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Redaktionelt - September
Ve l k o m m e n
til Radhastamiudgaven af Nyt
fra Hare Krishna.
Srimati Radharanis fremkomst
falder i år tirsdag
den 14. september. Men hvem
er Srimati Radharani egentlig?
Det er der sikkert
flere, der spørger om. Derfor bringer vi i dette
nummer en oversættelse fra Srila Prabhupadas indledning til Caitanya-caritamrta, hvor
han forklarer Srimati Radharanis identitet.
Se side 9.
Vi er blevet opfordret til at fortsætte med
serien om praktisering af Krishnabevidsthed,
sådan som den blev bragt løbende igennem
det sidste år. Derfor kommer vi i de næste
numre til at bringe nogle artikler fra Back to
Godhead fra 1980’erne. I dette nummer starter
det med nogle indledende betragtninger over
vigtigheden af at gøre hele sit liv, sin hverdag,
sit hjem og sine omgivelser Gudsbevidste.
Læs side 11.
Vi er også på besøg i New Zealand med et
interview med en lederne derfra, Kalasamvara
Prabhu, der er Srila Prabhupadas indviede
discipel. Han fortæller om sit begivenhedsrige
liv i et interview på side 5. Det er i øvrigt også
ham, der figurerer på forsiden.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Herren Caitanyas fremkomst
af Srila Prabhupada

I en tale i Conway Hall i London i 1969 fortæller Srila Prabhupada om Herren Caitanya Mahaprabhu, og hvordan Han for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishna-mantraet ville blive
hørt i hver eneste by og landsby verden over. Hans tale udgør også et kapitel i bogen Science of
Self Realization.
Sri Caitanya Mahaprabhu, den gyldne avatara,
åbenbarede Sig i Indien for omkring 500 år siden.
Det er skikken i Indien, at når et barn bliver født,
tilkalder man en astrolog. Da Herren Krishna,
den Højeste Guddom, fremkom for 5.000 år
siden, tilkaldte Hans far Garga Muni, der sagde:
“Dette barn inkarnerede tidligere i de tre kropsfarver hvid, rød og gylden, og nu har Han vist
Sig i en mørk farve.” Krishnas farve beskrives i
skrifterne som mørk ligesom farven på en sky.
Det er underforstået, at Herren Caitanya er
Krishna, der viste Sig i en gylden lød.
Der er så mange beviser fra den vediske
litteratur på, at Caitanya Mahaprabhu er en
inkarnation af Krishna, hvilket også bekræftes
af lærde og hengivne. I Srimad-Bhagavatam
bekræftes det, at inkarnationen af Krishna eller
Gud i denne tidsalder altid vil være optaget af at
beskrive Krishna. Han er Krishna, men som en
hengiven af Krishna beskriver Han Sig Selv. Og i
denne tidsalder er Hans kropslød ikke mørk. Det
betyder, at den kan være hvid, rød eller gul, for
de fire farver hvid, rød, gul og sort er farverne,
som inkarnationerne antager i de forskellige
tidsaldre. Siden de røde, hvide og mørke farver
allerede er blevet antaget af tidligere inkarnationer, bliver den tilbageværende farve, gylden,
derfor antaget af Caitanya Mahaprabhu. Hans
kropslød er ikke mørk, men Han er Krishna.
Et andet af denne avataras kendetegn er, at
Han altid er ledsaget af Sit følge. I billeder af
Caitanya Mahaprabhu finder man Ham altid
omgivet af mange syngende hengivne. Når som
helst Gud inkarnerer, har Han to missioner som
angivet i Bhagavad-gita. Der siger Krishna: “Når
som helst Jeg åbenbarer Mig, er Min mission at

befri de fromme hengivne og tilintetgøre dæmonerne.” Da Krishna åbenbarede Sig, måtte Han
dræbe mange dæmoner. Hvis vi ser et billede
af Visnu, vil vi lægge mærke til, at Han holder
en konkylie, en lotusblomst, en stridskølle og en
diskos. Disse sidste to genstande er beregnet
til at dræbe dæmoner. I denne verden er der to
kategorier af mennesker, nemlig dæmoner og
hengivne. De hengivne kaldes for halvguder.
De er næsten som Gud, for de har gudelige karaktertræk. De, der er hengivne, kaldes gudelige
personer, og de ikke-hengivne eller ateisterne
kaldes dæmoner. Således kommer Krishna
eller Gud med to missioner, nemlig at beskytte
de hengivne og udslette dæmonerne. Det er
også Caitanya Mahaprabhus mission i denne
tidsalder – at beskytte de hengivne og tilintetgøre
de ikke-hengivne, dæmonerne. Men i denne
tidsalder har Han et andet våben. Dette våben
er ikke en stridskølle, diskos eller andet dødeligt
våben. Hans våben er sankirtana-bevægelsen.
Han dræber folks dæmoniske mentalitet ved at
lancere sankirtana-bevægelsen. Dette er Herren
Caitanyas særlige betydning. I denne tidsalder
dræber folk allerede sig selv. De har opfundet
atomvåben, med hvilke de kan dræbe sig selv,
så det er ikke nødvendigt for Gud at dræbe dem.
Men Han åbenbarede Sig for at dræbe deres
dæmoniske mentalitet. Det er muligt gennem
denne Krishnabevidsthedsbevægelse.
Derfor står der i Srimad-Bhagavatam, at dette
er Guds inkarnation i denne tidsalder. Og hvem
tilbeder Ham? Processen er meget enkel. Man
kan blot have et billede af Herren Caitanya med
Hans ledsagere. Herren Caitanya står i midten
omgivet af Sine vigtigste fæller såsom Nitya3

nanda, Advaita, Gadadhara og Srivasa. Man
behøver blot dette billede, som man kan have
hvor som helst. Man behøver ikke at komme
til os for at se dette billede. Alle kan have det i
deres hjem, synge dette Hare Krishna-mantra
og således tilbede Herren Caitanya. Det er den
enkle metode. Men hvem vil acceptere denne
enkle metode? De, der har gode hjerner. Uden
meget besvær, men blot ved at have et billede
af Sri Caitanya Mahaprabhu hjemme hos sig
selv og synge Hare Krishna vil man erkende
Gud. Alle kan følge denne enkle metode. Der
er ingen udgift forbundet, der er ingen skat, og
der er heller ikke brug for at bygge en stor kirke
eller et stort tempel. Alle kan sætte sig ned hvor
som helst på vejen eller under et træ, synge Hare
Krishna-mantraet og tilbede Gud. Derfor er det
en enestående chance. For eksempel dukker
der somme tiden inden for forretningsverdenen
eller i det politiske liv en stor mulighed op. Intelligente politikere benytter sig af en sådan god
mulighed og får noget godt ud af den, så snart
de har den. På samme måde involverer de, der
i denne tidsalder er tilstrækkeligt intelligente, sig
i denne sankirtana-bevægelse og gør hurtigt
fremskridt.
Herren Caitanya kaldes ”den gyldne avatara”.
Avatara betyder ”stiger ned” eller ”kommer
ned”. Ligesom man kan komme ned fra femte
eller hundrede etage i en bygning, kommer en
avatara ned fra de åndelige planeter i den åndelige himmel. Himlen, vi kan se med vores blotte
øje eller med et teleskop, er kun den materielle
himmel. Men hinsides denne himmel er der
en anden himmel, der ikke er mulig at se med
vores øjne eller instrumenter. Den viden finder
vi i Bhagavad-gita. Det er ikke fantasi. Krishna
fortæller, at hinsides denne himmel er der en
anden himmel, den åndelige himmel.
Vi er nødt til at acceptere Krishnas ord, som
det er. For eksempel lærer vi små børn, at uden
for England er der andre lande, der kaldes Tyskland, Indien osv. Barnet kan kun lære om disse
steder gennem lærerens fremstilling, for det har
ikke adgang til dem på andre måder. På samme
måde er der uden for denne materielle himmel
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en anden himmel. Man kan lige så lidt eksperimentere for at finde ud af det, som barnet
kan eksperimentere for at finde ud af Tyskland
eller Indien. Det er ikke muligt. Hvis vi vil have
viden, er vi nødt til at acceptere autoritet. Hvis
vi gerne vil vide, hvad der ligger uden for den
materielle verden, er vi nødt til at acceptere
vedisk autoritet, ellers kan vi ikke vide noget.
Vi kan ikke rejse til de fjerntliggende planeter i
dette univers for slet ikke at tale om at komme
hinsides universet. Ifølge beregningerne ville
man være nødt til at rejse 40.000 lysår for at
komme til den højeste planet i dette univers
med moderne maskiner. Vi kan ikke engang
rejse inden for denne materielle himmel. Vores
levetid og midler er så begrænsede, at vi ikke
engang kan besidde ordentlig viden om denne
materielle verden.
Da Arjuna spurgte Krishna i Bhagavad-gita:
”Vil du venligst forklare omfanget af Dine energier?”, gav den Højeste Herre ham mange
eksempler, og til sidst sagde Han: ”Min kære
Arjuna, hvad skal Jeg forklare dig om Mine
energier? Det er i virkeligheden ikke muligt for dig
at forstå. Men du kan blot prøve at forestille dig
udstrækningen af Mine energier. Denne materielle verden, der består af millioner af universer,
er kun en demonstration af en fjerdedel af Min
skabelse.” Vi kan ikke engang anslå positionen
af selv et enkelt univers, og der er millioner af
universer. Ydermere er der uden for dem den
åndelige himmel, hvor der er millioner af åndelige
planeter. Hele denne information er tilgængelig i
den vediske litteratur. Hvis man accepterer den
vediske litteratur, kan man få denne viden. Hvis
man ikke accepterer den, er der ingen anden
måde at få den viden på. Vi har intet andet valg.
Når en acarya taler, refererer han derfor ifølge
vedisk civilisation straks til den vediske litteratur.
Da vil andre acceptere det: ”Ja, det er korrekt.” I
en retssal refererer advokaten til rettens tidligere
domsafsigelser, og hvis hans sag er vandtæt,
accepterer dommeren den. Hvis man på samme
måde kan give bevis fra Vedaerne, kan det
forstås, at ens position er sand. (Fortsættes i
næste nummer)

ET LIV I TJENESTE:
INTERVIEW MED KALASAMVARA DASA
af Madhava Smullen - Oversat af Mahabharata Dasa

Lives of Service er en række interviews fra ISKCON News, der genskaber den stemning, man
føler, når man sætter sig for at tale ved en søndagsfest med en gammel ven eller en hengiven,
man kunne tænke sig at kende. Fortalt med deres egne ord er det et indsigtsfuldt, inspirerende,
muntert og til tider humoristisk kig på deres historier og liv af tjeneste. Kalasamvara Das er en
af de gladeste, ekstatiske og dedikerede hengivne, vi har haft fornøjelsen af at tale med. Vi
håber, du nyder denne snak med ham!
MS: Hvor kommer du fra, og hvor
bor du nu?
Kalasamvara Dasa: Jeg blev født
i Leeston, et lille landbrugsområde
lige uden for Christchurch, New Zealand. Nu bor jeg i New Varshana, et
landbrugssamfund på 40 hektar i et
forstadsområde til Auckland.
MS: Hvornår blev du medlem af
ISKCON?
KD: Jeg så de hengivne første
gang i et TV-interview i 1972, da
Srila Prabhupada installerede Sri-Sri
Radha-Giridhari (Deiteterne i New
Varshana). Så kom jeg i kontakt med
de hengivne i 1973. Jeg blev initieret
af Srila Prabhupada i juli 1976 på
Gribblehirst Road.
MS: Kan du give et eksempel på,
hvordan ISKCON forandrede dit liv?
KD: Jeg blev født med et hul i mit
hjerte, så jeg skulle have været død, da jeg
var ung. Før jeg blev hengiven, røg jeg ind og
ud af hospitalet med forskellige sygdomme.
Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt med mig.
Men siden jeg blev hengiven, har jeg været
ved utroligt godt helbred. Faktisk vidste jeg
ikke, at jeg havde et hul i mit hjerte før et familietræf for fem år siden. Efter det tog jeg til
lægen og fortalte ham det. Han sagde, at det
må være blevet stoppet til, for det er der ikke
nu. Så det er den mystiske kraft ved at synge
de Hellige Navne, at komme i kontakt med
Srila Prabhupada og spise tonsvis af halava.

Jeg tror, hullet blev fyldt med halava! (griner)
MS: Hvad er din nuværende tjeneste?
KD: Tempelpræsident i New Varshana, regionssekretær for New Zealand og deputeret
af GBC, hvor jeg hjælper GBC med sekretærarbejde.
MS: Hvilke andre tjenester har du haft igennem årene?
KD: Da jeg først mødte de hengivne, var jeg
lige blevet færdigudlært som skrædder. Så jeg
er professionel skrædder og patentmager. Da
jeg først flyttede op til Auckland, plejede jeg at
sidde i et lille værelse i fire eller fem dage og
nætter i tiden op til Janmastami og sy Deite5

ternes tøj. Det var min første tjeneste.
Jeg elskede også at gøre rent. En dag i
templet på Gribblehirst Road i Auckland vaskede jeg hele facaden på bygningen med en
børste! Efter søndagsfesten tog jeg alt ud af
køkkenet, skrubbede det og skyllede det, og
kl. 4.30 om morgenen, når de hengivne kom
til mangala-arati, var jeg ved at være færdig.
Prabhupada sagde, at renlighed står guddommelighed nær, og at Srimati Radharani
holder af renlighed, og det gjorde indtryk på
mig.
Jeg var også involveret i bogdistribution og
Deitetstilbedelse lige fra begyndelsen. Det
var først senere i livet, jeg blev engageret i
ledelse. Jeg var tempelpræsident i Wellington
i et par år, så i Christchurch i 12 år. Jeg har
været med til at administrere New Varshana i
de sidste 30 år.
MS: Hvilken tjeneste elsker du mest?
KD: Jeg er en harinama-mand [at synge
Hare Krishna på gaden]. Jeg elsker at tage
på harinama. Jeg tror, det er det ultimative.
Jeg er ikke gået glip af en fredags-harinama
de sidste 50 år. De tre ting, jeg prædiker mest
og beder de hengivne om ikke at stoppe med,
er at servere mad, synge de Hellige Navne og
distribuere bøger. Jeg siger: ’Lad det være
grundlaget og byg, hvad du vil oven på det.
Men glem ikke det grundlæggende, som hele
vores bevægelse blev bygget på.’
Jeg klæder også Deiteterne på til hver eneste festival. Jeg tror ikke, der er en dag i mit
liv, hvor jeg ikke har været forbi Deiteterne
i templet og fået deres selskab. Det er de
vigtigste ting, jeg holder af. Jeg siger til de
hengivne, at vi har det ultimative liv med de
her fantastiske aktiviteter i centrum.
MS: Vil du dele en sjov eller inspirerende
historie fra dine bhakta-dage [de tidlige hengivne dage]?
KD: Når vi tog på bogdistribution, plejede jeg
at rejse med min tempelpræsident, Balarama,
der senere blev tempelpræsident i ISKCON i
Melbourne. Vi plejede at fylde varevognen op
til toppen med stakke af bøger, så der var ikke
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plads til at sove, medmindre vi kom af med
bøgerne. De første par nætter var vi selvfølgelig kun kommet af med et par kasser. For
det meste sov vi bare udenfor, for vi ville ikke
spilde penge på logi. Jeg kan huske, at nogle
gange ville det regne om natten, så Balarama
sov under varevognen, og jeg sov på de offentlige toiletter langs vejen.
Når jeg ser tilbage, tænker jeg aldrig, at det
var asketisk. Jeg tænkte ikke, at det unormalt.
Vi var bare så absorberede i at distribuere
Prabhupadas bøger, at vi ikke tænkte på vores
eget helbred og velfærd.
MS: Hvad inspirerer dig og holder dig kørende i din tjeneste og i Krishnabevidsthed
selv efter så mange år?
KD: Jeg har transcendentale helte. Arjuna
er en mine største helte, for han forlod aldrig
Krishna selv under store prøvelser. Dronning
Kunti er en anden af mine helte. Bortset fra
dem er Srila Prabhupada min største helt. Hvis
jeg nogensinde har problemer, er de der altid
først i mine tanker, og jeg søger beskyttelse
hos dem. Ikke-hengivne har helte såsom store
ledere eller atleter. Jeg mener, at hengivne
også har brug for helte. I sastra er der så
mange helte. Så når jeg ser nogen med problemer, siger jeg: ”Bare tænk på Dronning Kunti,
bare tænk på Arjuna. Kan dine problemer
sammenlignes med de store heltes, der havde
personlig omgang med Herren?” Når man ser
det i det perspektiv, hvad er problemet så?
MS: Hvilken moderne vaisnava inspirerer
dig?
KD: Tamala Krishna Gosvami (der gik bort
i 2002) var en af mine bedste venner og
mentorer og havde den største indflydelse på
mig som hengiven og som leder. Han var den
første, der tog mig med til Vrindavana. Hver
eneste gang vi var sammen, var det dejligt
og nektarisk. Fra hans filosofi (han var en
fantastisk taler) til hans prasadam-måltider
til at tilbringe tid med ham i Vrindavana og
Mayapur. Hans disciple er fantastiske, og
det samme er den arv, han har efterladt her
i Australasien, specielt på Fiji, hvor der nu er

fire smukke templer.
MS: Kan du nævne en udfordring, du har
haft i din tjeneste, og hvordan overvandt du
den?
KD: Hvert tempel, jeg har tjent, har været i
gæld. Da jeg kom til templet i Christchurch, var
der et par 100.000 dollars i gæld på bordet, og
der var alle disse korttidslån på biler, der ville
blive taget fra os inden for et par uger. Omkring
fem hengivne indsamlede penge, og i de første
ugers indsamling havde de tjent omkring 730
$. Templet var på vej i større og større gæld.
Så jeg stillede mig foran Sri-Sri GauraNitai og sagde: ”På en eller anden måde har
I bragt mig hertil. Hvad skal jeg gøre?” Så
kom følelsen af kirtana til mit sind og hjerte.
Det var som om, at Deiteterne sagde: ”Bare
lav kirtana.” Så jeg fik alle de hengivne, der
lavede sankirtana, tilbage, og begyndte de
her en, to og tre timers kirtanaer og harinama hver dag. Ca. to-tre uger senere tog

de ud og samlede ind igen. Denne gang fik
de omkring 10.000$. Den anden uge, vi tog
ud, indsamlede vi 30.000$, og afbetalte alle
korttidslånene, så vi kunne beholde alle vores
biler. Jeg kunne se, at fordi vi havde sunget
en masse, fik det Krishna til at gengælde. Til
sidst var vi gældfrie. Jeg er virkelig inspireret
over kraften i at synge Hare Krishna, og til
denne dag er det, hvad jeg vil anbefale til
alle. God japa, god kirtana, god filosofi og
god prasada er så dejlige, at intet slår dem.
MS: Del en inspirerende eller mindeværdig
oplevelse fra din nuværende tjeneste.
KD: Hver festival her i New Varshana er
inspirerende. I 2016 begyndte vi at afholde
festivalen Krishna Holi (farvefestivalen). Det
har været så inspirerende at se alle de mennesker, der kommer til gården for at være med.
Vi holder templet åbent hele tiden, så de kan
komme, få darsana og have bhajana i templet,
mens den udendørs Holi-festival foregår. Det
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ene år havde vi besøg af en topadvokat. Hun
sad i templet og forlod det ikke hele dagen.
Hun var blevet så inspireret bare af at sidde
foran Deiteterne og høre kirtana. Efter fem
timer fik hun noget prasada plus et par bøger
og tog hjem.
MS: Hvad er din yndlingsoplevelse med Srila
Prabhupada?
KD: Jeg var en ung hengiven og var lige blevet initieret i templet på Gribblehirst Road. En
dag, jeg gik ovenpå, troede jeg, at Prabhupada
ikke var der. Hari Sauri var Prabhupadas tjener
på det tidspunkt, og han kom ud af Prabhupadas værelse og sagde: ”Jeg har noget maha.
Lad os spise det sammen.” Så vi satte os og
spiste Prabhupadas mahaprasadam. Bagefter
sagde Hari Sauri: ”Kom og hjælp mig med at
pakke i Prabhupadas værelse [til en rejse].”
Da jeg gik ind, kom Prabhupada ud fra badeværelset. Jeg blev en smule chokeret, for
jeg vidste ikke, at Prabhupada var der. Jeg
havde lige været udenfor og gøre rent, så min
dhoti var beskidt fra knæene og nedefter. Jeg
lagde mig og udtrykte mine ærbødigheder, og
da jeg rejste mig op, gik mit knæ igennem min
dhoti og rev den i stykker. Jeg tænkte: ”Hvilken jubelidiot jeg er,” og så på Prabhupada,
men Prabhupada var begyndt at gå frem og
tilbage i sit værelse, mens han reciterede
Hare Krishna.
Senere da Prabhupada var ved at forlade
værelset, gik han over til et billede af Narada
Muni og rørte Narada Muni med sit hoved.
Så rørte Madhudvisa, Hari Sauri og de andre
hengivne, der var der, også billedet med deres
hoveder. Jeg var bare en forvirret bhakta, og
jeg sagde: ”Nå, det er sådan, man gør,” så
jeg gik også over og rørte billedet med mit
hoved, og de gik alle sammen ud (for at tage
til lufthavnen).
Efter de var taget af sted, var Prabhupadas
tallerken med prasada der stadig, og der var
sødsager på tallerkenen, og han havde kun
lige taget en bid af dem. Jeg tog dem fra tallerkenen og spiste dem. Jeg var i sådan en
ekstase, at i stedet for at tage med dem sad
8

jeg bare i værelset og tænkte, at det her var
det ultimative. Man kunne ikke få noget mere
perfekt end at være i Prabhupadas selskab,
spise Prabhupadas sødsager og se Prabhupada gå frem og tilbage og sige japa.
MS: Hvad er dit bedste kirtana-minde?
KD: Jeg mødte Indradyumna Svami første
gang ved et ledermøde i Australien midt i
90erne, så jeg inviterede ham til Christchurch,
for jeg vidste, han kunne lide kirtana, og de
hengivne der elskede kirtana. Vi plejede at have
de her kirtanaer, der sluttede omkring kl. 11 eller
12 om aftenen, og så gik vi ovenpå og havde et
kæmpe festmåltid. En aften, da Indradyumna
Svami ledte kirtanaen, tog jeg en vandslange
med ind i templet og åbnede for den. Der stod
omkring 3-4 tommer vand i templet, og folk
skøjtede rundt i vandet. Det forsatte i timevis.
Så hentede jeg farvepulver og ris, tog det med
til templet og kastede det simpelthen ud over
alle de hengivne, så det blev forvandlet til en
helt skør harinama-festival.
MS: Hvad er din yndlings-prasadam?
KD: Min yndlings-prasada er halava! De
hengivne her laver den på den gammeldags
måde – gylden med smør og rosiner og frugt i.
Prabhupada elskede virkelig smørret, mælken
og ghee’en her i New Zealand. Jeg holder
også af ofringen kl. 12 her i New Varshana –
kartoffel-subji med bønner og ost.
MS: Kan du dele en smule visdom med de
hengivne?
KD: Der er op- og nedture, men bare hold
jer til processen. Giv ikke op. Hold ikke op
med at chante eller omgås med de hengivne.
Find hengivne, du kan lide og omgås med
dem. Bliv inspireret af de hengivne, som du
ser hver dag, og som har dedikeret deres liv
til sankirtana-bevægelsen. Vær tålmodig, og
resultaterne vil være utrolige. Hvis du holder
dig til Krishna, holder Han Sig til dig, og resultatet vil være nektarisk.
Fra ISKCON News: https://iskconnews.
org/lives-of-service-the-kalasamvara-dasinterview,7931/

HVEM ER
RADHA?
af Srila Prabhupada

Tirsdag den 14. september er det Radhastami, Srimati Radharanis fremkomst. Men hvem
er Radharani? Dette besvares af Srila Prabhupada i det følgende uddrag fra indledningen til
Caitanya-caritamrta.
Dette bringer spørgsmålet op om, hvem
Radharani er, og hvad Radha-Krishna er. I
virkeligheden er Radha-Krishna udvekslingen af kærlighed. Denne kærlighed er ikke
almindelig. Krishna har umådelige energier,
blandt hvilke tre er de vigtigste, nemlig den
indre, den ydre og den marginale. Den indre
energi inddeles igen i tre som samvit, hladini
og sandhini. Hladini-energien er glædesenergien. Alle levende væsener har denne nydelsessøgende energi, for alle
levende væsener prøver
at opnå nydelse. Det er
det levende væsens natur.
Nu prøver vi at nyde vores
glædesenergi ved hjælp af
kroppen i denne materielle
tilstand. Gennem kropslig
kontakt prøver vi at udvinde
nydelse fra materielle sanseobjekter. Vi bør imidlertid
ikke tro, at Krishna, der altid
er åndelig, prøver at finde
nydelse på dette materielle
plan ligesom os. Krishna beskriver det materielle univers
som et midlertidigt sted, der
er fuldt af lidelse. Hvorfor
skulle Han da søge nydelse
i den materielle form? Han
er Oversjælen, den Højeste Ånd, og Hans nydelse
er hinsides den materielle
opfattelse.
For at lære, hvordan vi opnår Krishnas nydelse skal vi
læse Srimad-Bhagavatams

Tiende Bog, hvor Krishnas glædesenergi
demonstreres i Hans lege med Radharani og
de unge piger i Vraja. Uheldigvis kaster uintelligente mennesker sig straks over Krishnas
lilaer i den Tiende Bog. Krishnas omfavnelse
af Radharani eller Hans dans med kohyrdepigerne i rasa-dansen forstås normalt ikke
af almindelige mennesker, for de betragter
disse lege i lyset af verdsligt begær. De tror
fejlagtigt, at Krishna er som dem selv og
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omfavner gopierne,
ligesom en almindelig mand omfavner
en ung pige. Nogle
mennesker bliver derfor interesserede i
Krishna, for de tror, at
Hans religion tillader,
at man hengiver sig
til kønsliv. Det er ikke
krsna-bhakti, kærlighed til Krishna, men
prakrti-sahajiya, materialistisk begær.
For at undgå sådanne fejltagelser bør
vi forstå, hvad RadhaKrishna i virkeligheden er. Radha og Krishna
demonstrerer Deres lege gennem Krishnas
indre energi. Krishnas indre glædesenergi er
et særdeles vanskeligt emne, og medmindre
man forstår, hvad Krishna er, kan man ikke
forstå den. Krishna finder ingen glæde i denne
materielle verden, men Han har en glædesenergi. Vi er uadskillelige dele af Krishna, og
derfor findes glædesenergien også inde i os,
men vi prøver at udvise denne glædesenergi
i materie. Krishna gør imidlertid ikke et sådant
frugtesløst forsøg. Målet for Krishnas glædesenergi er Radharani, og Han udfolder Sin kraft
eller energi som Radharani og engagerer Sig
derefter i kærlighedsudvekslinger med Hende.
Med andre ord finder Krishna ingen nydelse i
denne ydre energi, men Han udviser Sin indre
energi, Sin glædesenergi, som Radharani. Således manifesterer Krishna Sig som Radharani
for at udfolde Sin indre glædesenergi. Blandt
Herrens mange ekspansioner, udvidelser og
inkarnationer er denne glædesenergi den
førende og vigtigste.
Det er ikke sådan, at Radharani er adskilt
fra Krishna. Radharani er også Krishna, for
der er ingen forskel på energien og kilden til
energien. Uden energien er der ingen mening
med kilden til energi, og uden kilden til energi
er der ingen energi. Tilsvarende giver Krishna
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ingen mening uden Radha, og Radha giver
ingen mening uden Krishna. Af denne grund
frembærer vaisnava-filosofien først af alt
hyldester til og tilbeder den Højeste Herres
indre glædesenergi. Derfor omtales Herren og
Hans energi altid som Radha-Krishna. De, der
tilbeder Narayanas navn, udtaler tilsvarende
først af alt Laksmis navn, Laksmi-Narayana,
og de, der tilbeder Herren Rama, udtaler
først Sitas navn. I alle tilfælde – Sita-Rama,
Radha-Krishna, Laksmi-Narayana – kommer
energien altid først.
Radha og Krishna er én, og når Krishna
ønsker at nyde, manifesterer Han Sig som
Radharani. Den åndelige kærlighedsudveksling mellem Radha og Krishna er den
virkelige udfoldelse af Krishnas indre glædesenergi. Selv om vi siger, ’Når Krishna
ønsker det’, kan vi ikke sige præcist, hvornår
Han ønskede det. Vi taler kun på den måde,
for i betinget liv tager vi det for givet, at alt
har en begyndelse. I det absolutte eller
åndelige liv er der imidlertid hverken begyndelse eller ende. Men når vi prøver at forstå,
at Radha og Krishna er én, og at De også
deler Sig, opstår spørgsmålet ”Hvornår?”
automatisk i sindet. Da Krishna ønskede at
nyde Sin glædesenergi, manifesterede Han
Sig i Radharanis separate form.

ET ALTER I HJEMMET
FOR HERREN KRISHNA
af Madhyama Devi Dasi - Oversat af Jesper Frydenlund

Ethvert sted er Guds sted, og her er en måde at omsætte forståelse til praksis. Bragt første
gang i Back to Godhead 18-04-1983.
Vi løb ned ad den
rungende, flisebelagte gang med jublende råb, alle ni af
os. Vi havde fået fri
fra søndagsskolen,
vores søndagssko
klaprede, og vores
søndagshårbånd svajede i luften. For enden af gangen sprang
vi ned ad trapperne,
svingede så rundt om
hjørnet mod udgangen og kom næsten
ud ad døren til friheden, da –
”Børn!”
Uh åh … Fru Gorensman. “Børn, vi
må altid huske, at
dette er Guds hus. Vi løber og råber ikke her.
Her går vi altid pænt og sænker vores stemmer. OK?”
(I kor) ”Ja, Fru Gorensman.”
Det lykkedes os at holde stand de sidste ti
meter hen til døren, som jeg husker det. Men
så snart vi var ude af døren til Guds hus og
ude på gaderne i Guds verden, blev alle tanker
om Gud og Fru Gorensman opløst i efterårets
solskin, da vi løb de ti blokke hjem til frokost.
Og faktisk blev vores holdning grundlagt af,
hvad Fru Gorensman havde lært os. Det, hun
ville indgyde i os, var respekt for Guds hus.
Men underforstået i hendes formaning var en
tvedeling. Guds hus var der, hvor vi opførte os
pænt og fik guldstjerner for at huske bibelvers.
Vores hjem var der, hvor vi kastede vores sok-

ker på gulvet og så Mickey Mouse og huskede
alle reklamerne, uanset om vi fik guldstjerner
for det eller ej.
Religion havde selvfølgelig en plads i vores
liv. Men det var et andet sted end vores hjem.
For protestanter og katolikker var Gud ti blokke
væk om søndag formiddag fra 10 til 11, og for
de jødiske børn var det om lørdagen. Da vi
imidlertid blev ældre og udforskede vores forskellige religiøse traditioner mere indgående,
begyndte vi i det mindste teoretisk at forstå,
at ethvert sted bør være Guds sted, da denne
verden er Hans skabelse. Men teoretisk viden
hjalp os ikke i vores daglige liv. At gå pænt og
dæmpe stemmerne var fint nok til kirken eller
templet, men hvad gør man så til fodboldkamp? Og hvad har en fodboldkamp med Gud
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at gøre – og hvad med stævnemøder?
Konflikten mellem teori og praksis fik
mig til at søge
efter en mere
integreret livsstil, hvor enhver aktivitet
på alle steder
kunne være direkte relateret
til Gud. Denne
søgning op hørte, da jeg
lærte om bhakti-yoga, hengiven tjeneste til
Gud.
Et vigtigt
skridt i processen med at blive Gudsbevidst er at gøre sit
hjem til Guds hjem. I stedet for kun at besøge
Ham én gang om ugen, inviterer man ham ind i
sit hjem gennem en proces af Deitetstilbedelse
ved at oprette og varetage et hjemmealter.
Ved at huske ham og have selskab med Ham
dagligt vil man naturligvis udvikle mere kærlighed til Ham.
Krsna eller Gud er den Højeste Person.
Han har ubegrænset kraft. En af disse kræfter
er Hans evne til at være til stede personligt
igennem alle Sine mangfoldige energier. For
eksempel viser Han Sig eller inkarnerer igennem lyd. Når vi synger eller reciterer Hans
hellige navne eller læser skrifterne, der tales
af Ham eller om Ham, er Han personligt til
stede hos os.
Det er ikke den eneste måde, Han viser sig
selv på. Guds form, der er ubegrænset og åndelig, kan også manifestere sig på en tilsyneladende materiel facon på en måde, der passer
til os, så vi kan se Ham. Og i denne form, hvad
enten det er i et billede eller en skulptur, vil
Han også venligt acceptere vores tjeneste.
Dette er Hans særlige nåde over for os. Fordi
vi er fængslet i vores materielle kroppe, kan
vi med materielle øjne ikke se Hans åndelige
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form nu. Derfor kommer Han i en form, der
tilsyneladende er materiel blot for at opmuntre
os til at huske
og tjene Ham.
Det betyder
ikke, at vi kan
tilbede hvad
som helst som
Gud. Bhaktiyoga er ikke
panteistisk. Vi
kan ikke tilbede en mursten,
et træ eller vores nye BMW
og forvente at
komme i kontakt med Gud.
Det betyder
heller ikke, at vi kan ”skabe vores egne afguder”, der ikke er mere end kunstneriske
løgnehistorier skabt af vores fantasi (guldkalve, voodoodukker osv.). De vediske skrifter
er klare på dette punkt. Kun de former, der
omhyggeligt er beskrevet af de autoriserede
skrifter og bekræftet gennem discipelrækken
af åndelige mestre, kan tilbedes.
Hvis man vil have sit brev til at nå frem til
sit bestemmelsessted, skal man lægge det i
en autoriseret postkasse. Man kan ikke bare
bygge en kasse, male den rød og forvente, at
ens brev når sit bestemmelsessted, når man
smider det i sin kasse (hvis man bliver fanget
i at lave falske postkasser, får man også store
problemer!).
Mayavadierne eller upersonalisterne hævder, at Gud ikke rigtig er en person, men at
vi foregiver, at Han er en person for at kunne
fokusere vores meditation, så det bliver lettere for os at blive ”selvrealiserede”. På det
tidspunkt vil vi ifølge mayavadierne forstå, at
vi er Gud. Så kan vi smide vores altre væk
– eller bedre endnu, bare klatre op og selv
sidde på dem!
Det er klart, at denne teori er fjollet. Gud
glemmer aldrig, at Han er Gud, og han behø-

ver ikke at praktisere yoga for at huske det. Vi
er bittesmå dele af Gud. Fordi vi er små, har
vi glemt Ham. Man Han er en evig person,
og det er vi også hver især. Og bhakti-yoga,
kærlig hengiven tjeneste til Gud, er den evige
aktivitet, vi er tænkt til at engagere os i. Vores
fuldkommenhed er ikke at blive Gud, men at
blive Guds perfekte tjenere. For at engagere
os i denne tjeneste, selv i denne materielle
verden, har Han givet os midlerne til at tilbede
Hans form, der ikke er forskellig fra Ham selv.
Men selv om vi er i den materielle verden,
udfører vi ikke Deitetstilbedelse for at få
opfyldt materielle ønsker eller få materielle
resultater. Vi tilbyder ikke Herren vand, så
Han vil gengælde med at få det til at regne. Vi
brænder ikke lys og beder til at vinde i lotto. Vi
giver ikke en procentdel af vores indtægt som
en slags ”frø” i
håb om at høste økonomisk
sikkerhed til
gengæld.
Fordi Gud
er ejeren af
alt, er hvad
end, vi giver
Ham, faktisk
allerede Hans.
Han har ikke
brug for vores
gave. Men hvis
vi giver Ham
vores tjeneste
af kærlighed til Ham, vil Han få den kærlighed
til at vokse. Automatisk vil vores kærlighed til
det materialistiske, selvcentrerede liv blive
mindre, og når vores sidste smule egoistisk
tilknytning er væk, vil vi til fulde have udviklet
vores åndelige syn, vores åndelige øjne.
Når vores kærlighed til Gud er fuldt udviklet,
vil vores sanser blive renset. Som der står i
Brahma-samhita, vil de hengivne, hvis øjne er
smurt med salven af kærlighed til Gud, have
Ham i deres hjerter døgnet rundt.
Ateister udfordrer ofte: “Godt, hvis der er en

Gud, hvorfor kan jeg så ikke se Ham? Kan du
vise mig Gud?” Sådanne kynikere vil aldrig se
Gud. Vi kan ikke se Gud ved egen kraft, men
Gud har alligevel magt til at åbenbare Sig for
os, hvis Han vil. At prøve at se Gud ved egen
indsats er som at prøve at se Solen om natten.
Vi kan afsøge himlen med kraftfulde søgelys,
men vores indsats vil vise sig at være håbløs.
Men om morgenen, når Solen står op af egen
vilje, kan vi nemt se den. På samme måde
kan vi ikke se Gud via vores egne bestræbelser, for vores materielle sanser er uperfekte.
Men bhakti-yoga, herunder Deitetstilbedelse,
hjælper os med at rense vores sanser. Vi er
simpelthen nødt til at rense vores sanser og
vente på det tidspunkt, hvor det vil behage Gud
at åbenbare Sig for os. Gennem vores kærlige tjeneste forsøger vi at behage Gud. Det
er processen i bhaktiyoga.
At have
et alter i
hjemmet er
en del af
denne proces. Hver
gang vi ser
det, vil vi huske Krsna.
Vi vil have
et fokuseringspunkt
for vores recitation af Hare Krishna og vores
læsning og aktivt engagement for alle vores
sanser. Som Srila Prabhupadas åndelige mester, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura,
sagde: ”Prøv ikke at se Gud, men forsøg at
handle på en sådan måde, at Gud ønsker at
se dig.” Når Herren Krsna ser vores oprigtige
ønske om at tjene Ham, vil Han helt sikkert
gengælde.
(Fortsættes i næste nummer med indføring
i, hvordan man praktisk opsætter sit eget alter)
13

HVORFOR TROR ATERISTER, AT DERES
OVERBEVISNING BYGGER PÅ VIDENSKABEBN?
af Jahnu Dasa

Som ateist er man nødt til at tro på et eller
andet. Såkaldte videnskabelige teorier som
abiogenese og evolution er, selv om de er helt
uden basis i den observerbare virkelighed,
ateisters foretrukne trosretninger.
Selv om de stædigt påstår det modsatte,
er ateist ikke noget, man bliver på grund af
manglende beviser for Gud. Der er masser
af beviser på Gud. Ateist bliver man, når man
ikke ønsker Gud eller religion i sit liv. Det er
såre simpelt.
En ny religion er opstået i den globale
kultur, en religion, jeg kalder Scientismen.
Selv om videnskaben intet fornuftigt har at
sige om den virkelighed, vi lever i, bliver de
brede masser indoktrineret med ideen om,
at videnskaben har gjort Gud og religion
overflødig.
I en sådan ateistisk kultur er teknologi
blevet gjort til det bedste barometer til at bedømme, om man har forstået virkeligheden
om livet.
Selv om der intet andet kræves end viden
om matematik og fysik for at fremstille et
TV eller en computer, fremhæves disse teknologiske frembringelser som bevis på, at
det moderne menneske har forstået verden
bedre end nogensinde før. Det er selvfølgeligt
noget sludder, for fysiske og kemiske vekselvirkninger udgør kun et ubetydeligt udsnit af
den virkelighed, vi oplever. I virkeligheden
udgøres verden mere end noget andet af
vores bevidste oplevelse af verden.
I den moderne kultur læres der intet om det
virkelige selv. Selvet er blevet reduceret til
nogle kemiske reaktioner i hjernen, og langt
de fleste mennesker opfatter sig selv som
deres krop og dens kultur. De, der styrer samfundet – fabrikanter og købmænd – er nemlig
ikke interesserede i en oplyst befolkning, for
en oplyst befolkning vil ikke være interes14

seret i at købe alt det bras, der produceres i
forbrugerkulturen. Derfor føres der en bevidst
kampagne i den globale kultur for at gøre folk
til ateister, bl.a. ved aggressivt at indoktrinere
folk i evolution lige fra de ruller ud af vuggen
og bliver placeret foran TV’et.
I forbrugerkulturen har man blot erstattet
religion med politik. I stedet for at gå op i
religion går man nu op i politik. Men det er alt
sammen med det ene formål at gøre folk til
bevidstløse forbrugere. Coca-cola og Disneykulturen har allerede lavet verden om til en
stor markedsplads – et verdensomspændende alter, hvor man stolt duperer masserne
med den seneste teknologi. Teknologi er nu
folkets opium.
Stof udgør som sagt kun en ubetydelig
dimension af virkeligheden. Meget vigtigere
end at forstå, hvordan stof virker, er det at
forstå, hvordan bevidstheden og sindet fungerer, for disse udgør den virkelige virkelighed
i ethvert bevidst væsens tilværelse. Men det
lærer man intet om i skolen.
Så længe man ikke har forstået sig selv
som et væsen adskilt fra materien, har ens
bevidsthed ifølge den vediske version ikke
engang udviklet sig over dyrestadiet, og man
vil som følge deraf altid være absorberet i og
dermed forstyrret af de kropslige dualiteter i
form af lykke og lidelse.
Det er det, folk med en ateistisk mentalitet
ikke forstår – ateismen er den grundlæggende ondskab i mennesket og afholder os
fra at udnytte den menneskelige livsform til
det, den virkeligt er beregnet til – at studere
bevidsthed.
I stedet begrænser ateismen bevidstheden
til et materielt livssyn, hvor bevidstheden ikke
ser sig selv. I naturvidenskaben bruger man
sin bevidsthed til at studere ting uden for sig
selv. Man bruger bevidstheden til at absor-

bere sit selv i død materie, men i den åndelige
videnskab bruger man sin bevidsthed til at
studere sig selv, dvs. sin bevidsthed.
Naturvidenskaben er nyttig til at lave
teknologi, og når vi lever i en verden, hvor
masserne er slået med ærefrygt over teknologiske vidundere, bliver dette selvfølgeligt
meget vigtigt. Men ateistens begejstring over
teknologien og naturvidenskabens evne til at
manipulere med stof er ikke det mindste forskellig fra den begejstring, almindelige mennesker udviste i fortiden, når tryllekunstnere
og troldmænd fyrede krudt og svovl af for at
imponere folk.
I middelalderen benyttede den herskende
klasse sig af folkets uvidenhed til at nyde
og styre, og i dag benytter de moderne herskere (købmænd) sig af nøjagtigt de samme
virkemidler til at holde folk hen i uvidenhed
og slaveri. I det globale samfund er slaverne
blot blevet opgraderet til en middelklasse med
eget hus og bil. Folk slaver stadig tilværelsen
væk i kedelige, trivielle og ofte skadelige
jobs og plages af de samme endeløse bekymringer og elendigheder, som folk altid
har været plaget af. De udnyttes og udsuges
stadigvæk af den herskende klasse og evigt
øgede beskatninger, nøjagtigt ligesom de
altid er blevet.
Den eneste virksomme medicin mod dette
er oplysning om det sande, evige selv. Vaisnava-religionen har siden 1400-tallet været
kendt for at missionere for VIDEN om Gud.
Det er en torn i øjet på det bestående samfund og de ugudelige kræfter, der styrer det.
Det er kun naturligt i den nuværende tidsalder – mørkets og hykleriets tidsalder – at en
ægte religion også vil fremstå som en revolutionær, samfundsomvæltende bevægelse.
Revolutionen søges dog ikke med våben og
vold, men gennem viden om sandheden. Men
sandheden er som bekendt ilde hørt.
Krishna siger:
”Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig, vil Jeg hermed give dig denne
mest fortrolige kundskab og indsigt. Når du

kender den, vil du blive frigjort for alle den
materielle eksistens’ elendigheder.” (Bg. 9.1)
”Denne viden er kongen over al uddannelse
og den mest fortrolige af alle hemmeligheder.
Det er den reneste viden, og eftersom den
giver en direkte opfattelse af selvet gennem
indsigt, er den religionens fuldkommenhed.
Den varer evigt og udføres med glæde.”
(Bg. 9.2)

Hvorfor døde min far?

Jeg fik forleden et spørgsmål tilsendt:
”Jeg bad en masse for min far, men han
døde. Hvorfor gjorde Gud dette mod mig?”
SVAR: Gud gjorde ikke noget mod dig.
Både du og din far såvel som alle andre er i
naturens hånd. Naturen tvinger alle til at blive
syge, gamle og dø, og der er intet, vi kan gøre
ved det, undtagen at anmode Gud om løsladelse. Så længe vi er i den materielle krop og
dens kultur, vil vi være underlagt kræfterne
fra naturens tre kvaliteter. Ifølge den vediske
model er man ikke bedre end en ko eller et
æsel, hvis man identificerer sig selv med sin
krop og dens kultur.
I Bhagavad-gita siger Gud, at i Sin form
som tiden slår Han alle ihjel. Her taler Krishna
selvfølgelig ud fra vores krop. Lige fra begyndelsen af Sin lære forklarede Krishna, at for
sjælen findes der hverken fødsel eller død.
Så din fars sjæl er allerede dødsfri.
At bede til Gud om at redde din fars krop
fra at dø er et helt håbløst og fjollet foretagende. Din fars krop er allerede død. Der er
faktisk ingen af vores kroppe, der nogensinde
har været i live. Kun sjælen er levende. I
virkeligheden skulle vi bede til Gud om frigørelse fra samsara – fødslens og dødens
endeløse cyklus. Enhver anden bøn til Gud
er værdiløs. Den bedste bøn til Gud er Hare
Krishna-mantraet:
hare krishna hare krishna
krishna krishna hare hare
hare rama hare rama
rama rama hare hare
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TALIBAN, KLIMAÆNDRINGER
OG KRISHNABEVIDSTHED
af Lalitanatha Dasa

Forestil dig, at du sidder i transit i en
lufthavn i et fremmed land. Dit fly går
først om fem timer, så du får tiden til at
gå med at kigge dig omkring i lufthavnen. Du begynder nu at lægge mærke
til mange problemer i lufthavnen. Der
bliver ikke gjort ordentligt rent på toiletterne og andre steder, flere steder
er der halvfærdige byggerier, der er
gået i stå, skiltningen er forvirrende,
og der er ikke sæder nok til alle de
ventende passagerer. Lommetyve og
andre svindlere går rundt og forsøger
at narre folk, og et sted er et par lokale kommet op at slås, uden at der bliver grebet ind,
plus meget mere.
Hvad skal du gøre? Skal du prøve at rette op
på situationen i lufthavnen? Konkluderer du,
at du er her for at ”redde lufthavnen”, og stiller
op til det næste ”lufthavnsvalg” eller danner en
revolutionskomité for at ændre lufthavnen?
Næppe. Hvis du er normalt intelligent, koncentrerer du dig nok bare om at komme videre
til din virkelige destination og være ombord
på dit fly i rette tid. Hvad der ellers foregår i
lufthavnen, har intet med dig at gøre.
På samme måde er vi kun i denne verden
i transit på et midlertidigt, kortvarigt ophold.
Vores virkelige destination er at komme ud af
kredsløbet af fødsel og død og hjem til Krishna,
tilbage til vores evige hjem. Det er derfor et
vigtigt princip ikke at lade sig distrahere af
postyr i denne midlertidige situation.
Distraherende postyr er der selvfølgelig
nok af. Inden for de seneste uger har FN’s
klimapanel udsendt en lammende rapport med
konklusionen, at klimaændringerne allerede er
over os. Selv om vi fuldstændigt standsede alle
CO2-udledninger med øjeblikkelig varsel, ville
det stadig være for sent. Oven på klimarapporten overtog Taliban hele Afghanistan på
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rekordtid, sikkert med uoverskuelige politiske
konsekvenser. Og Covid-19 fortsætter med at
ramme millioner af mennesker verden over.
”Vi er nødt til at redde verden!” Virkelig?
Hvorfor er vi det? Vi var ikke nødt til at ”redde
lufthavnen” under vores transitophold, så hvorfor skulle vi være ”nødt til at redde verden”,
når vores ophold her ikke er anderledes end
et kortvarigt transitophold?
Det er vigtigt ikke lade sig distrahere fra det
virkelige mål med menneskelivet. Hvad er
med andre ord værdien af såkaldt at forsøge
at redde verden, hvis vi lader os distrahere fra
det, der er det virkelige formål og den virkelige
gyldne mulighed i vores menneskeliv?
Ydermere kan vi trøste os med, at hvis vi
fokuserer på at blive Krishnabevidste inklusive
at sprede dette til så mange, som det er i vores
magt, bidrager vi allerede som et biprodukt til at
”redde verden”. Som Srila Prabhupada altid ville
sige det, er der intet problem i denne verden
bortset fra en mangel på Gudsbevidsthed. Lad
Krishna om at ”redde verden”. Lad os nøjes
med at være og handle så Gudsbevidste som
muligt, og lad det være op til Ham, hvad Han
vil gøre med Sin verden, for alting inklusive
denne ubetydelige jordplanet er Hans og står
altid under Hans fulde styring og kontrol.

SRILA PRABHUPADAS
FØDESTED KØBT AF ISKCON
Srila Prabhupada blev født i
1896 i Tollygunge i
Kolkata (Calcutta).
Hans fødested er
nu blevet overtaget af ISKCON, og
et tempel til hans
ære er ved at blive
opført der.
Fødestedet ligger 100 meter fra
templerne for Srila
Prabhupadas kæreste Deiteter, Sri-Sri RadhaMadanmohanji og Sri-Sri Radha-Govindaji.
Ganges løber også tæt ved.
Efter at de hengivne fra ISKCON Kolkata har
kæmpet i årtier kunne Radharaman Dasa, vicepræsident for ISKCON Kolkata, den 11. august
2021 erklære, at det nu var lykkedes dem at
erhverve Srila Prabhupadas fødested. Som
altid i Indien testede Krishna Sine hengivne ved
i årevis at lade dem gå igennem mange bureaukratiske komplikationer, før dette blev muligt.
I 2011 købte ISKCON fire meget små værelser, der lå under jackfrugttræet, hvor Srila
Prabhupada blev født, med en donation fra
Radhanatha Swami. Imidlertid var hele området underlagt ”thika-leje”, hvilket gjorde det
vanskeligt at erhverve det. Thika-leje er et
særligt system i Vestbengalen, hvor staten ejer
jorden, alle thika-lejerne betaler leje til staten,
og alle ”bharatiya’erne” eller sublejerne betaler
leje til thikaerne.
Sytten lejere boede på området. Efter flere
års bestræbelse fik ISKCON et lån på 10
millioner rupi (ca. 1. millioner kroner) til at
betale til de tidligere lejere, så ISKCON kunne
overtage grunden. Med hjælp fra hengivne og
forskellige ISKCON-centre i Indien såvel som
fra ISKCON’s GBC (Governing Body Commission) plus et banklån blev det til sidst muligt

for ISKCON Kolkata at betale lejerne ud og
erhverve stedet.
På nuværende tidspunkt er der ved at blive
opført en 85 meter lang mur rundt om området.
Planen er først at færdiggøre det forreste areal
foran jackfrugttræet. Den 31. august lægges
de fire hjørnesten til selve templet, der skal
opføres til ære for Srila Prabhupada. Først
bliver der opført et lille tempel med Srila Prabhupadas lotusfødder, der for øjeblikket er ved
at blive lavet af marmor i Jaipur. Dette tempel
skal være 200 kvm. i størrelse og færdiggøres
så hurtigt som muligt.
Senere skal der opføres et storslået tempel
i stil med Srila Prabhupadas samadhi-tempel i
Vrindavana med en murti af ham i legemsstørrelse. Her er det håbet også at kunne købe en
tilstødende grund, så hele området kommer op
på tæt ved en hektar. Ideen er også at købe
en tilstødende dam og restaurere den.
Den 31. august 2021 på Srila Prabhupadas
125-års fødselsdag vil der blive sendt direkte
fra hans fødested fra kl. 15 (indisk tid) på
ISKCON Kolkatas officielle YouTube-kanal.
Klokken 16 begynder indvielsesceremonien
efterfulgt af forskellige ISKCON-lederes taler.
Det hele kan ses her, både live, og senere
hen: https://www.youtube.com/c/iskconkolkataofficial.
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MANDEN, DER VILLE
TJENE DEN STØRSTE
fortalt af Srila Prabhupada

En simpel landsbymand ønskede engang at
tjene den største person. Han henvendte sig til
byens borgmester og bad om at få et arbejde.
Mens han tjente borgmesteren, bemærkede
han, at borgmesteren betalte skat til en gæst.
Han spurgte, hvem gæsten var, og borgmesteren fortalte ham, at han
var guvernørens repræsentant. ”Er guvernøren
større end dig?” ”Ih ja,
meget større,” svarede
borgmesteren. ”Så vil jeg
tjene ham,” sagde landsbymanden. Borgmesteren påskønnede hans
ærlighed og anbefalede
ham til guvernøren.
Landsbymanden tjente
guvernøren en stund. Så
kom der en dag en gæst i
selskab med en eskadron
ryttere. Guvernøren tog
elskværdigt imod gæsten og behandlede ham
med al respekt. Da landsbymanden fik chancen, spurgte han guvernøren, hvem den besøgende var. ”Han er kongens repræsentant,”
svarede guvernøren. ”Og hvem er kongen?”
spurgte manden. ”Han er regenten over hele
landet,” fortalte guvernøren. ”Er han større end
dig?” spurgte manden. ”Åh ja, jeg er blot hans
tjener.” ”Så vil jeg gerne tjene ham.” Landsbymanden var dygtig, så for at glæde kongen
sendte guvernøren landsbymanden til ham.
Manden tjente kongen i nogle måneder. Så
en dag bad kongen ham gøre sin karet klar.
En stor vismand var ankommet til kongeriget,
og kongen ville have vismandens råd om,
hvordan han skulle regere.
Landsbymanden så på, mens kongen
henvendte sig til den hellige person og viste
ham sin respekt. Kongen sad og hørte på
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vismanden tale et stykke tid. Da kongen så
var ved at gøre sig klar til at vende tilbage
til sit palads, gik landsbymanden hen til vismanden og spurgte, om han var den største
person. Vismanden svarede nej, han var kun
en simpel tjener. ”Så fortæl mig da, hvem den
største person er.” ”For at
finde den største person
skal du gå til Narayanas
tempel,” fortalte vismanden ham. Uden at tøve
så meget som et øjeblik
gik manden af sted.
Det var aften, da han
kom frem, og templets
døre var lukkede. Manden bankede længe på
døren. Til sidst kom en
tempelpræst og bad ham
gå hjem og komme tilbage næste dag.
Da manden intet sted
havde at gå hen, lagde han sig ned ved porten og faldt i søvn. Før solopgang kom nogle
brahmanaer fra en tilstødende landsby forbi
templet og så manden sove der. De lagde
mærke til, at hans krop var dækket med en af
Deitetens cadarer. ”Han er en tyv”, udbrød de.
Vrede vækkede de ham og spurgte, hvor han
havde cadaraen fra. Manden var mystificeret
og fortalte dem, at han ikke anede, hvor den
var kommet fra. Brahmanaerne forsøgte da
at åbne tempeldøren og opdagede, at den
var låst. Det gik da op for dem, at Herren
Narayana havde Selv lagt cadaren over Sin
tjener for at holde ham varm, mens han sov.
Brahmanaerne spurgte manden, hvor han kom
fra, og han fortalte dem sin historie. Manden
blev da accepteret i templet og oplært til at
tjene Deiteten. På denne måde kom han til at
tjene den største person.

FLYDENDE
RELIGIØSITET
af Visakha-devi Da - Oversat af Christopher Thuesen

Vi nærer vores åndelige helbred gennem at værdsætte Krishnas mirakel: mælk.
Mælk har været kendt som en vitaminbombe
længe inden nutidens sundhedsflip. Har din
mor aldrig fortalt dig, at mineralerne i mælk
giver stærke knogler og tænder?
I de seneste år er mælks status som en sund
drik øget, siden vi er blevet mere bekendte
med dens bestanddele. Den allestedsnærværende drik indeholder proteiner, kulhydrater,
vitaminerne A, B2, B3, D, E og K, kalk, fosfor,
magnesium, kalium, natrium og mange andre
mineraler.
Hvert af disse næringsstoffer er vigtige for
vores helbred. Tag f.eks. protein. Proteiner
består af aminosyrer, der bygger og vedligeholder kropsvæv, bekæmper sygdom, transporterer ilt igennem blodet, regulerer blodsukkeret og bidrager til at danne hormonerne, der
regulerer vores fordøjelse og tilfører energi.
Ifølge de danske næringsstofanbefalinger
bør protein udgøre 10-20 % af det samlede
energiindtag, svarende til 0,8-1,5 g protein/kg
kropsvægt/dag. En person på 80 kg har altså
brug for mindst 64 gram protein om dagen. En
kop mælk indeholder omtrent 8 gram protein,
så ved at drikke to kopper dagligt samt indtage
havregryn eller cornflakes, brød, bønnesuppe,
ris og andre kornprodukter vil man nemt kunne
dække sit daglige proteinbehov.
På trods af at vegetarer ofte falsk beskyldes
for at have en proteinfattig kost, er faktum, at
mange ikke-vegetarer indtager for meget protein, hvilket har en skadelige virkning på kroppen. Diætisten Nancy Clark, forfatter til bogen
The Athlete’s Kitchen, skriver: ”Amerikanerne
spiser to eller tre gange så mange proteiner,
som de burde.” Pat Croce fra The Philidelphia
Inquierer skriver: ”Hvis man spiser flere proteiner, end hvad kroppen kræver, forvandles det
til overflødigt fedt.” Ydermere kan overdrevne

mængder af protein resultere i en øget risiko
for dehydrering og hedeslag samt diarré, gigt,
appetitløshed og kalkmangel.
Kalk, som mælk har et rigt indhold af, er ikke
noget, man ønsker at være i mangel af. Kalk
er nødvendigt for, at blodet kan koagulere,
og for at opretholde en sund hjertefunktion.
Kalk beskytter også tænderne ved at sætte de
syrer, der danner huller i tænderne, ud af kraft.
Vore dages sundhedsbevidste kvinde ved,
at det at få tilstrækkeligt med kalk er vigtigt for
knoglernes sundhed. Kvinder har en høj risiko
for at udvikle knogleskørhed, en knoglenedbrydende sygdom, som omtrent 20 millioner
amerikanere lider af, hvilket svækker deres
skelet og gør deres knogler porøse. Det er
en af de hyppigste dødsårsager blandt ældre
kvinder.
Det anbefalede daglige indtag af kalk er
800 mg, men undersøgelser viser, at mange
kvinder får kun 650 mg, kun sølle 78% af
den anbefalede mængde. Et fornuftigt indtag
af mælkeprodukter kunne snildt løse dette
problem, da en kop mælk indeholder 300 mg
kalk. Ud over at bekæmpe knogleskørhed er
der også noget, der tyder på, at mælk sænker
forhøjet blodtryk, og ifølge visse videnskabsmænd forebygger kræft.
Herren Krishnas hengivne nyder gerne et
glas mælk, både om morgenen sammen med
morgenmaden og om aftenen inden sengetid.
Srila Prabhupada bekræfter: ”Mælk er et mirakel, for det indeholder alle de nødvendige
vitaminer, der skal til for at vedligeholde den
menneskelige krop.” Ud over det pointerer
han, at mælk også indeholder en kvalitet,
forskerne endnu ikke har opdaget i deres laboratorier. Ved at beskrive mælk som ”flydende
religiøsitet” fortæller Prabhupada, at det er et
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effektivt middel til at ”vedligeholde det finere
væv i hjernen, der kræves for at forstå livets
højere mål.” I tidligere tidsaldre opretholdt
helgener ofte deres tilværelse udelukkende
ved dagligt at drikke 1-2 liter mælk, som husholderne glædeligt donerede til dem.
I dag drænes køerne desværre for mælk
på en unaturlig måde, og når de ikke kan give
mere mælk, sendes de til slagtning. ”Disse
ufatteligt syndige aktiviteter,” skriver Srila
Prabhupada, ”er ansvarlige for alle problemerne, vi oplever i nutidens samfund. Folk
ved ikke, hvad de foretager sig i jagten på
økonomisk fremskridt.”
Mælk er altså vigtigt for at vedligeholde kroppen og for vækst i åndelighed. Hvis vi formår
at sætte pris på mælkens fordele, vil vi også
sætte pris på køerne, der så gavmildt leverer
den til os. Vi må begynde at føle kærlighed til
køerne, så vil vi naturligt ophøre med at anse
dem for værende fødevarer. Herren Krishna
holder af køerne og kalvene, og på linje med,
at vi udvikler tilknytning til samt taknemmelighed for koen og hendes unikke produkt, vil vi
opleve, at vores sind bliver klarere og vores
hjerter blødere.

Søde ris

(khir)
Tilberedelsestid: 1 time og 15 minutter
Nedkølingstid: 2 timer
Portioner: 4-6
0,6 dl korte eller mellemlange hvide ris
16 dl sødmælk
2 laurbærblade
1 dl sukker
2 spsk. hakkede mandler, let ristede
½ tsk. stødt kardemommefrø

1.
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Vask risene og sæt dem til at dræne. I
en stor gryde, der kan indeholde mindst
den dobbelte mængde, bringes mælken i
kog. Tilpas dernæst flammen, så mælken
hele tiden stiger og skummer, men uden
at koge over. For at minimere kogetiden,

2.

3.

så lad mælken koge kraftigt, utildækket,
hvor der i de første 15 minutter omrøres
rytmisk med en paletkniv af træ for at
forhindre den tykke mælk på bunden af
gryden i at brænde på.
Hæld risene ned i mælken sammen med
laurbærbladene. Fortsæt omrøringen.
Sæt temperaturen ned til middelvarme og
rør meget omhyggeligt i de næste 20 minutter, indtil risene bryder åbne og flyder
med mælken. Nu skulle mælken gerne
være reduceret til 2/3 af den oprindelige
mængde. Hæld sukker, mandler og stødte
kardemommefrø i. Kog i 5 minutter mere
og tag dernæst gryden fra kogepladen.
De søde ris burde kun være en lille smule
tykke i konsistensen, når gryden fjernes
fra kogepladen, da de vil tykne i nedkølingsprocessen. Køl den grundigt – jo koldere de søde ris er, jo bedre smager de.
For andre traditionelle former for smag
kan den stødte kardemomme erstattes
med en tsk. rosenvand og nogle få drys
stødt safran. Alternativt kan man anvende
laurbærblade og tilføje en lille smule
naturligt kamfer til slut. Ofres til Krishna.

Mælk med safran og pistacienødder
(masala dudh)
Tilberedningstid: 10 minutter
Portioner: 4

9,5 dl mælk
10 safrantråde eller ¼ tsk. stødt safran
4 nelliker
½ tsk. stødt kanel
3 spsk. honning
1 spsk. finthakkede pistacienødder
Bring mælken i kog i en gryde sammen med
safran, nelliker og kanel. Juster temperaturen,
så mælken vedligeholder et rullende kog i 5
minutter. Fjern dernæst gryden fra blusset,
hæld honningen i og fjern nellikerne. Drys
de hakkede pistacienødder på toppen. Ofres
rygende varm til Krishna

Cremet vermicellibudding

5 dl sukker
9,5 dl mælk
4 spsk. tyk fløde
3 eller 4 dråber mandelessens

(khir sevian)
Tilberedningstid: 20-25 minutter
Portioner: 4-6
12 dl sødmælk
1 spsk. smør
6 nelliker
1 tsk. stødt kardemomme
130 gram fin vermicelli (tynde nudler)
1 dl sukker
1 spsk. pistacienødder
1 spsk. mandler
3,5 dl tyk fløde
1 tsk. rosenvand

1.

2.

Bring mælken i kog i en gryde, hvorefter
den skal simre. I en anden gryde smeltes smørret. Nellikerne og halvdelen af
den stødte kardemomme steges hurtigt.
Tilføj vermecillien. Steg, indtil de er let
brunede. Hæld mælken i gryden og kog
ved middelvarme i 5 minutter, imens der
omrøres ofte. Tilføj nødder og sukker.
Sænk varmen. Kog i 15 minutter, hvor der
omrøres regelmæssigt for at undgå, at det
brænder på eller så længe, det behøver
for at tyknes let. Vær opmærksom på, at
miksturen vil fortsætte med at tyknes, efter
den flyttes fra blusset.
Tag gryden fra ilden, hæld fløden i og tilføj
rosenvandet. Hæld den færdigtilberedte
khir sevian op i en tallerken og drys resten
af den stødte kardemomme ovenpå. Ofres
enten varm eller kold til Krishna.

1.

2.

3.

4.

Ostekugler i cremet sovs

(ras malai)
Tilberedningstid: 1 time og 15 minutter
Iblødsætning: 30 minutter
Portioner: 4-6
285 gram panir
2 tsk. stødte pistacienødder
2 tsk. stødte mandler
7 dl vand

5.

Paniren smuldres på en jævn overflade.
Ved at bruge en skubbende bevægelse
æltes paniren med bunden af dine håndflader, indtil den bliver jævn, og dine
hænder føles fedtede. Bræk stykker af
på størrelse med en valnød og form dem
til kugler, der er helt jævne og runde og
fri fra revner.
Lav en blanding af 1 tsk. sukker, 1 tsk.
stødt pistacienød og 1 tsk. stødt mandel.
Lav en fordybning i hver af ostekuglerne
og fyld dem med en lille smule af blandingen. Klem de fyldte ostekugler, så de
lukkes og rul dem mellem hænderne for
at gøre dem runde (hvis du ønsker, kan
du undlade at putte fyld i ostekuglerne).
Bland 5 dl vand med 1,5 dl sukker i en
gryde. Kog i 15 minutter og tilføj dernæst 2 dl vand. Sænk temperaturen og
sæt til at simre, hvorefter ostekuglerne
anbringes i siruppen. Put låg på gryden
for at bevare siruppen i et mildt rullende
kog. Fjern låget efter 10 minutter. Kog
ostekuglerne i yderligere 10 minutter. De
vil hæves til nær det dobbelte af deres
oprindelige størrelse.
For at bedømme, om ostekuglerne er klar,
så dunk en af dem med fingeren. Hvis den
føles blød, er den klar. Fjern gryden fra
blusset, tag ostekuglerne ud af siruppen
og sæt dem i blød i mælken i mindst 30
minutter. Tag dem derefter ud fra mælken
og sæt dem til side.
Kog mælken ved en høj temperatur under konstant omrøring, indtil den reduceres til 2/3 af sin oprindelige volumen.
Tilføj fløden og den tiloversblevne sirup,
bring i kog og hæld blandingen ud over
ostekuglerne. Drys med mandelessens
og stødte nødder. Ofres varm eller kølig
til Krishna.
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BREVKASSE

Hvorfor eksisterer alting?
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.
SPØRGSMÅL: Bør alle levende væsener
søge hengiven kærlighed til den Højeste?
Hvis vi tager den buddhistiske opfattelse,
hvorfor eksisterer alt dette, hvis alt er inkluderet i én, og én er inkluderet i alting? Hvem
skabte kærlighed, og hvorfor? Siden det er
nødvendigt med to i et kærlighedsforhold, er
det så ikke en form for dualisme?
SVAR: Jo, alle levende væsener bør stræbe
efter hengiven kærlighed til den Højeste.
Det er ikke et spørgsmål om blind tro eller
tilslutning. Det handler om, hvordan vi kan
genoprette vores oprindelige, naturlige bevidsthed, som vi havde, før vi blev betinget af
illusion og faldt ned til et liv af lidelse i fødslen
og dødens kredsløb.
Du har nævnt, at fra det buddhistiske
perspektiv er alt inkluderet i én. Men filosofien om enhed er en anden filosofi end
buddhisme. I buddhisme er det højeste
filosofiske princip nul eller tomhed. Buddhisme accepterer ’nulhed’ som den Højeste
Sandhed, ikke enhed.
Du undrer dig over, hvorfor alting eksisterer. Hvis alt var ét, var der ikke brug for, at
noget eksisterer ud over homogen enhed.
At vi ser så mange forskelligheder foran os,
modbeviser selve idéen om, at alt er ét, for
en sådan idé giver os ingen logisk forklaring
på det, vi ser.
Idéen om den Højeste Person, der ønsker
at forøge Sin nydelse ved at ekspandere talløse levende væsener fra Sig Selv for at nyde
kærlighedsforhold til dem, redegør elegant
for alle aspekter af virkeligheden og giver os
adgang til at blive ophøjet til et højere niveau
af virkelighed uden for vores nuværende
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opfattelsesområde. Nogle anser dualisme
for at være noget negativt, for de har lidt så
meget i denne dualistiske materielle verden.
Men tænk et øjeblik over ordet harmoni, der
indebærer fredfyldthed og enhed. Harmoni
betyder, at to eller flere ting svinger godt
sammen. De er forskellige, men der er ingen
konflikt mellem dem. Tilværelsens fuldkommenhed er ikke at blive ét med den Højeste,
men et stadie af fuldkommen harmoni med
den Højeste, hvor man udveksler transcendental kærlighed med Gud i al evighed.
SPØRGSMÅL: Hvordan kan vi vide, at
Gud eksisterer? Hvordan kan I bevise det?
Hvordan kunne Gud ikke eksistere?
SVAR: Er du den Fuldstændige Helhed, den
totale Eksistens, eller bare en del den? Fordi
du ikke er den Fuldstændige Helhed, er du
kun bevidst om smerterne og glæderne i din
krop. På den anden side er den Fuldstændige
Helhed, den Totale Eksistens, bevidst om alle
lidelser og nydelser i alle levende væsener.
Det næste skridt er da at forstå naturen af
den Fuldstændige Helhed. Det beskrives som
følger i Sri Isopanisad:
“Guddommens Personlighed er perfekt og
fuldstændig, og fordi Han er fuldstændig perfekt, er alle udstrømninger fra Ham såsom
denne fænomenale verden fuldkomment
udstyrede som fuldstændige helheder. Hvad
end der frembringes fra den Fuldstændige
Helhed, er også fuldstændigt i sig selv. Fordi
Han er den Fuldstændige Helhed, forbliver
Han den fuldstændige rest, selv om så
mange fuldstændige enheder udspringer
fra Ham.”

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. I skrivende stund
ingen tilmelding påkrævet.
Tirsdag den 14. september: Srimati Radharanis fremkomstdag. Festprogram fra kl. 17.
Lørdag den 18. september: Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomstdag. Aftenprogram fra kl. 17.

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
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 13-16.
Arati 3 ganger om dagen, kontakt templet for tidspunkter. Radhastami fejres søndag den 12. fra 13-16.
Srila Bhaktivinod Thakuras fremkomstdag den 18.,
se Facebook event for tidspunkt

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 24. september)
Tirsdag 14. sep: Radhastami, Srimati Radharanis
åpenbarelsesdag. Fest kl. 17-20.
Fredag 17. sep: Sri Vamana Dvadasi. Sri Vamanadevas
åpenbarelsesdag. Fest kl. 17-20:
Lørdag 18. sep: Srila Bhaktivinoda Thakuras åpenbarelsesdaHarinam i Bergen kl. 12-14. Fest i tempelet
kl. 17-20.

Krishnas Cuisine

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

Kunne I tænke jer at bo på landet sammen med andre hengivne? Som omtalt løbende
er ISKCON i gang med at udvikle et landsbyfællesskab på Nordfalster, nærmere bestemt
i Nørre Vedby, og alle, der har lyst, er velkommen til at være med. ISKCON har selv købt
et hus, hvor der nu bor hengivne, så det er muligt at møde op og deltage hver dag i Krishnabevidste programmer, spise prasadam sammen, hjælpe hinanden osv. På det tilhørende
stykke jord bliver der dyrket frugter og grønsager til både eget forbrug og videresalg med
henblik på at gøre stedet økonomisk selvkørende.
Den videre udvikling af fællesskabet forventes nu at foregå ved, at andre slår sig ned i
området ved at købe eller leje sig ind i, hvad der er tilgængeligt. Det er et sted med meget
overkommelige priser, hvilket også er en af grundene til ISKCON’s interesse i området.
Lige nu er der fem huse til salg i Nørre Vedby i prislejet fra 500.000 op til en million
kroner. Husene ses på billederne og er alle rimeligt indflytningsklare. Man skal selvfølgelig
regne med selv at skulle lave noget ved dem, men alle er beboelige og ikke kun ruiner i
navn af håndværkertilbud. Gå selv ind på www.boligsiden.dk, søg på Nørre Vedby og se,
om det kunne være interessant.

