddhistiske tilhæn-
gere, for det var umuligt for dem at forstå den 
åndelige verden. Herren Buddha prædikede, at 



5

tomhed er det endelige mål, så hvordan kunne 
hans tilhængere forstå åndelig mangfoldighed? 
Derfor sagde Sankara, brahma satyam jagan 
mithya eller materiel mangfoldighed er falsk, 
men åndelig mangfoldighed er virkelighed. I 
Padma Purana har Herren Siva indrømmet, at 
han var nødt til at prædike filosofien om maya 
eller illusion i Kali-yuga som en anden udgave af 
Buddhas “tomhedsfilosofi”. Han måtte gøre dette 
på Herrens ordre af helt bestemte grunde. Han 
afslørede sin virkelige tankegang ved at anbe-
fale, at folk tilbeder Krishna, for ingen kan blive 
frelst blot gennem intellektuel spekulation over 
jongleren med ord og grammatiske manøvrer. 
Sankara instruerer videre:

bhaja govindam bhaja govindam
bhaja govindam mudha-mate

samprapte sannihite kale
na hi na hi raksati dukrn-karane

”I intellektuelle fjolser, blot tilbed Govinda, 
blot tilbed Govinda, blot tilbed Govinda. Jeres 
grammatiske kundskaber og verbale taskenspil-
lerkunst vil ikke redde jer ved tiden for døden.”

Kuruksetras slagmark var som en forfærdelig 
og skræmmende flod, som Pandavaerne sejrrigt 
krydsede over. Her var Bhisma og Drona som 
de høje bredder, Jayadratha som flodens vand, 
Gandharas konge den blå vandlilje, Salya ha-
jen, Krpa strømmen, Karna de mægtige bølger, 
Asvatthama og Vikarna de frygtindgydende 
krokodiller og Duryodhana selve strømhvirvlen. 
Men Du, O Krishna, var færgemanden!

Må Mahabharatas fejlfrie lotus, der vokser 
på vandene i form af Vyasas ord, blandt 
hvilke Bhagavad-gita er den uimodståeligt 
søde duft og dens fortællinger om helte de 
fuldt udvoksede kronblade, der blev fuldt 
åbnet af Herrens Haris tale, der tilintetgør 
Kali-yugas synder, dagligt kaste lys på de 
nektarsøgende sjæle, der er som så mange 
bier, der sværmer glade omkring. Må denne 
Mahabharatas lotus skænke os det højeste 
gode.

Hilsner til Herren Krishna, indbegrebet af 

den højeste lyksalighed, ved hvis nåde og 
medfølelse den stumme bliver veltalende og 
den lamme bestiger bjerge – Ham hilser jeg!

Forklaring: Tåbelige spekulanters tåbelige 
tilhængere kan ikke forstå betydningen af at 
udtrykke hilsner til Herren, der er indbegrebet af 
lyksalighed. Sankara selv frembar sine hilsner til 
Herren Krishna, så forhåbentligt nogle af hans 
intelligente tilhængere kunne forstå den virke-
lige kendsgerning gennem eksemplet fra deres 
store mester, Sankara, Herren Sivas inkarnation. 
Men Sankara har mange stædige tilhængere, 
der nægter at vise deres respektfulde hilsen til 
Herren og i stedet vildleder uskyldige personer 
ved at indgyde materialisme i Bhagavad-gita og 
forvirre uskyldige læsere med deres kommenta-
rer, og følgelig får læserne aldrig muligheden for 
at blive velsignet ved at sende deres hilsner til 
Herren Krishna, alle årsagers årsag. Den største 
bjørnetjeneste til menneskeheden er at holde 
menneskeheden i mørke omkring videnskaben 
om Krishna eller Krishnabevidsthed ved at for-
dreje Bhagavad-gitas betydning.

Hilsner til denne højeste skinnende ene, 
som skaberen Brahma, Varuna, Indra, Rudra, 
Marut og guddommelige væsener priser med 
hymner, hvis hæder besynges af Vedaernes 
vers, som Samas sangere synger om, hvis 
herligheder Upanisaderne erklærer i kor, som 
yogierne ser med deres sind absorberet i 
perfekt meditation, og om hvem alle hærska-
rerne af guder og dæmoner ingen grænser 
kender – til Ham, den Højeste Gud, Krishna, 
må være alle hilsner. Ham hilser vi! Ham 
hilser vi! Ham hilser vi!

Forklaring: Ved recitationen af sin medita-
tions niende vers, der er citeret fra Srimad-
Bhagavatam, har Sankara tilkendegivet, at 
Herren Krishna er tilbedelsesværdig for alle 
og enhver inklusive ham selv. Han giver en 
antydning til materialister, upersonalister, intel-
lektuelle spekulanter, “tomhedsfilosoffer” og alle 
andre kandidater, der er underlagt de materielle 
lidelsers afstraffelse – blot frembær hilsner til 

(Fortsættes side 12)
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Srila Bhaktivinoda Thakura blev født i 1838 
som Kedarnatha Datta i Birangara, Bengalen. 
Som den yngste af syv sønner var hans far, Raja 
Krisananda Datta, en stor hengiven af Herren 
Nityananda. Familien var ret velstående, indtil 
Kedarnathas far døde i 1849, hvor den blev 
kastet ud i dyb fattigdom. I 1850 arrangerede Ke-
darnathas mor hans ægteskab med den fem år 
gamle datter af Madhusudana Mitra Mahasaya, 
en beboer i Rana Ghata.

Kedarnatha blev undervist af sin onkel Kasi-
prasada Ghosh Mahasaya Thakura i dennes 
hjem i Calcutta. Kasiprasada havde studeret 
inden for det engelske uddannelsessystem. 
Han var en central skikkelse i mange litterære 
kredse og redaktør for The Hindu Intelligencer. 
Kedarnatha studerede sin onkels bøger og hjalp 
ham med artikler til avisen. Han blev kyndig i 
engelsk som læser, taler og skribent. Da han var 
18, kom han på universitet i Calcutta, hvor han 
skrev omfattende på både engelsk og bengalsk 
(hans essays blev offentliggjort lokalt). Han talte 
også ofte på begge sprog. Hans bedste ven i 
disse år var Sriman Dvijendranatha Thakura, 
Maharsi Devendranatha Thakuras ældste søn. 

Efter at have set korruptionen inden for for-
retningsverdenen besluttede Kedarnatha at 
blive skolelærer. Han oprettede en engelsk 
skole i Kendrapara, en landsby nær Chutigrama 
i Orissa, og banede således vej for engelsk ud-
dannelse i staten. Et stykke tid senere tog han 
til Puri og bestod sin lærereksamen. Han blev 
ansat som skolelærer i en skole i Cuttack og blev 
senere rektor, først i en skole i Bhadraka og der-
efter i Madinipura. Hans pligtopfyldende arbejde 
blev bemærket af skoleautoriteterne. Som rektor 
studerede Bhaktivinoda forskellige religioner 
og kom til erkendelsen, at den eneste virkelige 

religion, der, om end ikke særlig godt, fandtes i 
Bengalen, var Sri Caitanya Mahaprabhus.

I Bhadraka fødtes hans første søn, Annada 
Prasada (Acyutananda) i 1860. Efter hans hu-
stru døde, giftede han sig med Bhagavati Dey 
i byen Jakapura.

I 1861 accepterede Bhaktivinoda offentlig 
tjeneste som fuldmagtsdommer i Bengalen. I de 
følgende år fik han adskillige regeringsposter, 
hovedsageligt som fuldmagtsdommer forskel-
lige steder i Bengalen. Han læste Sri Caitanya-
caritamrta gentagne gange. Hans tro på Krishna-
bevidsthed voksede, indtil han var fuldstændigt 
absorberet i de rene bhakti-sastraer dag og nat.

Imellem årene 1874 og 1893 tilbragte Bhaktivi-
noda Thakura megen tid i afsondring for at recitere 
det hellige navn (selv om han stadig passede 
sine verdslige pligter). Han skrev flere bøger på 
sanskrit såsom Sri Krsna samhita, Tattva-sutram, 
Tattva-viveka og Datta-kaustubha. Han skrev 
også mange bøger på bengalsk såsom Kalyana-
kalpataru. Srila Bhaktivinoda Thakura var en 
enestående intellektuel og skrev i løbet af sit liv 
mindst et hundrede bøger, en karriere, der star-
tede, da han var 12. Han talte bengalsk, sanskrit, 
engelsk, latin, urdu, persisk og oriya. Det lykkedes 
ham at skaffe og skrive en sanskritkommentar til 
Caitanyopanisada. Hans andre litterære værker 
inkluderer Sri Caitanya Siksamrta og Vaisnava-
siddhanta-mala, Prema-pradipa og Manah-siksa.

Imens Srila Bhaktivinoda Thakura var i Puri, 
blev han administrator for Jagannatha-templet. 
Han etablerede punktlig tilbedelse af Deiteten. 
I tempelgården etablerede han en ’Bhakti 
Mandapa’, hvor der afholdtes daglige forelæs-
ninger over Srimad-Bhagavatam. Srila Bhakti-
vinoda Thakura ville tilbringe mange timer med 
at diskutere Krishna og recitere det hellige navn, 

SRILA BHAKTIVINODA THAKURA
Bortgang den 9. juni 2021

Den 9. juli er det Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgangsdag. I den anledning bringes en kort 
biografi over hans liv. Længere biografier er blevet bragt ved adskillige lejligheder i Nyt fra Hare 
Krishna igennem årene. Forfatteren til denne biografi er ukendt.
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udgav Srila Bhaktivinoda Thakura et lille hæfte 
med titlen Visva-Vaisnava-kalpavi.

Han udgav også sin egen udgave af Sri 
Caitanya-caritamrta med sin kommentar 
Amrta-prabhava Bhasya. Og han introducerede 
Caitanyabda eller Caitanya-æra-kalenderen og 
hjalp med udbredelsen af Caitanya Panjika, der 
etablerede Gaura Purnimas festivaldag.

Han gav forelæsninger og afholdt læsninger 
over bøger som Bhakti Rasamrta Sindhu af Srila 
Rupa Gosvami i forskellige vaisnava-selskaber. 
Han udgav The Hindu Herald, et engelsk tids-
skrift, og en detaljeret redegørelse over Sri 
Caitanyas liv.

Det var på den tid, at lærde vaisnavaer aner-
kendte Kedaranatha Datta og gav ham ærestit-
len Bhaktivinoda Thakura.

Bhaktivinoda rejste og prædikede vidt og 
bredt. I 1891 tog han orlov fra sit regeringsem-
bede i to år for at gøre dette. Han talte i klubber, 
selskaber og organisationer. Under den tid 
fortsatte han med at skrive og åbnede mange 
afdelinger af Nama Hatta i forskellige distrikter 
i Bengalen. Nama Hatta blev en selvkørende 
succes, der fortsatte med at spredes, selv efter 
at han var vendt tilbage til sit regeringsarbejde.

Imens Bhaktivinoda Thakura var udstationeret i 
Krishanagar, fandt han sammen med Jagannatha 
Dasa Babaji Maharaja Herren Caitanyas fødested 
i året 1887. Efter at fødestedet var blevet opdaget, 
tilbad Srila Bhaktivinoda Thakura og Srila Jagan-
natha Dasa Babaji Herren Caitanya der.

I 1908 antog Srila Bhaktivinoda Thakura den 
ydre vesa-klædning som en babaji i Satasana, 
Puri. Med andre ord accepterede han paramaham-
sa-sannyasa. Indtil 1910 rejste han frem og tilbage 
mellem Calcutta og Puri og skrev fortsat bøger. I 
1910 lukkede han sig fuldstændigt inde og gik i 
samadhi under påskud af at være blevet lammet.

Den 23. juni 1914 gik Srila Bhaktivinoda 
Thakura Prabhupada bort i Jagannatha Puri. 
Denne dag er også Sri Gadadhara Panditas 
bortgangsdag.

Hentet fra http://kksongs.org/authors/bio/
bvt_bio.html.

specielt i Tota-Gopinatha Mandir, ved Haridasa 
Thakuras grav (Siddha Bakula) og i Gambhira.

Som familiemand var Bhaktivinoda gift to 
gange og havde ti børn, blandt hvilke var den 
store vaisnava-lærde Sri Srimad Bhaktisiddhanta 
Sarasvati (Siddhanta Sarasvati Thakura). Bimala 
Prasad, som Bhaktisiddhanta Sarasvati oprin-
deligt hed, var Bhaktivinodas fjerde søn og blev 
født i Sri Purusottama Ksetra (Jagannatha Puri) 
den 6. februar 1874 som svar på Bhaktivinodas 
bøn til Herren om ”at sende en stråle af Visnu” til 
at prædike Sri Caitanya Mahaprabhus budskab 
over hele verden. Sri Srimad Bhaktisiddhanta 
Sarasvati blev senere A. C. Bhaktivedanta Swami 
Prabhupadas åndelige mester.

Som hengiven udviste Bhaktivinoda stor 
ydmyghed. Han havde urokkelige moralske 
standarder og ville ikke acceptere gaver fra 
nogen. Selv i sine offentlige pligter afviste han 
alle æresbevisninger og titler.

Da Srila Bhaktivinoda Thakuras syvende søn 
blev født, tog han pancaratrika-diksa-initiering fra 
Bipin Bihari Gosvami, der var en efterkommer 
i Jahnava-familien fra Baghnapara. I 1881 be-
gyndte Bhaktivinoda Thakura at udgive Sajjana-
tosani, hans vaisnava-tidsskrift. Srila Bhaktivinoda 
Thakura havde tidligere foretaget pilgrimsrejser 
til Kasi, Prayaga, Mathura og Vrindavana i 1866. 
Ved afslutningen på sit ophold i Naraila ønskede 
han igen at se Vrajas land, hvor han mødte Srila 
Jagannatha Dasa Babaji og accepterede ham 
som sin evigt tilbedelsesværdige siksa-guru 
(instruerende åndelige mester).

Fra Vrindavana rejste han til Calcutta og købte 
et hus. Han startede daglig tilbedelse af Sri Gi-
ridhari (Krishnas transcendentale form, der viste 
sig i form af Govardhanabjerget) og kaldte huset 
Bhakti-bhavana. I 1881 under udgravningen til 
opførelsen af Bhakti-bhavana i Rambagan i 
Calcutta blev en Deitet af Kurmadeva afdæk-
ket. Bhaktivinoda betroede sin søn Bimala med 
tjenesten til Kurmadevas Deitet. I Calcutta star-
tede Srila Bhaktivinoda Thakura selskabet Sri 
Visva-Vaisnava Sabha, der var viet til at prædike 
ren bhakti, sådan som det blev lært af Herren 
Caitanya. For at gøre selskabets arbejde kendt 
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YDMYG 93-ÅRIG INSPIRERER SINGAPORE-
FORSAMLINGEN IGENNEM SIT EGET EKSEMPEL

Kandarpa Koti Krishna Dasa har ikke en 
Ph.d. i vaisnava-studier, han er ikke en rig 
forretningsmand, ej heller har han en berømt 
YouTube-kanal eller Facebook-side i sit navn, 
og han er hverken den lokale tempelpræsident 
eller medlem af GBC.

Skulle man være så heldig at deltage i et 
arrangement i Gauranga-centeret i Singapore, 
vil man opleve, at alle hengivne, unge som 
gamle, vil henvende sig til denne umådeligt 
venlige mand og røre ved hans fødder for at 
modtage hans velsignelser. Dette skyldes ikke 
blot hans vidunderligt høje alder på 93 år. Nej, 
det er nærmere et udtryk for, hvor velanset 
han er, og at de hengivne bærer ham i deres 
hjerter.

Ved en nylig fejring af Madhavendra Puris 
bortgangsdag (en lysende vaisnava-acarya fra 
det fjortende århundrede, som fortsat udførte 
fysisk anstrengende tjeneste, efter at han var 
fyldt 90 år) udnævnte Devakinandana Dasa, 
den lokale GBC-repræsentant, Kandarpa Koti 
Dasa til at være ’Singapores egen Madhaven-
dra Puri’. “Kandarpa Koti viser os, at alder kun 
er et tal, og at man kan udføre konstant og 
umotiveret hengiven tjeneste til Krishna uanset 
alder. Alle i vores forsamling er meget inspi-
reret af ham,” tilføjede Devakinandana Dasa.

Altid tjene de hengivne og aldrig søge 
anerkendelse for det

Denne beskedne mand, der har 45 års 
erfaring i den offentlige sektor i Singapore, 
tjener altid de hengivne. Han giver ofte føl-
gende gode råd: “At tjene andre er vejen til 
sand livsglæde.” En førstegangsbesøgende 
i templet i Singapore vil som regel blive budt 
velkommen af Kandarpa Koti med et venligt 
ord og lidt caranamrita, og han vil også sørge 
for, at den besøgende får en siddeplads. 
Undertegnede (red. Prakash Govindan) har 

nærmest aldrig forladt templet uden at mod-
tage en venlig gestus fra Kandarpa Koti. Alle 
hengivne i Singapore deler denne oplevelse.

Selv om Kandarpa Koti er mere end kvali-
ficeret, har han aldrig givet en Bhagavatam-
klasse på en festivaldag eller sunget for i 
kirtana til Janmastami. Tempelautoriteterne 
siger, at Kandarpa Koti aldrig har søgt aner-
kendelse eller berømmelse for sine mange 
tjenester i templet.

Regulerede vaner er nøglen til et langt 
liv

Når Kandarpa Koti bliver spurgt ind til hem-
meligheden bag sit lange og succesrige liv, 
svarer han: “Rene, regulerede vaner samt at 
tænke hengivenhed ind i alt, man foretager 
sig – det er nøglen til et vellykket liv.” For 
eksempel udfører Kandarpa Koti Deitetstilbe-
delse i Gauranga-centeret 3-4 gange om ugen 
i 4 timer ad gangen fra kl. 5 om morgenen. 

af Prakash Govindan Dasa - Oversat af Christopher Thuesen
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frustration eller fortrydelse at finde i ham. Når 
han bliver spurgt ind til, hvordan han holder 
humøret oppe, svarer Kandarpa Koti: “Ved at 
leve et Krishnabevidst liv og konstant være 
iblandt hengivne indser man, at modgang og 
medgang er to sider af samme mønt. De er 
begge Herrens nåde.”

Taknemmelighed er hans drivkraft
Når snakken falder på Srila Prabhupada og 

Kandarpa Kotis åndelige mester (Mahavisnu 
Gosvami Maharaja), bliver hans øjne våde af 
taknemmelighed. På trods af sine mange års 
tjeneste til Krishna har han ikke glemt, at det 
kun er ved en ren hengivens nåde, at man 
opnår adgang til Herrens hengivne tjeneste.

Som svar på, hvad hans råd til ISKCON’s 
ungdom er, siger Kandarpa Koti: “Værdsat 
venligst den gave, Srila Prabhupada har 
givet os, og viderefør hans mission. Anvend 
menneskelivet til at udføre hengiven tjeneste. 
Menneskelivet er en sjælden gave og bør ikke 
gå til spilde.”

Fra ISKCON News den 22. maj 2021, se 
https://iskconnews.org/humble-93-year-old-
man-inspires-singapore-congregation-by-his-
example,7813/.

Efterfølgende kan man finde ham siddende i 
tempelrummet, og med sin smukke skråskrift 
vil han nedfælde, hvad han læser i Srila Prab-
hupadas bøger. Ofte vil man kunne finde disse 
skriverier gemt bag Srila Prabhupadas murti i 
Gauranga-centeret.

En tidlig start på den åndelige 
tilværelse

Kandarpa Koti Krishna Dasa blev født i 
Nagapattinam (i den sydindiske delstat Tamil 
Nadu) i 1928. Hans far studerede Ramavata-
ram (en tamilsk udgave af Ramayana), Maha-
bharata samt andre vediske værker. Allerede 
i en ung alder blev han undervist af sin far i 
disse skrifter. Selv i dag, hvis man henvender 
sig til ham og anmoder om det, vil han med 
sin smukke sangstemme recitere passager 
fra disse tekster.

Udholdenhed i modgang
Efter at være migreret fra Indien til Sin-

gapore i 1952 mødte Kandarpa Koti megen 
modgang. Bl.a. oplevede han økonomiske 
kvaler som nytilflytter til Singapore, hans barn 
døde i en ung alder, og for nyligt døde hans 
kone også efter 62 års ægteskab. På trods af 
dette lader der ikke til at være et glimmer af 
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SANDHEDEN 
OM ENSOMHED

Vi ved alle, at diabetes kan forårsage døden, 
og cigaretter kan reducere vores forventede 
levetid. Men hvad de fleste af os ikke ved, er, 
at ensomhed kan have en lignende effekt på 
vores helbred.

På Valentins Dag sidste år lancerede BBC 
det største ensomhedseksperiment nogen-
sinde med 55.000 mennesker fra alle steder i 
verden. De fandt frem til, at ensomhed er lige 
så dårligt for os som dét at have en langvarig 
sygdom såsom diabetes eller forhøjet blodtryk. 
Ensomhed har vist sig at være lige så skidt for 
vores helbred som at ryge 15 cigaretter om 
dagen og reducere vores forventede levetid 
med op til 8 år. Ensomhedsepidemien spre-
der sig så hurtigt, at det estimeres at påvirke 
1,1 millioner briter og helt op til 50% af alle 
amerikanere.

I USA har 1 ud af 4 personer rapporteret, at 
de ikke har én person at betro sig til. For at 
gøre ondt værre siger 75% af de adspurgte 
personer, at de er utilfredse med de venska-
ber, de har.

Ensomhed er ikke blot, at vi er alene. Det er 
snarere følelsen af, at man ikke er forbundet 
med eller elsket af de mennesker, man har 
omkring sig. Det er grunden til, at så mange 
personer føler sig ensomme, selv om deres 
liv er fyldt med mennesker. Vi kan være i 
parforhold, venskabsrelationer og endda i 
ægteskaber, og alligevel føler vi denne særlige 
smerte i vores hjerter.

Roden til den manglende forbindelse til 
andre er den manglende forbindelse til os 
selv. Når vi ikke er i berøring med os selv, er 
det meget let at føle sig alene selv i selskab 
med andre. Vi kan bruge tid på at følge andre 
på sociale medier og mindre tid på at opdage 
os selv. Vi kan bruge tid på at tage selfier, 
men mindre tid på at blive selvbevidste. Vi 
er tilbøjelige til at have overfladiske forhold til 

andre, ganske enkelt fordi vi har et overfladisk 
forhold til os selv. Imidlertid kan vi få bugt med 
ensomhed ved at genetablere forbindelsen til 
vores eget sande indre jeg.

Det, vi alle har til fælles, er ånden indeni. 
Når vi forbinder med ånden inden i os, bliver 
vi naturligt forbundet med alle andre på den 
dybeste og mest meningsfulde måde. Dette 
lader os forvandle relationer, der er centreret 
omkring sladder, til relationer, der er fokuseret 
på at give, fra interaktioner, der er baseret på 
lyst, til interaktioner, der bygger på kærlighed, 
og fra udvekslinger, der er baseret på vores 
krops ydre, til dem, der er baseret på vores 
hjertes indre.

Vi kan fejle i kærlighedsrelationer, fordi vores 
egne hjerter er tomme. Men når vi graver dybt 
og forbinder med ånden indeni, er vi i stand 
til at få adgang til kærlighedens fundament, 
der er indeni, hvilket tillader det at flyde ud i 
hvert aspekt af vores liv. Ved at gøre alle ud-
vekslinger mere fyldestgørende, kan vi føle os 
opfyldte, selv når der ikke er andre omkring os.

Moder Teresa har sagt: ”Vi kan helbrede fysi-
ske sygdomme med medicin, men den eneste 
kur mod ensomhed, fortvivlelse og håbløshed 
er kærlighed. Der er mange i verden, der dør 
for et stykke brød, men der er mange flere, der 
dør for en smule kærlighed.”

af Radhanatha Swami - Oversat af Jesper Frydenlund
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MIN SAMTALE
MED KRISHNA

Jeg ringede til Krishna 
forleden, fordi jeg var inde i 
en hård periode. Der var så 
meget, der var gået galt, og 
jeg kunne ikke forstå hvor-
for. Så jeg sagde: ”Krishna, 
Du elsker mig, ikke?” og 
Han svarede medfølende: 
”Selvfølgelig. Jeg elsker 
dig betingelsesløst.” Så jeg 
spurgte: ”Hvordan kan du el-
ske nogen og samtidig gøre 
deres liv så besværligt.” ”Ih 
jo,” svarede Krishna, ”Det er 
muligt,” og Han forklarede 
hvordan.

”Kender du det, når du sidder i en stol og 
efter et stykke tid bliver utilpas?”

”Ja,”
”Hvad gør du så?”
”Jeg flytter på mig.”
”Så når Jeg kan se, at du har brug for at 

ændre din nuværende position og flytte dig 
til et bedre sted, gør Jeg dit liv en smule ube-
hageligt. Når Jeg gør dette, begynder du at 
tænke: ’Hvorfor sker det her.’ Og så ringer du 
til Mig. Forresten, hvis alt var gået efter planen, 
ville du så have ringet til Mig?”

”Godt, godt, jeg forstår det. Men kommer 
lidelsen til at stoppe?”

”Ja selvfølgelig, når du har lært lektien. Du 
kunne selvfølgelig også lære det uden lidelse. 
Du ved, gøre som Jeg siger! Men det virker, 
som om du ikke gør det ofte, og du bliver tit 
distraheret. Så når det sker, bliver Jeg nødt til 
at give dig et lille skub. Forstår du, Jeg elsker 
dig virkelig, men nogle gange gør kærlighed 
ondt.”

”Hvad sker der så, når jeg har lært alle 

lektierne?”
”Så består du. Når du forlader denne verden, 

kommer du ikke tilbage, for der er ikke mere 
at lære her. Du er kommet ”ud herfra” som de 
siger i dit land.”

”Ja, men jeg er meget sløv, og det betyder, 
at jeg må lide en masse. Det virker ikke ret-
færdigt.”

”Men det er dig selv, der skaber din lidelse. 
I øvrigt er den materielle verden ikke et godt 
sted at være, hvis du ikke kan klare lidelse. Så 
lad være med altid at brokke dig over lidelsen. 
Det følger med i reinkarnationspakken. Men 
Jeg bruger lidelse som en hjælp til mine hen-
givne, så de med tiden kan overvinde deres 
dårlige vane med at skabe deres egen lidelse. 
Husk, Min gave til dig er friheden til at træffe 
det rette valg. Og din gave til dig selv er at 
træffe den rette beslutning.”

”Men ville det ikke have været bedre, hvis Du 
ikke havde givet mig lov til at lave rod i den?”

”Nej, du ville virkelig ikke kunne leve uden 
fuld frihed. Du ville faktisk blive tosset. Plus, 
eftersom de fleste i Kali-yuga ikke er særligt 

af Mahatma Dasa - Oversat af Mahabharata 
Mahatma Dasa er discipel af Srila Prabhupada.
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kloge, ville du opdage, at du faktisk lærer 
bedst, når du laver fejl og må lide derefter. Og 
når mine hengivne har brug for forandring og 
lære noget nyt, og de sidder fast, så gør Jeg 
det hele en smule besværligt for dem. Men 
Jeg gør det, fordi Jeg elsker dem.”

”Tja, det ser faktisk ud, som om alle livets 
problemer giver uvurderlig viden.”

”Ja. Tænk på alle dem, der har gjort dig 
fortræd eller på anden måde ulykkelig, og 
overvej, om du har lært noget eller er vokset 
ved at gennemgå de prøvelser. De, der gjorde 
dig fortræd, var nogle af dine bedste lærere, 
men jeg vil vædde med, at du har kaldt dem 
nogle utroligt grimme navne. Ser du, jeg pla-
cerer folk, der forstyrrer dig, på din vej, så du 
kan lære at være mere tolerant, tilgivende og 
medfølende. Plejede du ikke altid at sige ’Det 
er Krishnas nåde’, da du var en ny hengiven?”

”Jo, men…”
”Så du tror kun, det er Min nåde, når det 

hele går efter planen, og en andens skyld, når 
det ikke gør?”

”Ja jo, men det er nemmere at se Din nåde i 

bakspejlet og nemmere at skyde skylden på en 
anden, når der er problemer, for nogle gange 
gør folk mig fortræd.”

”Mahatma, der er ingen at bebrejde. De er 
bare din karmas aktører. Bebrejder du tæn-
derne, når du bider dig selv i tungen?”

“Ærlig talt, nogle gange gør jeg.”
“Lige præcis, vi leder altid efter en eller an-

den at skyde skylden på, leder altid efter en 
dårlig undskyldning.”

”Godt, jeg forstår. Hvis jeg var så perfekt, 
hvis jeg kun havde gode kvaliteter, ville jeg ikke 
have fået endnu en krop. Så jeg har en smule 
at lære endnu, og du sørger for, at jeg gør det.”

”Lige præcis. Den, der fornærmer dig, er 
en vigtig lærer. Du værdsætter Mig og store 
sadhuer, når vi forærer dig en gave af viden 
om, at livet er lidelse. Så er det ikke en smule 
hyklerisk, at du bebrejder din ’fornærmer’, når 
han eller hun giver dig den samme gave som 
en lektie i livet? Bør du bukke dig for Mig og 
bebrejde de andre? Er det mon muligt, at alting 
sker for at hjælpe dig, og at der i virkeligheden 
ikke er nogen at bebrejde eller tilgive?”

(Fortsat fra side 5)
Herren Krishna, der tilbedes af Brahma, Siva, 
Varuna, Indra og alle andre halvguder. Han har 
imidlertid ikke nævnt Visnus navn, for Visnu er 
identisk med Krishna. Vedaerne og Upanisa-
derne er bestemt til forståelse af processen, 
hvorigennem man kan overgive sig til Krishna. 
Yogierne forsøger at se Ham (Krishna) inde i 
sig selv gennem meditation. Med andre ord er 
det for alle halvguderne og dæmonerne, der 
ikke ved, hvad det endelige mål er, at Sankara 
underviser, og han instruerer dæmonerne og 
tåberne, at de skal frembære hilsner til Krishna 
og Hans ord, Bhagavad-gita, ved at følge i 
Hans fodspor. Kun sådanne handlinger kan 
give dæmonerne nogen gavn, som de ikke får 
ved at vildlede deres uskyldige tilhængere med 
deres såkaldte intellektuelle spekulationer og 
teatralske meditationer. Sankara frembærer 
direkte hilsner til Krishna, som om han vil vise 

fjolserne, der søger efter lys, at her er der lys 
ligesom Solen. Men de faldne dæmoner er 
som ugler, der ikke vil åbne øjnene på grund 
af deres frygt for selve solskinnet. Disse ugler 
vil aldrig åbne øjnene for at se det ophøjede 
lys fra Krishna og Hans ord i Bhagavad-gita. 
De vil imidlertid kommentere Bhagavad-gita 
med deres lukkede, uglelignende øjne for at 
vildlede deres uheldige læsere og tilhængere. 
Sankara afslører imidlertid lyset for sine mindre 
intelligente tilhængere og viser, at Bhagavad-
gita og Krishna er den eneste kilde til lys. Dette 
er alt sammen for at lære de oprigtige søgere 
af sandheden, at de skal frembære deres hil-
sen til Herren Krishna og således overgive sig 
til Ham uden forbehold. Det er livets højeste 
fuldkommenhed, og det er den højeste lære 
fra Sankara, den store lærde, hvis lærdom 
fordrev Buddhas tomhedsfilosofi ud af Indien, 
kundskabens land. Om tat sat.
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Før Nitya-trpta blev en hengiven, gik det 
op for hende, hvor kraftfuldt et kommunikati-
onsmedie fotografering er, og at det var det, 
hun ville beskæftige sig med. Men alligevel 
tænkte hun: ”Jeg har intet 
at fortælle.” Da hun senere 
blev en hengiven, forstod 
hun, at hun havde masser 
at fortælle med sin fotografi 
og blev snart ”dronningen” i 
fotografiafdelingen i Bhak-
tivedanta Book Trust i Los 
Angeles.

Nitya-trpta boede i en år-
række i 1990erne i Danmark 
på templet Bauneholm ved 
Hillerød.

Af Nitya-trpta Devi Dasi
”Jeg havde min første 

oplevelse med Srila Prab-
hupada, da jeg første gang 
besøgte templet. På det tidspunkt havde jeg 
kun læst en smule i Bhagavad-gita og talt lidt 
med de hengivne. Men den morgen i templet 
blev jeg så oplivet af guru-pujaen, at jeg of-
rede min fulde, udstrakte, overgivne dandavat 
foran Srila Prabhupadas vyasa-asana. Jeg 
var tiltrukket til Srila Prabhupada og tænkte: 
”Her er den store mand, der kan lære mig 
alting, jeg behøver at vide.” Ved gradvist at 
lytte til klasser og læse hans bøger udviklede 
jeg en følelse for hans bøger og begyndte at 
forstå, hvordan jeg kunne leve på en måde, 
der hverken er skadelig for os selv eller andre, 

men er positiv – karma-fri. Jeg tænkte: ”Ih, det 
er lige det, jeg vil vide.” Igennem sine klasser 
og bøger hjalp Prabhupada mig til at forstå, 
hvordan denne materielle verden fungerer, 

og hvordan jeg skulle fungere 
i den og bruge mine egne 
evner i Krishnabevidsthed, 
uanset hvad de er.

Jeg forsøgte at forstå, hvad 
Prabhupada mente, når han 
talte og skrev om, at vi kvin-
der er mindre intelligente. For 
det første lagde jeg mærke 
til, at han også kritiserede 
mænd. Han sammenlignede 
mænd med hunde, svin, 
kameler og æsler. Prab-
hupada kaldte kun kvinder 
mindre intelligente, men han 
sammenlignede mænd med 
lavtstående dyr. Han sagde 
også, at i Kali-yuga er alle 
mindre intelligente. Derfor 

tager jeg det ikke så alvorligt, at kvinder er 
mindre intelligente, for i Kali-yuga er alle 
mindre intelligente. Det vigtige er, som Srila 
Prabhupada gentagne gange forklarede det, 
at vi ikke er disse kroppe.

Hvis vi identificerer os med at være kvinde 
eller mand, kan vi føle os ramt og påvirket af 
Prabhupadas kritik. Det afhænger af, hvordan 
vi ønsker at tage det. En del af problemet er, 
at det falske ego stiller sig i vejen for vores 
forståelse. Generelt måles intelligens på ens 
evne til at bruge fornuft og logik, hvilket mænd 
ofte er gode til. Imidlertid er der aspekter af 

ET BÅND
AF KÆRLIGHED

Det er svært at holde styr på, hvor mange erindringsbøger, der er udkommet om Srila Prab-
hupada, og stadigvæk kommer der flere. En af de seneste er ’A Bond of Love’ med undertitlen 
’Srila Prabhupada and His Daughters’. På sine næsten 600 sider indeholder bogen erindringer 
og tanker med værdsættelse fra nogle af Srila Prabhupadas mange kvindelige disciple (Prab-
hupada initierede måske tæt ved 1500 kvinder). Her bringes tre udsnit.
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åndeligt liv, der kræver indlevelse, medfølelse 
og forståelse, og kvinder er tilbøjelige til at 
have mere af disse kvaliteter.

Siden kvinder ofte er mere indlevende og fø-
lelsesmæssige end mænd, kan disse følelser 
tilsløre intelligensen og forstyrre den rationelle 
beslutningsproces. Så med den forståelse 
accepterede jeg, at kvinder kan være mindre 
intelligente. Men kvindens indlevelsesevne 
er en god ting, for som mor har hun brug 
for at være indlevende i forholdet til barnet. 
Hvordan kan en mor ellers tolerere det uden 
at kunne se situationen med barnets øjne? I 
Krishnabevidsthed er der en masse plusser 
og minusser, der afbalancerer hinanden. Hvis 
en person ikke er respektfuld og behandler 
os som mindre intelligente, kan vi undgå den 
person, ligesom vi undgår en person, der 
ønsker at lede os til at gøre noget forkert. 
Men for mig var kvindeproblematikken ikke 
et stridsspørgsmål, for jeg var beslutsom og 
gjorde det, jeg ønskede at gøre. Jeg stod for 
fotografiafdelingen. Måske var det min karma, 

som jeg forsøgte at bruge for Krishna.
Før Prabhupada kom til Berkeley til Ratha-

yatra i 1975, gjorde jeg hans vyasasana ren og 
tænkte: ”En repræsentant for Krishna vil snart 
sidde på dette sæde og lære os om Krishna.” 
På samme måde har mit forhold til Srila Prab-
hupada igennem hele mit hengivne liv været 
gennem meditation og bøn, selv om jeg fandt 
stor glæde i at høre om Srila Prabhupada fra 
dem, der havde hans selskab. Når man føler 
sig rystet, emotionel, næsten på grådens rand 
og føler, at man forbinder sig med Prabhu-
pada, er det en slags høj åndelig følelse, en 
form for ekstase. Det har intet med materiel 
vinding at gøre, for ingen betaler mig. Jeg får 
blot, hvad jeg har brug for. Så min tilskyndelse 
kommer ikke fra: ”Ja, jeg kommer til at tjene 
på det eller få berømmelse og anerkendelse.” 
Min tilskyndelse kommer fra mit forhold til 
Prabhupada: ”Lad hvad end intelligens, jeg 
har, være tilstrækkelig til, hvad jeg gør, så jeg 
kan forstå, hvordan jeg skal gøre min tjeneste 
til din forherligelse. Lad mig forstå, hvordan 
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jeg kan glæde dig med det, jeg gør. Lad disse 
billeder inspirere hengivne.” Min meditation og 
bøn er den samme i dag, som dengang Srila 
Prabhupada var hos os fysisk.

*

Candravali Devi Dasi
Candravali søgte efter en grund til at leve, da 

hun så Srila Prabhupada. Hun tænkte: ”Her er 
der en, der ligner en rigtig god person.” Srila 
Prabhupada var i en kirtana, og på Candra-
vali virkede det, som om Srila Prabhupada 
havde sunget Hare Krishna hele livet. Selv om 
Prabhupada var gammel, syntes hun, han så 
fantastisk ud. Ja, Candravali kunne ikke tro, 
at nogen kunne være så gammel og se så 
godt ud. ”Måske bruger Prabhupada sminke,” 
tænkte hun. Hun kom tæt på ham og så, at 
han ikke var sminket. Det var mystisk. Ikke 
ret længe derefter initierede Srila Prabhupada 
Candravali i San Francisco i 1967.

”Den første gang, jeg så Srila Prabhupada, 
var jeg 22. Han sad og sang Hare Krishna med 
lukkede øjne, og jeg var betaget. Det var svært 
at tro, at han virkelig var så smuk. Jeg havde 
aldrig før set nogen som ham. Jeg begyndte 
at svare responsivt til kirtanaen, der var i gang. 
Det var fantastisk. Jeg fik øje på et aktivt liv i 
den åndelige himmel. Nu havde jeg omsider et 
liv og en retning. Da jeg så Srila Prabhupada, 
kom en velsignelse ind i mit liv.

Da jeg senere blev initieret, forsøgte jeg at 
finde ud af, hvad mit navn betød. Prabhupada 
fortalte mig, at Candravali var en af Krishnas 
gopi-elskerinder. Han sagde, at Candravali 
kunne lide at lade som om, at hun var Radha, 
og hun og hendes veninder plejede at lokke 
Krishna. Jeg forstod ikke meget om gopierne, 
men jeg var glad for mit navn, for det tog mig til 
et andet niveau, en anden indsigt. Krishnabe-
vidsthed voksede konstant i mig. Det var ikke 
som noget, jeg nogensinde havde oplevet før.

Engang i Los Angeles bukkede jeg mig ned 
for Srila Prabhupada, og da jeg gjorde det, 

kravlede min lille søn, hvis næse løb, hen til 
Srila Prabhupada. Srila Prabhupada løftede 
ham op og tørrede hans næse med sin pe-
gefinger. Så kiggede han på mig og sagde: 
”Bruger du ikke sennepsolie?” Jeg vidste ikke, 
hvad sennepsolie var. Han sagde: ”Du burde 
bruge sennepsolie.” Det havde jeg aldrig gjort 
før. Sådan lærte jeg at bruge sennepsolie.

Da jeg fik mit første barn, skrev jeg til Srila 
Prabhupada, der var i Bombay. Prabhupada 
læste mit brev, vendte sig til Malati og sagde: 
”Din veninde Candravali har fået en søn, og 
jeg har givet ham navnet Candrasekhar.” Prab-
hupada lo: ”Moderens navn er Candravali, og 
jeg har givet sønnen navnet Candrasekhar.” 
Nogen tid senere, da vores andet barn blev 
født, skrev vi til Prabhupada, og denne gang 
vendte han sig til Malati og sagde: ”Din ven-
inde har fået en lille pige. Du kan give hende 
et navn.” Malati kaldte vores datter Nalinaya, 
der betyder ”øjne som en lotus, der åbner sig.” 

Den sidste gang, jeg så Srila Prabhupada, 
stod alle på række for at sige farvel og bukke 
sig ned for ham, og jeg lagde mærke til, at 
de alle stod med blomster. Jeg havde ingen 
blomster, så jeg løb hen til et sted i nærheden, 
fik nogle almindelige blomster, gik hen til ham 
og rakte dem til ham. Han tog imod dem, som 
om de var noget værdifuldt, smilede og så tak-
nemmeligt på mig. Jeg gav ham ikke noget af 
værdi, men han vidste, at jeg ville have særlig 
opmærksomhed fra ham, og det gav han mig.

Før jeg mødte Srila Prabhupada, havde jeg 
ikke et liv. Jeg spurgte: ”Hvorfor blev jeg født? 
Hvorfor er jeg her?” Srila Prabhupada er mit 
store held. Hvis jeg ikke havde set ham, ville 
jeg være død. Jeg måtte se en, der var glad 
for sit liv, og som gjorde noget meningsfyldt.

*

Satarupa Devi Dasi
Efter at være blevet kåret til Miss Danmark 

(som Ann Schaufuss) blev Satarupa fotomodel 
i London, og tre måneder senere, da hun var 
22 år gammel, var hun på forsiden af Vogue, 
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Elle og andre førende magasiner. Hun var 
fotomodel over hele verden i tre eller fire år, 
indtil hun opgav alt for at vie sit liv til Krishna.

”Jeg kom sammen med en berømt fotograf, 
der havde mødt George Harrison og var 
begyndt at chante Hare Krishna. Jeg sagde: 
”Chante Hare Krishna, hvorfor ikke? Lad mig 
chante Hare Krishna.” Jeg blev også vegetar, 
men siden denne fotograf tog stoffer, forlod jeg 
ham. Jeg brød mig ikke om stoffer.

Engang tog jeg alene til Bhaktivedanta Ma-
nor og sad i en darsana med Prabhupada. Da 
han sagde: ”Er der nogle spørgsmål?” spurgte 
jeg: ”Hvis vi alle er åndelige sjæle, hvordan kan 
det da være, at vi fødes som mænd og kvin-
der?” Han så indtagende på mig og svarede: 
”Begær.” Det ord, ’begær’, gik ind i mit hjerte 
og gav mig forståelse. Jeg sagde: ”Mange 
tak.” I korridoren efter at jeg var kommet ud 
fra Prabhupadas værelse, brød jeg ud i tårer 
og græd som en gal kvinde i adskillelse fra 
Prabhupada. Den dag fik jeg min japa-kæde.

I sommeren 1973 besøgte jeg tilfældigvis 
templet i Paris, imens Prabhupada installerede 
Sri-Sri Radha-Parisvara. Srila Prabhupada 
kiggede rundt på alle fra vyasasanaen, fik øje 
på mig og sagde: ”Hmm, japa-pose.” Han så 
anerkendende på min japa-pose. Jeg lyttede 
opmærksomt til hans klasse og forsøgte at 
finde fejl i det, han sagde, men kunne ikke. 
Det var alt sammen for godt til at være sandt.

Jeg elskede prasadam og begyndte snart 
med glæde at lave Krishnas blomsterkranse. 
Efter en stund sagde Bhagavan: ”Hvorfor 
holder du ikke op med at være fotomodel og 
flytter ind?” Jeg svarede: ”Ja, hvorfor ikke?” 
Jeg ringede til min agent, Johnny Casablanca. 
Han kom til templet og sagde: ”Jeg har mistet 
mange piger, men aldrig nogen til Gud. Du har 
to måneder fyldt med opgaver. Du kan ikke 
gøre det.” Jeg svarede: ”Jo, det kan jeg. Jeg 
kommer på arbejde i morgen. Aflys resten.” 
Han sagde: ”Vil du ikke nok ... ?” Jeg svarede: 
”Nej, det er slut!”

Et par dage senere tog Prabhupada til 

Geneve, og jeg fulgte med Parijata for at 
hjælpe med madlavningen. Yogesvara sagde: 
”Prabhupada, dette er Ann. Hun er en berømt 
model,” og kørte videre i en uendelighed. Prab-
hupada så mig direkte ind i øjnene, og med 
mine øjne forsøgte jeg at fortælle ham: ”Jeg 
er ikke nogen berømt model længere. Det har 
jeg opgivet. Jeg er en hengiven nu. Lad være 
med at lytte til ham.” Da Yogesvara omsider 
holdt inde, sagde Prabhupada, der lignede 
en femårig med glimtende øjne, et smukt 
oplyst ansigt og et fantastisk smil: ”Syng Hare 
Krishna!” Jeg svarede: ”Ja, Srila Prabhupada,” 
og faldt til jorden.

Jeg boede i templet og gjorde min tjeneste, 
og sommetider tænkte jeg: ”Jeg var berømt. 
Hvorfor kommer pressen ikke nu og spørger 
mig, hvad jeg laver?” Da de så ikke kom, 
tænkte jeg: ”Glem det, jeg er ikke her for at tale 
med pressen. Jeg er her for at tjene Krishna.” 
Og så kom pressen: Paris Match, aviser fra 
Amerika, Danmark, Indien. Paris Match lavede 
et godt interview og satte mig på forsiden med 
en stor artikel: ”Hun forlod alting for Krishna.” 
Bhagavan viste artiklen til Prabhupada i Bom-
bay, og i en uge viste Prabhupada den til alle 
sine gæster med ordene: ”Hun opgav alting 
for Krishna, så I bør gøre det samme.” Prab-
hupada fortalte Bhagavan: ”Lige nu er hun lidt 
af en Maya-devi, men senere kommer hun til 
at gøre noget håndgribelig tjeneste.”

Jeg håber, at den håndgribelige tjeneste 
kommer nu. Jeg har ingen store evner, og jeg 
ved ikke, hvad jeg skal gøre, eller hvor jeg 
skal gøre det, men jeg beder til, at Krishna og 
Prabhupada vil inspirere mig. Jeg er parat til 
at tage hen hvor som helst, Krishna ønsker 
det, og gøre, hvad Han ønsker. Jeg ønsker at 
gøre noget håndgribelig tjeneste."

Læs også omtalen på ISKCON News af 
Bond of Love: Srila Prabhupada and His 
Daughters, se https://iskconnews.org/new-
book-a-bond-of-love-srila-prabhupadas-
daughters,7453/. Bogen kan også købes på 
saxo.com og andre steder.



17

Gud har to illusoriske kræfter – mahamaya 
og yogamaya. Mahamaya hensætter de 
faldne sjæle i den materielle verden i illusion. 
Yogamaya en den illusoriske energi, der på-
virker de befriede sjæle i Vrindavana. Kort kan 
det siges, at mahamaya dækker os betingede 
sjæle, og yogamaya dækker Krishna og Hans 
hengivne. Mahamaya tilhører Krishnas ydre 
energi, og yogamaya tilhører Krishnas indre 
energi.

Yogamaya er den illusion, der hersker i 
den åndelige verden og får Krishna og Hans 
hengivne til at glemme, at Han er Gud, så de 
kan hengive sig til de forskellige forhold, de 
måtte have til Krishna.

Krishnas forældre i Vrindavana forholder 
sig f.eks. til Krishna som deres barn. For at 
forøge deres kærlighed som forældre dækker 
yogamaya dem, så de ikke ved, at Krishna 
er Gud. Det er svært at relatere til dit lille 
barn på behørig vis, hvis du ved, at barnet er 
Gud. Så Krishnas forældre bliver dækket af 
yogamaya, så de kan fordybe sig i Krishnas 
leg med dem.

De får af og til åbenbarelser om Krishnas 
guddommelighed, som da Moder Yasoda fik 
åbenbaret al tid og rum, da hun kiggede ind i 
Krishnas mund for at se, om Han havde spist 
jord, sådan som Hans kammerater havde 
beskyldt Ham for.

Yogamaya dækker også Krishna, så Han 
af og til glemmer, at Han er Gud. Når Moder 
Yasoda løber efter Krishna med en kæp i 
hånden, fordi Han har været uartig, er det 
ikke sådan, at Krishna tænker: ”Jeg er faktisk 
Gud, men jeg leger lille barn med Yasoda.” 
Når Krishna flygter fra sin mor med tårer i 
øjnene, er Han faktisk bange for hende.

Dette er yogamayas virke for at hjælpe 
Krishna til at have det mere sjovt, når Han 
opfører sig som et almindeligt menneske. 

Som Visnu eller Narayana glemmer Gud al-
drig Sig Selv. Men som Krishna glemmer Gud 
Sig Selv. Krishna tillader Sig Selv at komme 
under yogamayas indflydelse, alt sammen for 
at have det mere sjovt.

Visvanatha Cakravarti Thakura har udtalt 
i en af sine kommentarer til Srimad-Bhaga-
vatams 10. Bog, at det, der forvirrer vismæn-
dene allermest, er, når Krishna kommer ned 
til Jorden og spiller almindeligt menneske. 
F.eks. er der en episode med Brahma, der 
simpelthen ikke kunne fatte, at den lille dreng, 
der spiser frokost med sine venner på bred-
den af Yamuna med tykmælk løbende ud 
mellem sine fingre, i virkeligheden er Gud.

Srimad-Bhagavatam beskriver også en 
morsom hændelse. Både Krishna og Balara-
ma var til stede blandt tilskuerne på tribunen 
under Draupadis svayamvara. Svayamvara 
er den ceremoni, hvor forskellige konger kan 
bejle om en prinsesses gunst.

Blandt bejlerne var også Arjuna forklædt 
som en brahmana. Arjuna kom inkognito, fordi 
Pandavaerne på det tidspunkt var tvunget til 
at leve i eksil uset af alle. Så Krishna læner sig 
over mod Balarama: ”Hej broder, er det ikke 
Arjuna dernede, ham brahmanaen?” Bala-
rama tænker sig lidt om og svarer: ”Hhmmm, 
Jeg tror faktisk, Du har ret. Det ligner faktisk 
Arjuna forklædt som en brahmana.

Så her har vi Gud, den alvidende Oversjæl 
i hjertet på alle levede væseners hjerter, læne 
sig over mod Gud (Balarama er Krishnas 
første ekspansion og dermed også Gud) og 
spørge: ”Prøv at se der. Tror Du, det der er 
Arjuna?” Og Gud svarer. ”Jeg tror sandelig, 
Du har ret.”

Når Gud leger som et almindeligt menne-
ske, er det alt sammen arrangeret af yoga-
maya, hvis opgave det er at facilitere Krishnas 
lege i den materielle verden.

KAN GUD 
GLEMME SIG SELV?

af Jahnu Dasa
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NYT
FRA LANDET

Livet og sommeren skrider fremad i Nørre 
Vedby på Nordfalster til, hvad nogle af os 
drømmer om er spiren til en Hare Krishna-
landsby med et fællesskab med hengivne 
i landlige omgivelser med selvforsyning og 
praktisering af Krishna-bevidsthed med plads 
til unge og gamle, familier og børn osv. 

På de 5.500 m2 på Vigvej 62 vokser af-
grøderne allerede ihærdigt. Igennem foråret 
frem til nu er der indtil videre blevet høstet 
rabarber, salater, radiser, 
frisk koriander, grønkål og 
sortkål, og fra juli vil det 
sandsynligvis, medmindre 
der sker et eller andet helt 
uforudset, blive eksplosivt 
suppleret med broccoli, 
spidskål, ærter, gulerødder, 
rødbeder, kartofler, squash, 
tomater, agurker og bønner, 
der alle er lige på trapperne. 
Har man lyst til at nyde 
godt af disse helt friske 
produkter, kan man enten 
aflægge et besøg på stedet 
eller holde sig til i templet i 
Vanløse, hvor der vil være 
mulighed for flere gange om 
ugen at købe af disse friske 
grønsager fra Falster.

For nærværende bor der 
to hengivne i Nørre Vedby, 
Amala Bhakta Prabhu og 
Bhakta Henrik, og en tredje 
overvejer nu seriøst også 
at slå sig ned der. Over de 
seneste uger har flere fa-
milier været omkring og se 
på mulige steder på egnen 
uden at beslutte sig for no-
get endnu. Blandt de mulig-

heder, der er for at etablere sig her til en meget 
overkommelig pris, er der lige nu fire huse til 
salg i selve Nørre Vedby plus et hus med en 
unik placering ved vandet og dæmningen ved 
Vålse Vig en kilometer fra landsbyen. Priserne 
går fra 995.000 helt ned til 495.000 kr., så det 
skulle være overkommeligt for mange. I hvert 
fald tre af husene er flexboliger, så man kan 
også eje dem uden at være tvunget til at skulle 
have adresse der.

af Lalitanatha Dasa

Fra en arbejdsdag i maj, hvor der hakkes rødbeder 
og gulerødder, mens træerne blomstrer under en blå himmel.

Netop sat til salg i Nørre Vedby til 495.000 kr., 
et lille ældre hus på 100 kvm. og 900 kvm. grund.
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I en klasse bemærkede Prabhupada, at 
tåbelige mennesker tit kritiserer hengivne for 
at være dovne dagdrivere og svæklinge, men 
sådanne folk forstår ikke, hvor intelligent en 
hengiven faktisk er. Derfor behøver en hengi-
ven ikke bekymre sig om sådanne personer. 
For at illustrere dette fortalte Srila Prabhupada 
en historie.

Nogle almindelige arbejdere kritiserede 
kongens minister og påstod, at han kun sad 
mageligt i sin stol og ikke lavede noget. Kon-
gen mindede arbejderne om, at det krævede 
intelligens at være minister. Han sagde, at han 
ville give alle inklusive ministeren en prøve. 
Den, der kunne bestå prøven, kunne blive den 
næste minister. Kongen sagde: ”Tag denne 
store elefant, vej ham og fortæl mig hans 
præcise vægt.”

De almindelige arbejdsmænd var desori-
enterede og så forvirrede på hinanden. Hvor 
kunne man finde en vægt, der var stor nok til 
at veje en elefant? De kunne ikke se, hvad de 
skulle gøre. De kom tilbage til kongen uden at 
kunne fortælle ham noget.

Så vendte kongen sig til ministeren og bad 
ham: ”Vil du venligst veje denne elefant?” 
Seks minutter senere var ministeren tilbage 
og rapporterede: ”Den vejer 20 mound (ca. 1 
ton).” De andre mænd stod måbende og så 
til. ”Hvordan kan det lade sig gøre?” spurgte 
de. ”Inden for seks minutter er han kommet 
tilbage, og han gav den præcise vægt.”

Kongen spurgte: ”Hvordan vejede du ham? 
Fandt du en stor vægt?”

”Nej, Deres Majestæt,” svarede ministeren. 
”Det er ikke muligt at veje elefanten på en 
vægt. En sådan vægt findes ikke.”

”Så hvordan vejede du elefanten?”
”Jeg tog den med ud på en båd. Da jeg kom 

ned på båden, bemærkede jeg, hvor vandet 
gik til, og afmærkede stedet. Efter at have ført 

elefanten op fra båden, tilføjede jeg vægt til 
båden, indtil båden sank til det samme vand-
mærke. Da vidste jeg, hvor meget elefanten 
vejede.”

Kongen vendte sig til arbejderne og spurgte 
dem: ”Forstår I nu forskellen?” De måtte give 
kongen ret: ”Ja.”

Efter at have fortalt historien citerede Prab-
hupada fra skrifterne: “Buddhir yasya balih 
tasya-nirbuddhes tu kuto balah: ’Den, der har 
intelligens, har styrke, og den, der ingen intel-
ligens har, en slyngel, har ingen styrke.’” Prab-
hupada konkluderede: ”Videnskabsmænd, 
ateister og forskellige kritikere af hengivne er 
sådan – slyngler, fjolser. Vi tager ikke imod 
deres råd. Vi tager råd fra Krishna og Hans 
hengivne.”

DEN, DER HAR INTELLIGENS, 
HAR STYRKE
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Hun forventede at høre mine bækkener klinge 
og se min rødbrune sari flagre i et forsøg på at 
omvende hende. Jeg forventede at møde en 
aristokratisk kvinde med næsen i sky og hang 
til at spise middag i fint selskab med hertuger 
og baronesser.

En eftermiddag i midten af februar mødte jeg 
endelig Elaine Tait, den primære madskribent 
for The Philadelphia Inquirer. Jeg havde haft fire 
eller fem korte telefonsamtaler med hende over 
et halvt års tid. Hun var en frisk kvinde iført en 
tyk sweater og et uldskørt. Vi satte os på en lille 
sofa i den travle lobby uden for hendes kontor. I 
løbet af de første par minutter af vores samtale 
hylede hun mig ud af den med sin ligefremme 
attitude, da hun fortalte mig om Moose, hendes 
kælekanin. Elaine sagde, at hendes kærlighed til 
Moose gav hende lyst til at blive vegetar ligesom 
jeg, men at hendes job desværre ikke tillod det.

I det øjeblik forsvandt mine fordomme som 
dug for Solen. Hun bemærkede den høje kvalitet 
på opskrifterne i Back to Godhead-magasinet. 
Hun virkede overrasket, da jeg fortalte hende, 
at hengivne drikker mælk og spiser mælkepro-
dukter, men hverken indtager kød, fisk eller æg. 
Ydermere forundrede det hende, at jeg ikke var 
kok, men fotograf og skribent.

Vi tøede op over for hinanden i løbet af vores 
samtale, og imens hun snakkede, klukkede jeg 
indvendigt over det tåbeligt forvrængede mentale 
billede, jeg havde skabt af hende. Her var en livlig, 
sympatisk person, der bar følelserne uden på tøjet 
(som hendes mor plejede at sige) med en forkær-
lighed for violer. Derudover var hun ufatteligt dygtig 
og dedikeret til sit arbejde. På trods af min sky natur 
og modvilje til at involvere mig følelsesmæssigt bar 
hun over med mig. Et par dage senere accepte-
rede hun min invitation til et hjemmelavet måltid.

Elaines elskværdighed som gæst kompense-
rede mere end rigeligt for min utilstrækkelige ko-
gekunst. Da jeg åbnede en køkkenskuffe, hvor 
jeg opbevarede 21 krydderier i små kopper af 
rustfrit stål, lyste hendes ansigt op og afslørede 
hendes store lidenskab for madlavning. Hun 
sagde: ”Sikke en fantastisk idé, du giver mig til 
mit nye køkken.” Hvem ville ikke sætte pris på 
at få besøg af en, der værdsætter din mad, dit 
selskab, dine børn, ja endda din og din mands 
sammenspiste drillerier? Jeg nød Elaines raske 
replikker og hendes beretninger om arbejdet 
på avisen.

Elaine og jeg mødtes igen dagen efter hen-
des artikel ”Cooking with the Krishnas” blev 
trykt. Hendes første spørgsmål var, om jeg var 
tilfreds med artiklen. Jeg fortalte hende, at jeg 
allerede havde læst den tre gange og var brudt 
ud i latter hver gang. Den var velskrevet, vittig 
og ærlig. Det havde trods alt været morsomt 
at møde hende og have hende til middag, så 
det var skam meget passende, at artiklen også 
var sjov at læse. Mest af alt var det dog sjovt at 
se, hvordan vi begge havde givet slip på vores 
fordomme om hinanden og var blevet venner.

Cooking with the Krishnas
Af Elaine Tait
For hengivne indeholder mad tre givtige 

aspekter: at tilberede den, at ofre den til Deiteten 
og at spise den.

Jeg ville ikke være blevet overrasket over 
at høre trommer og bækkener eller at se en 
eksotisk kvinde iklædt en sari med farve som 
en storbys solnedgang. I stedet ankom en 
sagtmodig Visakha Dasi (kvinder i Hare Krishna 
tager efternavnet Dasi, mænd tager Dasa) med 
et bogligt udseende som en studerende i en grå 

af Visakha-devi Da - Oversat af Christopher Thuesen

EN NY VEN I PHILADELPHIA

Fra det gamle Back to Godhead i 1987 fortæller Visakha-devi, hvordan to madskribenter kommer 
hinanden nær ved at tilsidesætte deres forudfattede ideer.
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flannelskjole med dertilhørende uldsokker.
Visakhas udseende var beroligende, men 

hun talte med en fast mantraagtig strøm af ord, 
som mindede mig om, hvorfor jeg havde været 
tøvende omkring at mødes med et medlem af 
en kontroversiel religiøs sekt. Havde jeg ikke 
undveget denne Krishna-mærkværdighed i 
lufthavnen og fra de hengivne i gaderne? Havde 
jeg ikke hørt snak om, at børneægteskaber og 
det, der var værre, skulle være foregået blandt 
en Krishnagruppering i West Virginia?

Visakhas stemme var ikke følelsesladet, 
hverken i frustration over, at jeg havde afvist at 
mødes for at snakke om den vegetariske koge-
bog, hun havde hjulpet til med at lave for Hare 
Krishnaerne, ej heller tilfredsstillelse, da jeg efter 
flere måneders modvilje endelig overgav mig og 
sagde: ”OK, lad os gøre det.”

Da hun senere følte sig mere tryg ved mig, og 
jeg ved hende, lagde jeg mærke til, at hendes 
stemme steg og faldt på samme måde, som min 
normalt ville gøre. Jeg undrede mig over, om 
hun ligeledes havde opfattet min stemme som 
værende forsnævret og fattet i vores forsigtige 
indledende samtaler?  

Jeg indvilligede i at mødes med Visakha, 
dog hverken i hendes hjem i Mount Airy eller 
det nærlæggende Krishnatempel på Allens 
Lane, men på mit kontor. Hvis hun ville forsøge 
at konvertere mig (og forsøger Hare Krishna-
medlemmer ikke altid at konvertere folk?), skøn-
nede jeg, at jeg ville have lettere ved at stå imod 
på hjemmebane.

 
De følgende opskrifter blev trykt i The Phila-

delphia Inquirer sammen med Elaine Taits artikel 
”Cooking with the Krishnas.”

 
Blomkål og grønne ærter

(phul gobhi sabji)
Tilberedelsestid: 30 minutter
Portioner: 4-6

0,6 dl ghee eller vegetabilsk olie
1½ tsk. frisk ingefær, skrællet og hakket
1½ tsk. spidskommenfrø

1 stort blomkål, vasket og skåret i ”blomster”
1 tsk. stødt gurkemeje
1 tsk. salt
¼ tsk. stødt chili eller paprika
2,5 dl friske grønne ærter
0,6 dl fløde, cremefraiche eller tykmælk
2 spsk. frisk koriander eller persille, hakket

1. Opvarm ghee’en i en gryde over middel-
varme i et minuts tid. Tilsæt ingefær og spids-
kommen og lad det stege, til det brunes. Tilsæt 
dernæst blomkål, gurkemeje, salt og chilipulver 
eller paprika. Steg blomkålen, indtil den brunes 
let. Tilsæt ærterne og omtrent to spsk. vand. 
Tildæk og skru ned på lavt blus.

2. Lad retten koge i 15 minutter, eller indtil 
grøntsagerne er så godt som møre. Omrøres 
jævnligt undervejs. Fjern låget, øg varmen og 
kog, indtil vandet fordamper. Tilsæt fløde, creme-
fraiche eller tykmælk og drys med koriander eller 
persille. Ofres til Krishna varm.

Tomatchutney 
(tamatar chatni)
Tilberedelsestid: 1 time
Portioner: 4-6

1½ spsk. ghee eller vegetabilsk olie
½ tsk. tørret rød chili, skåret i små stykker og 

frøene fjernet
½ spsk. frisk ingefær, skrællet og hakket
1 tsk. sorte sennepsfrø
½ kg faste, friske tomater, skåret i tern
½ tsk. salt
3 spsk. brun farin eller tilsvarende sødemiddel
0,8 dl vand

1. Opvarm  ghee’en i en gryde over middelvar-
me. Tilsæt chilistykker, ingefær og sennepsfrø 
og steg, indtil frøene knitrer, sprutter og popper.

2. Tilsæt tomaterne med det vons og steg dem i 
4 til 5 minutter. Tilsæt salt, sukker og vand, sæt ned 
på lav varme og lad retten simre i 40-60 minutter, 
eller indtil chutneyen tyknes. Omrøres jævnligt. 
Fjern gryden fra komfuret og lad chutneyen køle 
til stuetemperatur. Ofres til Krishna.  
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SPØRGSMÅL: Kan I fortælle mig, hvem 
Krishna er? Jeg er ny til forståelsen af selv-
realisering. Når jeg beder (chanter, mediterer), 
taler jeg direkte til Gud og også til Hans søn 
Jesus og Helligånden. Men I jeres recitation 
kalder I på andre navne. Fortæl mig, hvad de 
repræsenterer, og hvorfor I kalder på dem.

SVAR: Krishna er det mest perfekte og 
fuldstændige navn på Guddommens Højeste 
Personlighed, den Højeste Person, der er 
oprindelsen til alt, der eksisterer. Han kendes 
ved forskellige navne på forskellige sprog. På 
dansk kaldes Han Gud. På sanskrit kaldes 
Han “Krishna”.

På dansk kalder vi vand for ”vand”. På 
spansk hedder det “agua”. Uanset om vi 
kalder det vand eller 
agua, er substansen 
den samme. På samme 
måde er personen den 
samme, uanset om vi 
tiltaler den Højeste Per-
son som Gud, Krishna, 
Allah eller Jehova. Det, 
der betyder noget, er, at 
vi kommer til Ham uselvisk med ren kærlighed.

Hvert eneste af de talløse navne på Gud 
beskriver forskellige aspekter af Hans forskel-
lige tiltrækkende kvaliteter. Navnet “Krishna” 
er særdeles perfekt og fuldstændigt, for det 
refererer på samme tid til alle Hans tiltræk-
kende kvaliteter og indeholder derfor alle de 
andre navne på Gud i de to stavelser ”Krish” 
og ”na”. Vi reciterer Hans navn med kærlighed 
og kalder på Ham for at bede om, at Han vil 
udfri os fra gentagelsen af fødsel og død ved 
at acceptere os som Sine evige tjenere.

SPØRGSMÅL: Hvordan kan man tro på 
Guds eksistens?

SVAR: Vi interesserer os ikke for at tro på 
Gud. Tro kan ændres lige så let, som vinden 
skifter retning. Vi ønsker at VIDE, om Gud 
findes eller ej. Når vi først én gang ved dette, 
vil vores position være meget solid. Imens tro 
kan ændres lunefuldt, hvad øjeblik det skal 
være, er viden urokkelig. Fordi den moderne 
videnskab konstant ændrer sig, kan vi forstå, 
at videnskabsmændene endnu ikke er kommet 
til punktet af viden.

”Gud” betyder simpelthen ”kilden til alt, der 
eksisterer.” Fra praktisk erfaring kan vi se, 
at alting kommer fra noget, og intet kommer 
fra intet. Derfor må universet komme fra en 

kilde. Ligesom vi har 
et navn for den ene og 
den anden ting, har vi 
også et navn på denne 
oprindelige kilde til al 
eksistens. Vi bruger 
ordet ”Gud” om denne 
kilde til alting. Ligesom 
universet helt sikkert 

eksisterer, sådan som det bekræftes af vores 
opfattelse af det, kan vi direkte vide, at Gud 
findes. At påstå, at universet blot eksisterer på 
egen hånd uden at have et udspring er ikke 
videnskabeligt, for det er ikke det mønster, vi 
observerer i naturen. Overalt kan vi observere, 
at én ting kommer fra en anden ting, der igen 
kommer fra en tredje ting, der kommer fra en 
fjerde ting osv. Hvis vi går hele vejen tilbage til 
den oprindelige kilde til alting, der eksisterer, 
finder vi Gud.

Truth Works s. 102-103

BREVKASSE
Hvem er Krishna?

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 et par 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  

Hver søndag fest fra klokken 15. Tilmelding påkrævet.

Lørdag den 3. juli: Ratha-yatra, afgang kl. 13 fra 
Meldahlsgade mod Nytorv. Program på Nytorv fra 15.

Fredag den 9. juli: Srila Bhaktivinoda Thakuras bort-
gang. Program i templet fra klokken 17. Tilmelding 
påkrævet.

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.intelligentdesign.dk
Videnskabsside om det seneste inden for debatten 
omkring evolution, Darwin og intelligent design

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Søndagsfest hver Søndag fra 13.00-16.00. (Maks 
50 gæster)
Harinam hver Lørdag kl. 13.00 ved Tigeren på Oslo 
S. (Check Iskcon Oslo på Facebook for opdateringer)
Zoom klasse hver Torsdag (find link på Iskcon Oslo 
på Facebook)
Fredag 9. Juli klokken 17.00-20.00 i templet fejres 
Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang.

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag 
og prasada. 
Fredags-kirtan: Hver siste fredag i måneden kl. 18-19 
(fredag 30. juli)
Fredag 09.07: Srila Bhaktivinoda Thakuras og Gad-
adhara Pandits bortgangsdag. Program i senteret kl. 
17-20. Kirtan, foredrag 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.



 RATHA YATRA 2021
Siden 2004 har det været traditionen, at den første lørdag i juli er Ratha Yatra-dag i 

København. Sidste år blev festivalen aflyst på grund af corona-epidemien og den deraf 
følgende samfundsnedlukning, som stadig kører i et vist omfang.

Indtil det sidste har det været uvist, om der vil blive Ratha Yatra i København i år eller 
ej. Nu er den gode nyhed, at det bliver der! Ganske vist kommer Parasuramas engelske 
gruppe ikke til Skandinavien med deres store Ratha Yatra-vogn i år, men templet i Vanløse 
har fået mulighed og tilladelse til alligevel at afholde Ratha Yatra den 3. juli. På grund af 
udkaldet i sidste øjeblik bliver arrangementet dog mindre i det ydre, men det bliver ikke 
nødvendigvis mindre af den grund. For eksempel vil Ratha Yatra-vognen kun være en 
ombygget Christinia-cykel med en 2,5 meter høj kuppel og ikke en "rigtig" vogn. Til gen-
gæld giver det mulighed for at køre den op og ned ad Strøget, hvilket gør, at vognen og 
Herren Jagannatha kan blive set af mange flere tusinde mennesker, end det ellers ville 
være tilfældet.

Programmet er som følger:
Klokken 13: Afgang fra Meldahlsgade ad Vesterbrogade mod Rådhuspladsen og Strøget. 

Harinama op og ned ad Strøget indtil kl. 15.
Klokken 15: Kirtana på Nytorv med prasadam-smagsprøver, så længe Herren Jagan-

natha vil have det.

Mød talstærkt op – det bliver en festlig dag.


