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Radhastami og Bhaktivinoda
Thakuras fremkomst
Den 4. september er
det Srimati Radharanis
fremkomstdag. I den
forbindelse er der nogle
tanker fra Sacinandana
Swami om Radharani,
se side 6. Det er også
Bhaktivinoda Thakuras
fremkomstdag den 8.
september. Vi skriver
ikke noget om ham
denne gang, men derfor er hans betydning
stadig uendelig stor, hvorfor det er vigtigt at
tænke på ham og bede om hans nåde på
hans fremkomstdag denne ene dag om året.
Vi bringer i dette blad et interview med
Professor A.L. Basham, der især er kendt for
bogen The Wonder That Was India. Han blev
interviewet i 1983, hvor han beskrev Hare
Krishna som den mest rendyrkede form for
indisk religion i Vesten. Ja, han anså Srila
Prabhupadas ISKCON for at være så enestående en ting, at man skal tilbage til Romerriget
og kristendommens udbredelse for at finde
noget tilsvarende i europæisk kultur. Læs
mere side 11.
Vi har også en opfordring om at støtte Hare
Krishnas arbejde. Det er nok omsonst, for de
fleste af jer gør det allerede og tak for det. Men
hvis du er en af dem, der ikke gør det, eller
hvis du har lyst til at gøre mere af det samme,
er denne opfordring til dig. Se side 17.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
DEN MODERNE VIDENSKABS SNÆVRE VERDEN
af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen)

I april 1973 talte Srila Prabhupada under en lang morgentur i Venice Beach, Los Angeles, om
moderne videnskab og videnskabsmænd. Med filosofisk stringens, gennemgribende sund fornuft
og afvæbnende bramfrihed eksponerede han, hvor snæversynede og ulogiske videnskabsmændenes alment accepterede teorier om livets oprindelse er. Blandt Prabhupadas ledsagere på hans
morgenvandring var bl.a. Dr. Thoudam Singh, en organisk kemiker, der optog samtalen på bånd.
Srila Prabhupada: Hele videnskabs- og
teknologiverdenen er baseret på den falske
opfattelse af, at liv opstår fra materie. Vi kan
ikke tillade os at lade denne sludderteori forblive uanfægtet. Liv opstår ikke ud af stof. Stof
skabes af liv. Dette er ikke en teori. Det er et
faktum. Videnskaben er baseret på en ukorrekt
teori. Derfor er alle dens udregninger og konklusioner forkerte, og folk lider på baggrund
af dette. Når alle disse fejlslagne moderne
videnskabelige teorier korrigeres, vil folket
juble. Så vi må udfordre videnskabsmændene
og besejre dem. Ellers vil de fortsætte med at
lede befolkningen på vildspor.
Stof forandres i seks afsnit: fødsel, vækst,
vedligeholdelse, produktion af biprodukter, hensygnen og til sidst død. Men livet inden
i stoffet, ånden, er evig. Det gennemgår ikke en
sådan forandring. Liv ser tilsyneladende ud til
at udvikles og hentæres, men i virkeligheden
passerer det blot igennem disse seks faser,
indtil den materielle krop ikke længere kan
opretholdes. Når den gamle krop dør, træder
sjælen ind i en ny krop. Hvis vores tøj er gammelt og slidt, skifter vi det ud. Ligeledes vil vores krop en dag blive gammel og uanvendelig,
og vi vil skifte til en ny krop.
S o m K r i s h n a s i g e r i B h a g a v a d - g ita (2.13), dehino ‘smin yatha dehe kaumaram
yauvanam jara / tatha dehantara praptih:
"Ligesom den legemliggjorte sjæl bestandigt
vandrer i denne krop fra barndom til ungdom
til alderdom, vandrer sjælen over i en anden
krop efter døden." Og lidt senere siger Han
(2.18): antavanta ime deha nityasyoktah sari-

rinah. Dette betyder, at det kun er den uforgængelige og evige sjæls materielle krop, der
er underlagt nedbrydning. Denne materielle
krop er omskiftelig, men livet inden i kroppen
er nitya, evigt.
Ifølge Vedaerne er sjælen inden i kroppen
ikke større end en titusindedel af en hårspids,
hvilket svarer til størrelsen på et atom. Min krop
virker pga. denne atomare åndelige energi.
Er det så svært at forstå? Lad os sige, at en
mand føler sig meget stor og stærk. Hvorfor er
han stor og stærk? Kun fordi der inden i hans
krop sidder en lille åndelig gnist. Så snart den
åndelige gnist forlader hans krop, dør hans
krop, og hans styrke og standhaftighed ugyldiggøres. Hvis videnskabsmændene hævder,
at materien er årsagen bag samt ophavet til
liv, så lad dem blot bringe en død mand til live
ved at give ham en indsprøjtning kemikalier.
Det er de dog ikke i stand til.
Dr. Singh: Fordi videnskabsmændene ikke
kan se sjælen, tvivler de på dens eksistens.
Srila Prabhupada: Hvordan skulle de kunne
se den? Det er den for lille til. Hvordan vil de
anskaffe sig sådant et fremragende syn?
Dr. Singh: De ønsker at registrere dens
eksistens på en eller anden måde.
Srila Prabhupada: Hvis man injicerer en
person med blot en lille mængde dødbringende gift, vil vedkommende dø umiddelbart
efter. Ingen kan se giften, eller hvordan den
virker. Giften udøver dog sin effekt ikke desto
mindre. Ligeledes siger Vedaerne, at grundet
den minutiøse partikel, der kaldes sjælen,
fungerer kroppen. Hvis jeg niver mig selv,
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mærker jeg det med det samme, for min bevidsthed strækker sig over hele min hud. Men
så snart sjælen forlader legemet, hvilket er det,
der sker, når kroppen dør, kan man tage den
samme hud og skære og snitte i den, uden at
nogen vil protestere. Hvorfor er denne simple
sandhed så svær at forstå? Er dette ikke at
registrere sjælen?
Dr. Singh: Det er så sjælen, men hvad med
Gud?
Srila Prabhupada: Lad os først forsøge at
forstå sjælen. Sjælen er en lille Gud. Hvis man
forstår brudstykket, vil man forstå helheden.
Her har vi noget materie [Srila Prabhupada peger på et dødt træ med sin stok]. Tidligere
voksede der grene og kviste på dette træ.
Hvorfor er de ophørt med det? Kan videnskabsmændene besvare dette spørgsmål?
Karandhara dasa: De ville sige, at den
kemiske sammensætning har forandret sig.
Srila Prabhupada: Nuvel, hvis de er så
kyndige inden for kemi, må de blande de
rette kemikalier for at få grenene og bladene
til at gro igen.
Brahmananda Swami: Viden indebærer, at
man må være i stand til at bekræfte sin teori.
De burde være i stand til at demonstrere i
deres laboratorier, at liv forårsages af en kombination af kemikalier.
Srila Prabhupada: Den videnskabelige
fremgangsmetode indebærer først en observation, ud fra observationen danner man sig
en hypotese, og til sidst tester man hypotesen
gennem et forsøg. De såkaldte videnskabsmænd er dog ikke i stand til at påvise deres
hypoteser. De foretager sig ikke andet end at
observere og vrøvle.
Videnskabsmændene påstår, at livet opstår via kemikalier. Men alle kemikalierne,
som træet indeholdt, imens det var levende,
er stadig til stede. Og livsenergi er der også.
Der er tusindvis af mikrober i træet, og de er
alle levende væsener. Ingen kan påstå, at der
ikke er livsenergi til stede i træet.
Dr. Singh: Hvad med træets egen livsenergi?
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Srila Prabhupada: Deri ligger forskellen.
Livskraften er individuel, og det specifikke
levende væsen, der udgjorde træet, har forladt
det. Det må være tilfældet, siden alle kemikalierne, der er nødvendige for at opretholde liv,
stadig er til stede, men træet er alligevel dødt.
Her er et andet eksempel. Forestil jer, at jeg
bor i en lejlighed, hvorefter jeg flytter andetsteds hen. Selv om jeg har forladt lejligheden,
er der stadig masser af liv i den som for eksempel myrer, edderkopper osv. Det er ikke
en kendsgerning, at lejligheden ikke kan huse
liv, blot fordi jeg har forladt den. Andre levende
væsener holder stadig til der. Det er udelukkende mig - et individuelt levende væsen- der
har forladt lejligheden. Kemikalierne i træet er
ligesom lejligheden. De er blot feltet, hvori den
individuelle livskraft - sjælen - handler indenfor.
Videnskabsmændene vil altså aldrig blive i
stand til skabe liv i et kemisk laboratorium.
De såkaldte videnskabsmænd påstår, at
livet opstår fra kemikalier. Men det virkelige
spørgsmål er: "Hvor kommer kemikalierne
fra?" Liv skaber kemikalierne, hvilket vil sige,
at liv har mystiske evner. For eksempel bærer
et appelsintræ mange appelsiner, og hver appelsin indeholder kemikalier såsom citronsyre.
Hvor kommer disse kemikalier fra? De kommer
selvfølgelig fra livet inde i træet. Videnskabsmændene er blinde over for kemikaliernes
ophav. De starter deres undersøgelser fra
kemikalierne, men de kan ikke identificere
kemikaliernes ophav. Kemikalier skabes af
det højeste liv - Gud. Ligesom et menneskes
levende krop producerer mange kemikalier,
skaber det højeste liv (Guddommens Højeste
Personlighed) alle kemikalierne, der findes i
atmosfæren, i vandet, i mennesker, i dyr og i
jorden. Det kaldes mystisk kraft. Medmindre
Guddommens Højeste Personligheds skaberevne accepteres, forefindes der ingen løsning
på spørgsmålet om livets opståen.
Dr. Singh: Videnskabsmændene vil sige, at
de ikke kan tro på mystisk kraft.
Srila Prabhupada: De bliver nødt til at
komme med en forklaring på kemikaliernes

ophav. Alle og enhver kan se, at et træ skaber
mange kemikalier. Det kan de ikke benægte.
Men hvordan producerer det dem? Siden
de ikke kan besvare dette spørgsmål, må
de anerkende, at livskraften besidder en
mystisk kraft. Jeg kan ikke forklare, hvordan
min fingernegl vokser. Det er hævet over min
hjernes fatteevne. Med andre ord vokser den
ved hjælp af en ufattelig kraft, dvs. acintyasakti. Hvis et almindeligt levende væsen
besidder acintya-sakti, så forestil jer, hvor
meget acintya-sakti Gud besidder.
Forskellen mellem Gud og mig er, at selv
om jeg besidder de samme evner som Gud,
kan jeg kun skabe en lille mængde kemikalier, hvorimod Han kan frembringe enorme
mængder. Jeg kan danne en lille mængde
væske i form af sved, men Gud kan skabe
oceaner. Ved at analysere en dråbe havvand
kan man danne sig et fejlfrit billede af hele
havets sammensætning. Ligeledes er det almindelige levende væsen en fast bestanddel
af Gud, så igennem analyse af det levende
væsen kan vi tilnærme os en forståelse af
Gud. Gud indeholder mystisk kraft i stride
strømme. Guds mystiske energi virker ligesom en elektrisk maskine. Maskiner drives
af en bestemt energi, og de er skabt på en
sådan komfortabel måde, at alt arbejdet
udføres ved blot at trykke på en knap. Ligeledes sagde Gud: "Lad verden skabes," og
verden blev skabt. Set ud fra denne vinkel
er naturens aktiviteter ikke svære at forstå.
Gud har sådanne fantastiske kræfter, at
skabelsen med det samme finder sted, når
Han beordrer det.
Brahmananda Swami: Videnskabsmændene anerkender hverken Gud eller acintyasakti.
Srila Prabhupada: Det gør de ikke, fordi de
er slyngler. Gud eksisterer, hvilket Hans acintya-sakti også gør.
Karandhara dasa: Videnskabsmændene
påstår, at livet opstod biokemisk.
Srila Prabhupada: Hvorpå jeg spørger
dem: "Hvorfor skaber De ikke liv? Hvis Deres

biologi og kemi er så avanceret, hvorfor skaber
De så ikke liv?"
Karandhara dasa: De siger, at de vil være i
stand til at skabe liv en gang i fremtiden.
Srila Prabhupada: Hvor langt ude i fremtiden? Hvis videnskabsmændene er bekendte
med skabelsesprocessen, hvorfor skaber de
så ikke liv nu? Hvis livet opstod biokemisk,
og hvis biologerne og kemikerne er så kyndige, hvorfor kan de så ikke skabe liv i deres
laboratorier? Når dette vigtige punkt bringes
op, svarer de: "Engang i fremtiden." Hvorfor
først i fremtiden? Sikke noget vås. Stol ikke på
fremtiden, uanset hvor lovende den ellers ser
ud. Hvad er meningen med deres fremskridt?
Det er lutter galimatias.
Karandhara dasa: De siger, at de er på
tærsklen til at kunne skabe liv.
Srila Prabhupada: De bliver ved med at tale
om fremtiden. De må indrømme, at de stadig
ikke kender til sandheden om, hvordan livet
opstod. Fordi de først regner med at blive i
stand til at skabe liv engang i fremtiden, er
deres nuværende viden ufuldstændig. Deres
postulat er det samme som en fremdateret
check. Forestil dig, at jeg skylder dig 10.000
kroner, og jeg forsøger at give dig hele summen via en fremdateret check. Ville det være
i orden? Hvis du er intelligent, vil du se, at
noget ikke stemmer. På samme måde kan
videnskabsmændene end ikke danne et
eneste græsstrå, men alligevel hævder de,
at liv opstår fra materien. Hvad er det for en
omgang humbug? Er der ingen, der sætter
spørgsmålstegn ved deres påstande? Vi kan
bevise, at liv kommer fra liv. Her er beviset:
Når en far får et barn, er faderen levende, og
barnet er levende. Hvor er videnskabsmændenes bevis på, at liv kommer fra materie? Vi
kan bevise, at liv kommer fra liv, og vi kan også
bevise, at Krishna er det originale liv. Hvilket
bevis findes der for, at et barn nogensinde er
blevet født af en død sten? Videnskabsmændene kan ikke bevise, at liv opstår fra materie.
Den tjans overlader de til eftertiden. (Fortsættes i næste nummer)
5

RADHASTAMI 2022
af Sacinandana Swami

Den 4. september 2022 er det Radhastami, Srimati Radharanis fremkomstdag. I den
forbindelse er det relevant, hvad Sacinandana Swami skrev den 25. august 2020 i forbindelse
med Radhastami 2020:
Kære hengivne, jeg ønsker alle en
flot Radhastami, hvor velsignelserne
af Guddommelig kærlighed regner
ned over jer og alle andre, der tragter
efter det, i rigelig mængde.
Krishnadasa Kaviraja Gosvami
l ø f t e r e ks tatisk sin stemme i
forherligelse af Srimati Radharani:
“ H v i s m a n s p ø r g e r, h v a d
oprindelsen til kærlighed til Krishna
er, er svaret, at oprindelsen er Srimati
Radharani alene.
Hvis man spørger: ”Hvem er
Krishnas kæreste ven?”
Igen er svaret: ”Srimati Radharani alene.”
Hun kan opfylde Krishnas ønsker, som
ingen anden kan. Tilmed Herren Krishna Selv
kan ikke nå til grænsen af Srimati Radharanis
transcendentale kvaliteter. Hvordan kan et
ubetydeligt levende væsen da tælle dem?”
(Cc. Madhya 8.182 + 185)
Radhastami er en af de helligste dage! Derfor
bør vi høre ordene fra Srimati Radharanis
kære hengivne, hvis dybe erkendelser kan
lede os til en åndelig forståelse, som vores
nuværende ord og tanker ikke kan nå på
nogen anden måde.
Srila Prabhupada lærte os, hvordan vi
glæder Herren Krishna ved fuldstændigt at
søge tilflugt hos Srimati Radharani:
“Enhver, der viser sig foran Radharani for at
tjene Krishna, åh, Hun bliver så glad: ”Her er
en hengiven af Krishna!”
Hun anbefaler straks: “Krishna, Oh, her
er en hengiven. Han er bedre end mig.”
Dette er Radharani. Måske er jeg ikke en
hengiven. Måske er jeg den mest faldne
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slyngel. Men hvis jeg forsøger at
nå Krishna igennem Radharani,
er min opgave vellykket. Derfor
bør vi tilbede Radharani først.
Det er vores opgave. I stedet
for direkte at ofre en blomst til
Krishna, lægger I den bare i
Radharanis hænder: “Min kære
Moder Radharani, Jagan-mata,
hvis Du vil være så venlig at tage
imod denne blomst og give den til
Krishna.” ”Ih,” svarer Radharani,
“er du kommet med en blomst?”
Krishna sagde: patram puspam
phalam toyam yo me bhaktya prayacchati [Bg.
9.26], men forsøg ikke at ofre den til Krishna
direkte. Bare giv den til Radharani. Det vil blive
meget værdsat af Radharani.”
Radhastami er en dag, hvor vi kan falde ned
på knæ og bede Radharani om nåde.
Srila Prabhupada vejleder os videre:
“Så dette er vores filosofi – at glæde Krishna
igennem Radharani. Lige netop i dag er
Radharanis lykkebringende fremkomstdag.
Så lad os ofre puspanjali og bede til Radharani,
at “Radharani, vær barmhjertig og fortæl Din
Krishna om mig. Krishna er din.” Krishna,
Radha-Krishna. Krishna er ikke uafhængig.
Krishna er Radharanis ejendom. Man er nødt
til at komme til Krishna igennem Radharani.
I dag er den lykkebringende dag. Tilbed
Radharani og vær lykkelig.” (Begge citater
er uddrag fra Srila Prabhupadas klasse på
Radhastami i London den 5. september 1973)
Må dette være en uforglemmelig dag, hvor
regnen af nåde giver frisk næring til vores
bhaktis plante.

DEN GENFØDTE
HOLLYWOOD-SKUESPILLER
af Jesper Frydenlund

Beretninger fra personer, der hævder at
have minder fra tidligere liv i deres normale
vågne bevidsthedstilstand, er meget sjældne.
Historierne kan være både gribende og
overbevisende, men ikke desto mindre
sjældne. Nogle af disse beretninger er
omhyggeligt dokumenterede, og selv om
disse tilfælde har været for få i omfang til
at påvirke flertallet, tror måske en fjerdedel
af voksne i Vesten inklusive eksempelvis
danskere, englændere og amerikanere på
reinkarnation.
Men hvorfor er der så få tilfælde af personer,
der har minder fra deres tidligere liv i deres
almindelige bevidsthed? Ingen ved det rigtigt
med sikkerhed. Det kan have forskellige
forklaringer. Srila Prabhupada gav én. Han
sagde, at fødselstraumet sletter vores minder
om fortiden eller i det mindste begraver dem
så dybt i underbevidstheden, at vi ikke kan
genoplive dem på det bevidste plan. Men
her er imidlertid en enestående historie, der
tilbage i 2015 på ny fik pustet liv i debatten
om gentagne liv. Det er historien om den
blot femårige Ryan Hammons, der er født i
Oklahoma, USA, i 2004.
I en alder af fem år fortalte Ryan sin mor,
at han huskede at have
været en anden. Han
huskede, at han rejste
verden rundt, giftede
sig med fem kvinder,
dansede på Broadway
og blev en succesfuld
Hollywood-agent.
Ryan sagde, at han
gerne ville hjem til
Hollywood, og tryglede
sin mor om at tage ham
dertil, så han kunne
besøge sin ”anden

familie” inklusive sine tre adopterede sønner,
som han var bekymret for. Han sagde, at
han havde to søstre og et biologisk barn,
en datter fra sit første ægteskab. Ryan

Marty Martyn i filmen Night after Night.

Cyndi og Ryam Hammons
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fortalte endvidere, at han arbejdede på et
”bureau”, hvor folk ændrede deres navne. Han
antydede, at han havde magt i sin position
ved at komme med udtalelser som: ”Ved du,
hvem jeg er? Hvis du rager dig uklar med mig,
kommer du aldrig til at arbejde i denne by
igen.” Ryan bedyrede, at han havde et stort
hus med en swimmingpool, der lå på en gade,
der havde et navn med ”rock” i.
Han begyndte at åbne mere og mere op
for sin mor, Cyndi, om sit tidligere liv. Hans
historier var så specifikke, at hans mor
besluttede, at der måtte være noget om
dem. Selv om hun var kristen, begyndte
hun tøvende at overveje muligheden for
reinkarnation.
Cyndi holdt Ryans historier hemmelige af
frygt for, at folk ville tro, at han var skør. Men
hun ønskede at forstå sin søns minder, så hun
begyndte at kigge i bøger om Hollywood. Det
var i én af disse bøger, at Ryan udpegede en
mand på et billede fra en gammel film. Han
udbrød begejstret: ”Det er mig. Det er ham,
jeg var.”
Chokeret gik Cyndi til Dr. Jim Tucker. Tucker
er professor og børnepsykolog ved University
of Virginia School of Medicine. Han har brugt
meget af sin karriere på at studere børn, der
bærer minder med sig fra tidligere liv. Tucker
fandt med hjælp fra en filmarkivar navnet på
den statist, som Ryan havde peget på. Han
hed Marty Martyn, og han var en succesrig
Hollywood-agent, der havde haft fem koner,
rejst verden rundt og danset på Broadway.
Efter yderligere research blev en liste med
55 af Ryans minder inklusive gaden, Marty
Martyn boede på, vist at være nøjagtige. Her
følger nogle interessante observationer om
Marty Martyn, der er nærmere beskrevet i
Tuckers bog Return to Life: ”Vi var i stand til
at sammensætte et billede af Marty Martyns
liv, og vi kunne således sammenligne det
med Ryans udtalelser. I de fleste af vores
sager har folk forsøgt at se, om der kunne
identificeres en afdød person, hvis liv passede
til de udsagn, barnet havde fremsat. Her var
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der kun én fyr, som Ryan kunne have talt om,
for han havde udpeget ham på et billede. Vi
forsøgte ikke at se, om der var nogen, hvis
liv matchede Ryans udsagn – vi forsøgte at
afdække, om det passede til Marty Martyns liv.
Det, vi fandt, var, at selv om Ryan var lidt ved
siden af med nogle af detaljerne, var meget
af det, han sagde, korrekt. Det passede på
Marty Martyn. Det havde virket usandsynligt,
at en statist uden replikker ville have danset
på Broadway, haft et stort hus med en
swimmingpool og rejst verden rundt på store
både. Men det gjorde Marty Martyn.
Marty blev født i Philadelphia i 1903. Ryan
havde talt meget om en søster og også nævnt
en anden, og Marty havde faktisk to søstre.
Hans mor havde krøllet, brunt hår, som Ryan
havde sagt. Ryan havde også ret med hensyn
til at danse i New York, da Marty og en af hans
søstre tog til New York for at blive dansere.
Han dansede i forskellige forestillinger på
Broadway, og hans søster blev senere en
kendt danserinde.
Marty flyttede derefter til Los Angeles
og levede et liv i Hollywood, der svarede
til de beskrivelser, Ryan havde givet. Han
begyndte at ernære sig som statist såvel
som dansekoreograf. Han blev herefter
Hollywood-agent. Ikke den hemmelige
af slagsen, men snarere en talentagent.
Han oprettede Marty Martyn Agency og
repræsenterede nævneværdige klienter som
for eksempel Glenn Ford. Ryan havde fortalt
flittigt om, at folk skiftede navne på bureauet,
hvilket helt sikkert har været tilfældet på et
talentbureau, hvor skuespiltalenter gerne
skulle have fængende scenenavne. Marty
havde forbindelse til Rita Hayworth, og hans
datter bekræftede, at han sandsynligvis havde
kendt hende personligt. Han kan også meget
vel have interageret med Marilyn Monroe, da
hans kones familie kendte hende.
Marty var en ivrig solbader og fik ofte
solskoldninger, som Ryan også havde nævnt.
Ryan sagde, at han plejede at tage sine
veninder med ud på vandet, og der florerer

billeder af Marty med piger på stranden. Han
nød at være der og se på surfere, hvilket Ryan
også har fortalt.
Marty var gift fire gange. Han blev temmelig
velhavende, og han og hans sidste kone nød
derfor en eksklusiv livsstil. Ryan fortalte, at
han havde kørt rundt i Hollywood i en grøn
bil, og at hans kone kørte i en flot sort bil. Det
viser sig dog, at Martys kone ikke selv kørte,
men at de havde en specialfremstillet RollsRoyce, der meget vel kunne betegnes som
en flot bil. Ryan huskede en afroamerikansk
tjenestepige, og det viser sig, at Marty og
hans kone havde flere afroamerikanske
tjenestepiger. Ryan sagde også, at han ejede
et klaver, og Marty havde ganske vist et piano
i sit hus. Familien boede i et fint hus med en
stor swimmingpool, helt som Ryan havde
beskrevet. Som nævnt sagde Ryan, at hans
adresse havde ”rock’ i sit navn, og Marty
Martyns sidste hus, det fine hjem med den
store swimmingpool, lå på 825 N. Roxbury.
Cyndi var lettet over at få at vide, at hendes
søns historie matchede Martyns. Hun udbrød:
”Han er ikke skør! Der var virkelig en anden
familie.” Så afslørede Ryan noget, der kom
som et stort chok for alle.
”Han sagde, at han ikke kunne forstå,
hvorfor Gud ville lade én blive 61 år og derefter
få én til at komme tilbage som baby,” sagde
Tucker. Denne udtalelse mente Tucker var
ukorrekt, da Martyn ifølge sin dødsattest var
59 år gammel, da han døde. Men som Dr.
Tucker forskede mere i sagen, fandt han ud
af, at det, Ryan sagde, ikke var forkert. Martyn
var født i 1903 og ikke i 1905, som betød,
at Martyn var 61 år gammel, da han døde.
Dødsattesten var simpelthen forkert.
Ryan er blot ét af mange børn med klare
minder fra tidligere liv. Tucker og hans hold har
studeret over 2.500 sådanne tilfælde. I deres
forskning viser der sig nogle fællestræk. De
har blandt andet fundet ud af, at traumatiske
dødsfald synes at skabe følelsesmæssige
aftryk i det næste liv, der gør det mere
sandsynligt, at et barn vil huske det. Det

kan også have en psykologisk påvirkning.
For eksempel kan de, der druknede i deres
tidligere liv, have en ”irrationel” frygt for vand.
Buddhister, hinduer og andre med tror på
reinkarnation. Selv om den vestlige kultur typisk
har afvist reinkarnation, begynder ideen derom
så småt også at få fodfæste der. Faktisk er nogle
terapeuter begyndt at praktisere regression til
tidligere liv. De mener, at det hjælper patienter
med at helbrede ved at huske og nogle gange
løse traumer fra tidligere liv. Selv mange
skeptikere fortæller, at disse sessioner giver dem
interessante perspektiver, der hjælper dem til at
håndtere problemer i deres liv.
Selv om reinkarnation måske ikke er den
eneste mulige forklaring, er der voksende
beviser på, at der sker noget mærkværdigt.
Som Dr. Tucker minder os om: ”Disse sager
kræver en forklaring. Vi kan ikke blot afskrive
dem eller bortforklare dem som bare en eller
anden slags kulturel ting.” Tucker nævner, at
børnene nogle gange er i stand til at give nok
detaljer om tidligere liv til at finde den faktiske
person, de fortæller om.
Erindringer om tidligere liv kan være
fascinerende, men det egentlige mål med
at forstå reinkarnation er at blive fri fra den
smertefulde cyklus af liv og død. Under et
foredrag i London i august 1973 advarer Srila
Prabhupada: ”Det er ikke en særlig god idé –
at dø og blive født igen. Vi ved, at når vi dør,
bliver vi nødt til at gå ind i en mors livmoder
igen – og i dag dræber mødre børnene i
livmoderen.”
dehino ’smin yatha dehe
kaumaram yauvanam jara
tatha dehantara-praptir
dhiras tatra na muhyati

”Ligesom den legemliggjorte sjæl bestandigt
vandrer i denne krop fra barndom til ungdom
til alderdom, vandrer sjælen over i en anden
krop efter døden. En fattet person forvirres
ikke af en sådan forandring.” [Bhagavad-gita
2.13]
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VAISNAVA-ETIKETTE, 6
af Bhakti Caru Swami

I dette sjette afsnit om vaisnava-etikette fortsætter Bhakti Caru Swami med at give citater fra
Srila Prabhupada om, hvordan hengivne bør have gode personlige indbyrdes forhold.

At forbigå en overordnet personlighed
(maryada-vyatikrama)
”At være velbevandret i den transcendentale
videnskab kræver bevidsthed om den
åndelige videnskabs teknikker. Uddhava,
der var klar over disse tekniske aspekter af
transcendental videnskab, rådede Vidura
til at henvende sig til Maitreya Rsi for at
modtage transcendental viden. Vidura
ønskede at acceptere Uddhava som sin
åndelige mester, men Uddhava accepterede
ikke positionen, for Vidura var lige så gammel
som Uddhavas far, og derfor kunne Uddhava
ikke acceptere ham som sin discipel, især når
Maitreya var til stede i nærheden. Reglen er,
at i nærværelse af en højere personlighed
bør man ikke være særlig ivrig efter at give
instruktioner, selv om man er kompetent
og velbevandret. Så Uddhava besluttede
at sende en ældre person som Vidura til
Maitreya, en anden ældre person.
Da både Uddhava og Maitreya blev
direkte instrueret af Herren, havde begge
autoritet til at blive Viduras eller en andens
åndelige mester, men Maitreya, der var
ældre, havde førsteret til at blive åndelig
mester, især for Vidura, der var meget
ældre end Uddhava. Man skal ikke være
ivrig efter at blive åndelig mester på grund
af vinding og berømmelse, men i stedet
blive åndelig mester for at tjene Herren.
Herren tolererer aldrig uforskammetheden
marayada-vyatikrama. Man bør aldrig lade
æren forbigå en ældre åndelig mester af
hensyn til sin egen personlige vinding eller
berømmelse. Uforskammethed er meget
risikabel for åndelig indsigt.” (SB. 3.4.26,
kommentar)
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Respekt for sannyasier
”Alle bør vise behørig respekt for en
sannyasi. Hans position står altid over andre
tempelbeboeres. Han skal altid bevare
sin overordnede position via handling og
opførsel.” (SP-brev til Sudama 29.7.1972)
”Én ting kan du notere som et spørgsmål
om etikette: Den åndelige mester tiltales som
”Hans Guddommelige Nåde”, en gudsbroder
som ”Hans Nåde”, og enhver sannyasi tiltales
som ”Hans Hellighed”.” (SP-brev til Rayarama
1.1.1967)
”Jeg forstår, at dine Gudsbrødre er som dine
afhængige lillebrødre. Vær venlig at behandle
dem som dine afhængige lillebrødre og forsøg
at hjælpe dem frem i Krishnabevidsthed
så godt, du kan.” (SP-brev til Janardana
21.1.1968)
”Med hensyn til dit andet spørgsmål om
at hilse på karmier – hvis en karmi er en ven,
hilser du bare på ham med Hare Krishna og
rører din pande med foldede hænder. Hvis
karmien er en ældre slægtning, reciterer du
Hare Krishna og bøjer dig for ham på jorden.
Det bør være etiketten for vores samfunds
møder med mennesker.” (SP-brev til Arundhati
16.6. 1969)
”Hvis du har nogen specifikke klager, så
lad mig det vide, men lad dig ikke forstyrre
af nogen form for uenighed med dine
gudsbrødre og gudssøstre. Hvert eneste
levende væsen er en individuel sjæl, og som
sådan er uenighed meget sandsynlig i vores
omgang med hinanden. Men vi er nødt til at
være bevidste om det centrale interessepunkt.

I er begge meget intelligente og sobre piger,
og jeg har et godt råd til jer: Indtag ikke på
noget tidspunkt en holdning af manglende
samarbejdsvillighed, fordi I ikke er enige i den
andens synspunkt.” (SP-brev til Yamuna Devi
og Harsarani Devi 5.1. 1968)

2.
3.

”Vi bør [som overordnede] ikke acceptere
unødvendige tjenester for sansetilfredsstillelse.”
(SP-brev til Brahmananda 20.2.1968)
4.

At behandle kvinder som mødre
”Da Caitanya Mahaprabhu og
hans associerede spredte kærlighed til
Guddommen, overvejede de ikke, hvem der
var egnede kandidater, og hvem der ikke var
det, og heller ikke, hvor sådan en uddeling af
kærlighed skulle finde sted. De stillede ingen
betingelser.” (Cc. Adi-lila 7.23)
1.

I bund og grund betyder dualitet, at vi
glemmer, at vi er faste bestanddele af
Krishna. Vi ønsker at nyde adskilt fra

5.

6.

7.

Ham. Vi ønsker at lege den herskende
part. Denne herskende tendens
kulminerer i sexlyst.
Mand/kvinde-begrebet er synonymt
med materiel bevidsthed.
At blive Krishnabevidst betyder at
hæve sig over dualitet. Vi er nødt til
at blive fikseret i bevidstheden om, at
alle er dele af Krishna og til for Hans
fornøjelses skyld – ikke for vores.
En hengivens fremmeste pligt er at
transcendere sexlyst.
Dette kræver filosofisk bevidsthed,
konstant øvelse og udholdenhed
(aversion er ikke løsningen. Tilknytning/
aversion er to sider af samme sag).
Srila Prabhupada har med Pancatattvas medfølende mentalitet forkyndt
budskabet om bhakti for alle klasser af
mænd og kvinder.
Dette giver os en intens og ubegrænset
mulighed for at transcendere materiel
tilknytning og aversion og udvikle
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transcendental Krishnaerkendelse.
8. Ordet ”moder” skaber en
stemning af respekt og
besindighed.
9. Når vi råder til, at kvinder
skal ses som mødre,
mener vi, at vores
omgang med kvinder
skal være forbeholden og
respektfuld.
10. E n s å d a n t i l g a n g v i l
minimere anstødelig
adfærd og omgang med
andre levende væsener.
11. Kvinder bør opføre sig som mødre.
12. I praktiseringen af Krishnabevidsthed
er adskillelse af kønnene afgørende.

Citater fra Srila Prabhupada
”Med hensyn til forstyrrelserne fra de
kvindelige hengivne er de også levende
væsener. De kom også til Krishna. Så bevidst
vil jeg ikke afvise dem. Hvis vores mandlige
medlemmer, brahmacarierne og sannyasierne,
bliver stabile i Krishnabevidsthed, er der
ikke noget problem. Det er de mandlige
medlemmers pligt at være meget stabile og
varsomme. Dette kan ske ved at recitere [Hare
Krishna] regelmæssigt, sådan som Haridasa
Thakura gjorde det.” (SP-brev til Gargamuni
den 29. september 1975)

Beskyt kvinderne (udnyt dem ikke)
”Vejled venligst vores uskyldige gudsøstre,
der er kommet til os for ly. Piger er mere
modtagelige for mayas finere tilknytning.
Drenge er lidt stærkere. Mrinalini, Jadurani
og alle andre piger, der er så kvalificerede,
flotte, intelligente, veluddannede og seriøst
engagerede i Krishnabevidsthed, bør altid
beskyttes mod mayas tilknytning.” (SP-brev
til Rayarama den 4. oktober 1967)
”Mayas mest attraktive egenskab er kvinder
og penge. Vi Krishnabevidste mænd er
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nødt til at beskæftige os med kvinder og
penge i løbet af forkyndelsesarbejdet, og
den eneste profylaktiske foranstaltning til at
redde os er ikke at acceptere dem til vores
sansetilfredsstillelse. Så forbliver vi stærke
nok. Materialistiske mennesker accepterer
alt med henblik på sansetilfredsstillelse, og
Krishnabevidste mennesker accepterer alt
for at tilfredsstille Krishna. Der er intet forkert
ved tingene – nemlig kvinder og penge – som
sådan, men de bliver farlige ved forkert brug.
Den forkerte anvendelse er at acceptere dem
til egen sansetilfredsstillelse.” (SP-brev til
Gargamuni den 18. oktober 1969)
”Hvem har introduceret disse tiltag, at kvinder
ikke må recitere japa i templet, at de ikke
må udføre arati og mange andre ting? Hvis
brahmacarierne bliver oprevet, så dem lad gå
ud i skoven. Jeg har aldrig introduceret disse
ting. Hvis brahmacarierne ikke kan være i
nærværelse af kvinder i templet, kan de rejse ud
i skoven og ikke forblive i NYC, for i NYC er der
så mange kvinder, at hvordan skulle de undgå
at se dem? DET BEDSTE ER AT TAGE UD I
SKOVEN, så de ikke ser nogen kvinder, HVIS DE
BLIVER SÅ NEMT AGITEREDE. Men så er der
heller ingen, der ser dem, og HVORDAN SKAL
FORKYNDELSESARBEJDET SÅ FORTSÆTTE?”
(SP-brev til Ekayani den 3. december 1972)
(Fortsættes i næste nummer)

TEOLOGI MED HJERTE
INTERVIEW MED PROFESSOR A. L. BASHAM
af Subhananda Dasa

Professor A. L. Basham (1914-1986) var en af verdens førende autoriteter inden for gammel
indisk civilisation. Han er måske bedst kendt for bogen The Wonder That Was India, men han
skrev omfattende om både de buddhistiske og hinduistiske traditioner. Det følgende interview
med Dr. Basham blev foretaget af Subhananda Dasa og første gang trykt i magasinet Back To
Godhead i 1983.
Subhananda dasa: I din konklusion til A
Cultural History of India skriver du, at Hare
Krishna-bevægelsen ”er historisk meget
betydningsfuld, for nu for første gang siden
Romerrigets dage praktiseres en asiatisk
religion helt åbent af
mennesker af vestlig
oprindelse på gaderne
i Vestens byer.” Mange
religiøse grupper af
asiatisk oprindelse har
selvfølgelig etableret
forposter i Vesten i
den ene eller anden form. Hvorfor giver
du Hare Krishna-bevægelsen en særlig
opmærksomhed?
Dr. Basham: For det første er Hare Krishnabevægelsen helt sikkert en religion. Det er
en religion, som man er nødt til at tro helt
og aldeles på. De talrige organisationer, der
i fortiden har bragt indiske ideer til Vestens
verden såsom Ramakrishna Mission, Det
Teosofiske Selskab osv., har, selv om de har
visse religiøse træk, i bund og grund været
selskaber for folk, der er interesserede i
mystik, gnosticisme osv. For det meste har
det været midaldrende folk, der mødtes en
gang om ugen og lyttede til den lokale swami
for derefter at gå hjem og fortsætte med
deres konventionelle sekulære liv. Men Hare
Krishna-bevægelsen kræver en betydelig
forandring i ens liv, hvis man skal være
fuldtidsmedlem.
Som sådan tror jeg ikke, at noget i den stil
er sket i den europæiske sammenhæng siden

Romerrigets dage, da kristendom, jødedom,
mithraisme og andre religioner fik talrige
konvertitter i Vesten. Man kan ikke sige, at
det aldrig før er sket, men det er dog noget,
som jeg mener, man ikke har set i meget lang
tid. Derfor mener jeg, at
det er historisk meget
betydningsfuldt.
Læg mærke til, at
jeg sagde på gaderne
i Vestens byer. Vi har
faktisk folk af rent
vestligt blod fra familier
fra den kristne eller jødiske tradition gøre på
gaderne i Vestens byer alle de ting og mere
til, som religiøse hinduer gør på gaderne i
Calcutta. Da dette er tilfældet, mener jeg, at
uden at komme med nogen værdidom er det
et meget vigtigt historisk fænomen, og jeg kan
ikke komme i tanke om, at det er sket siden
Romerriget.
Subhananda dasa: I samme konklusion til
A Cultural History of India skriver du: “Et aspekt
af modangrebet fra Østen er importeringen af
ikke blot Indiens mystiske gnosis, men også
af hendes simple tro. Dette er hovedsageligt
Hare Krishna-bevægelsens værk, der blev
startet af Srila Prabhupada.” Hvilke slags
grupper har du i tankerne, når du refererer
til importen af ”Indiens mystiske gnosis”?
Hvordan er Krishnabevidsthed forskellig fra
disse?
Dr. Basham: Man kan spore den stadigt
voksende indflydelse af mystisk gnosis i
Vestens verden fra slutningen af det attende
13

århundrede og fremefter, da Bhagavad-gita
første gang blev oversat til et europæisk sprog
af Charles Wilkins. Indiske ideer cirkulerede
hurtigt blandt intelligentsiaen, ikke blot i den
engelsktalende verden, men også i andre
dele af Europa. De havde helt sikkert en
indvirkning på folk over hele Vestens verden
blandt tyskere som Schlegel, Deussen og
Schopenhauer, amerikanere som Emerson
og Thoreau, englændere som Max Mueller
(en adopteret englænder) og Aldous Huxley,
franskmænd som Romain Rolland og russere
som Tolstoy. Disse folk var dog på ingen
måde gennemgribende hinduer, men var
hovedsageligt imponerede af mystikken i
Upanisaderne og Bhagavad-gita.
Især siden Anden Verdenskrig har der været
en stor forøgelse i antallet af praktiserende
og lærere af indisk mystisk gnosis i Vesten.
Disse folk har dog i bund og grund mest været
lærere af yoga, mystisk praksis og mystiske
ideer, men har ikke på samme måde været
religiøse ledere, som I er det i jeres Hare
Krishna-bevægelse. Utvivlsomt praktiserer
I en form for meditation i Hare Krishnabevægelsen, men jeres primære aktivitet er
ikke mysticisme i den forstand, men sang af
Krishnas pris. Derfor er det en anden ting.
Det er simpel indisk bhakti, som I har bragt
til Vestens verden, og ikke Upanisadernes
mystiske, verdensfjerne doktriner, som I
måske nok accepterer i teorien, men som ikke
betyder så meget for jer som disse simple,
direkte praksisser.
Subhananda dasa: Men mener du ikke, at
bhakti-traditionen kan også beskrives meget
præcist som mystisk og verdensfjern? Med
’mystisk’ eller ’gnostisk’ tror jeg, at du refererer
specielt til indisk panteisme eller monoteisme,
ikke sandt?
Dr. Basham: Jo, det er rigtigt. Bhaktitraditionen er helt sikkert mystisk. Den leder
til transcendental erfaring. Jeg har selv
observeret, og man kan næsten sige taget
del i, Caitanya-kirtanaer i Calcutta, hvor man
mærker en fuldstændig frigørelse fra alle
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verdens anstrengelser og bekymringer og
bliver ført op i en højere sfære. Det er en
fantastisk oplevelse, som man får det bedre
af. Det er en slags mystik. Det betvivler jeg
ikke. Men når jeg taler om Indiens mystiske
gnosis, mener jeg hovedsageligt Sankaras
advaita-vedanta og hans moderne støtter og
tilhængere. Den har slået igennem på alle
mulige måder med Ramakrishna Mission
og mange mindre bevægelser af den ene
eller anden slags. Men den er slet ikke det
samme som jeres bevægelse, der i bund
og grund handler om simpel tro, en tro, der
selvfølgelig er glimrende formuleret inden for
en veletableret teologisk tradition.
Subhananda dasa: I et brev, du for nyligt
skrev til mig, stillede du kort Hare Krishnabevægelsen i modsætning til Vedanta og
dens neo-hinduistiske propagandister, som
du refererer til som ”strømlinede swamier”.
Hvad præcist mener du med det?
Dr. Basham: “Strømlinede swamier” er
et spøgefuldt udtryk, som jeg selv kom op
med. Jeg mener det ikke på nogen bestemt
dårlig måde, og jeg ønsker ikke at lyde
upassende kritisk med brugen af dette
udtryk, men jeg bruger det som en reference
til de doktriner og undervisninger, som
forskellige indiske swamier kommer med, en
strømlinet hinduistisk mystik, der er beregnet
til at appellere til den moderne rumfartstids
disciple: levitering på få måneder eller uger,
moksa gennem nogle få lette lektioner i
hinduisme uden træning, tilbedelse, strenge
tabuer osv. På den modsatte yderlighed fra
jeres form for indisk religion eller mystik har
vi eksempelvis Transcendental Meditation. TM
virker til at have sluppet hele sin teologiske og
tilmed filosofiske ballast. Det er blot en metode
til mental og psykisk træning.
Det er den ene yderlighed. Jeres er den
anden. I tilegner jer til fulde en indisk religion
med dens tro, praksis, alle dens tabuer osv.
og indfører den til Vesten. Imellem disse
yderligheder har vi alle slags variationer,
og de ”strømlinede swamier” er dem, der

snarere hælder til Transcendental Meditations
yderlighed end til jeres. Jeg bruger det ikke
i nogen upassende nedsættende betydning,
men sådanne folk strømliner deres religiøse,
teologiske og filosofiske ideer for at gøre dem
spiselige for det tyvende århundredes vestlige
mentalitet. Da dette er tilfældet, mener jeg, at
mit udtryk ”strømlinede swamier” kan være
berettiget.
Subhananda dasa: Så hvad
den anden yderlighed i form af
Krishnabevidsthedsbevægelsen angår,
ser du dens tilhængere efterstræbe mere
end blot indiske mystiske ideer eller
meditationsteknikker. De vover sig ud på en
vej af selvforvandling og hengiver sig til en
tydeligt radikal afvigelse fra normativ vestlig
tankegang, opførsel og livsstil. Hvad er det
da ved Vesten eller den moderne kultur, som
de oplever som så frastødende? Hvad gør de
oprør imod? Og hvad er på den anden side
det, som de finder så tiltrækkende ved indisk
kultur eller vaisnavismens bhakti-tradition?
Dr. Basham: Jeg tror, at en af de ting, som
de ubevidst finder det svært at forlige sig med,
er det ’frie samfund”, ideen om, at man ”gør
sin egen ting” og kun tænker på at opfylde
sine egne personlige luner og mål. Du kender
hindudoktrinen om livets fire progressive mål:
dharma [social pligt], artha [erhvervelse af
rigdom], kama [verdslig nydelse], og til sidst
moksa [befrielse] som det endelige mål.
Tendensen i det frie, eftegivende samfund
er helt at udelade dharma. Og hvis man er
en af de ”enspænder” typer, der flyder rundt
blandt dagens uddannede ungdom, udelader
ret mange af vores studerede også artha.
Alt, man behøver at tænke på, er kama. Og
den kama behøver ikke nødvendigvis kun at
udtrykke sig gennem seksuel aktivitet. En
masse af disse unge ser ud til at tro, at kama
blot betyder at have sex på grund af udtrykket
“Kama-sutra”. Men selvfølgelig betyder kama
i en bred sammenhæng selvtilfredsstillelse:
Bare gør, hvad du har lyst til – hvad som helst
du forestiller gør dig lykkelig.

Subhananda dasa: Som de siger: ”Hvis det
føles godt, så gør det.”
Dr. Basham: Ja, hvis du tror, at det vil gavne
dig og gøre dig lykkelig, så gør det. Det er
kama. Men de oplever, at det fungerer bare
ikke. De ønsker noget, de kan udstikke deres
vej efter. De ønsker noget, der giver dem en
følelse af retning. Det gør dharma selvfølgelig.
Psykologisk set synker vi, hvis vi ikke følger
vores dharma, uanset hvad vores dharma
måtte være. Som I forstår det, at imens der
i hindu-traditionen er sanatana-dharma [de
eviggyldige kodekser, der gælder for alle], har
enhver også sin egen individuelle dharma, svadharma. Vi er nødt til at følge vores dharma,
ellers lider vi af alle former for psykologiske
vanskeligheder for at sige det mildt. Det
påvirker vores karma [handlinger] og vores
generelle adfærd såvel som vores fremtidige
lykke. På den måde er der, uanset hvad
man ellers tror om et fremtidigt liv, en masse
sandhed i hinduismens grundlæggende
doktriner.
Hvis folk derfor ingen dharma har og med
overlæg nægter at have en dharma, er deres
eneste dharma blot en vag fornemmelse af
ikke at genere andre folk alt for meget og
fortsætte med at gøre ”sin egen ting”. Men
alle har deres forskellige ”egen ting”. De er
ikke længere en gruppe. De hører ikke rigtigt
til blandt nogen eller noget. De er isolerede.
Hvad mere er, mangler deres liv retning. De
driver. Af den grund blandt andre grunde har
vi en stor vækst i anvendelsen af farlige stoffer
nu om dage.
Seksuel promiskuøsitet eller det eftergivende
samfund kan virke helt fint på papiret, men
det har visse bagsider, som jeg tror verden
mere og mere begynder at forstå. For det
første – imens den berømte ”pille” i store
træk har løst problemet med uønskede børn,
og man nu kan bruge sex som en behagelig
underholdning uden nogen særlig frygt for
konsekvenserne, har den ikke løst problemet
med menneskelig jalousi. En mand og en
kvinde vil ikke være særligt lykkelige i deres
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forhold, hvis de hele tiden frygter, at en dag
kommer der en og tager deres partner fra
dem. Det er, hvad de frygter i dag. Jeg ved
fra mange af mine studerende, som jeg har
talt med, at det især påvirker kvinderne, men
mændene mærker det også. Tanken om at
miste deres elskede forfølger dem. Det samme
i et ægteskab. En ung gift mand har ingen
virkelig tro på at kunne holde på sin ægtefælle
helt frem til alderdommen. Måske vil han selv
vende sine øjne mod en anden. Således er
manglen på stabilitet i menneskelige forhold
en af hovedgrundene til væksten af mentale
og psykologiske problemer i verden i dag.
Jeres bevægelse går diametralt imod alle
disse ting. I fraråder unødvendig seksuel
aktivitet. I må ikke have seksuel aktivitet,
medmindre I helt sikkert ønsker at få et barn.
Én mand til én kvinde resten af livet. Om end
i en ny og anderledes påklædning er dette
en tilbagevenden til det attende og nittende
århundredes puritanisme.
Jeg lyder måske gammeldags, men det
virker på mig som om, at det er, hvad verden
har brug for. Måske forholder det sig sådan, at
med opfindelsen af lettere og mere pålidelig
prævention vil verden aldrig helt vende tilbage
til noget som den gamle puritanske opfattelse
af menneskelige forhold, men den har brug for
noget i stil med puritanisme. Ikke nødvendigvis
den stive puritanisme, der stemplede alle, der
begik utroskab, med et stort ”U” på deres
pande eller henretter dem, som muslimerne
gør det i Saudi Arabien. Det bør være langt
mere tolerant end det. Men i det mindste synes
nogle mennesker, at verden og de selv har brug
for et system, der har tabuer.
Vi kan ikke alle være voksne hele tiden. Det
kan kun sannyasier og helgener være. Mange
af os er det meste af livet børn i hjertet og
har brug for en slags vejledning og styring.
Det får man i en religiøs bevægelse. Det er
nedslående, at de kristne kirker gør meget lidt
i den henseende nu. Selv katolikkerne er blevet
næsten lige så eftergivende som de troløse, når
det kommer til deres ideer om menneskelige
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forhold.
Ikke blot finder denne tids unge mand
eller kvinde, i mange tilfælde i hvert fald, det
eftergivende samfund for utilfredsstillende,
men finder også de værdier, som de forventes
at følge, for utilfredsstillende.
På den ene side har de valget mellem et af
de kristne fælleskaber, af hvilke de fleste stadig
forventer af dem at tro på visse doktriner, som
de har svært ved at acceptere, såsom Jesu
genopstandelse. På den anden side har de
en direkte mangel på tro, der er psykologisk
utilfredsstillende.
Mennesker har brug for en fornemmelse
af underet og mysteriet ved verden og deres
eksistens inden for denne. Mangel på tro eller
mangel på interesse for religion, ateisme,
agnosticisme – hvad end man kalder det –
giver bare ikke dette. En mentalitet af tro er
virkelig meget vigtig for menneskelig lykke. En
tro på noget, der er uden for én selv, en tro på
grundlæggende godhed i verden eller en tro
på, at der er godt i verden, og at verden har en
mening. Hvis man kan få en sådan tro, er der i
det mindste en vej til et lykkeligere og bedre liv.
Jeg tror, at dette er, hvad der tiltrækker nogle
mennesker til Krishnabevidsthedsbevægelsen.
Bevægelsen tilbyder dem en helt anden
livsstil, der både er styret og vejledt. Inden
for rammerne af bevægelsen har man en
stor frihed, men den giver retningslinier, som
dens medlemmer forventes at følge. Mange
unge mennesker har virkelig brug for retning,
vejledning og mening.
Hvad mere er, er der en generel følelse
blandt mange af, at det kapitalisktiske samfund
har lavet en masse rod. Det kommunistiske
samfund, der giver endnu mindre frihed, end
kapitalismen gør det, har også skabt en masse
rod. I sammenstødet mellem dem er der faren
for, at de sprænger verden i stykker. Mange
søger et tredje alternativ, en anden måde at leve
på, der hverken er den ene eller den anden.
Jeres bevægelse giver dem et alternativ, som i
hvert fald nogle finder acceptabelt. (Fortsættes
i næste nummer)

BLIV STØTTEMEDLEM
AF HARE KRISHNA
Hare Krishna eller ISKCON i Danmark er ikke på finansloven og
modtager ingen former for offentlig
støtte. Alle Hare Krishnas aktiviteter finansieres udelukkende gennem frivillig hengiven tjeneste
og frivillige donationer, der alle
går ubeskåret til Hare Krishnas
arbejde i Danmark såsom:
•
Driften af templet i København
• Ratha-yatra, Krishna Janmastami og andre store
offentlige festivaler
• Udbredelse af vedisk kultur
og sanatana-dharma
• Radio Krishna i København og
Aarhus
• Udgivelse af Nyt fra Hare Krishna
• Oversættelse og udgivelse af vedisk
litteratur og uddeling af bøger til skoler,
biblioteker, hospitaler, fængsler mm.
• Foredrag for mange tusinde skoleelever og studerende hvert år
• ISKCONs landbrugssamfund og beskyttelse af køer
Alt dette kan lade sig gøre på grund af manges opbakning. En af nøglerne til et sundt,
levende og aktivt Hare Krishna-samfund er
nemlig, at alle eller mange deles om de mange
opgaver og de udgifter, der er forbundet
med dem, så intet står og falder med nogle
få personer. Det er et langt stykke ad vejen
situationen her i Danmark, hvor omkring 200
hengivne og sympatisører for øjeblikket støtter ISKCON Danmark med et fast månedligt
beløb, stort eller småt. Derudover giver mange
andre lejlighedsvise donationer, hvilket også
gør en stor forskel. Denne støttekreds er i

virkeligheden fundamentet for ISKCON’s arbejde i Danmark. Derfor
skal der selvfølgelig lyde et stort
tak til alle jer, der er med i denne
støttekreds, hvor nogle trofast
har støttet ISKCON’s arbejde
igennem årtier eller i rigtigt
mange år.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at opfordre endnu
flere til at være med i ISKCONs
støttekreds. ”Jamen, gør det en
forskel?” vil man måske spørge.
Svaret er ja, for yderst set handler
det om at opbygge vores eget
personlige forhold til Krishna.
Når vi giver til Krishna, udtrykker
vi, at vi ønsker at have et forhold til
Krishna, og Krishna bliver tilfreds og udveksler
med os, hvilket er målet i sig selv. Hvad større
forskel kan der være end det?
I den lavpraktiske sammenhæng gør det
bestemt også en forskel. Selv et lille beløb,
der bruges på for eksempel at distribuere
Srila Prabhupadas bøger, sådan som det
sker under de mange skoleklassers besøg
i templet, kan gøre en verden til forskel for
dem, der kommer i kontakt med ægte transcendental viden for første gang, sådan som
sikkert mange af os allerede har oplevet det
i vores egne tilfælde. Forskellen, man gør
ved at støtte Krishnas arbejde, vil ofte være
meget konkret og i virkeligheden det bedste
velfærdsarbejde, som man kan bidrage til.
Så hvorfor ikke også blive en af Krishas faste
månedlige sponsorer, hvis du ikke allerede er
det? Kontakt ISKCON’s sekretær (lalitanatha@
krishna.dk, tlf./whatsapp +45 4073 6446) for
at oprette en aftale. Bemærk forresten, at alle
donationer til ISKCON på op til 17.200 kr. årligt
er fradragsberettigede.
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MEDFØLELSE
PÅ TENNISBANEN
af Radhanatha Swami

Det blev omtalt i sidste nummer af Nyt fra
Hare Krishna, at den canadiske tennisstjerne
Peter Burwash, der var en stor tilhænger
af Srila Prabhupada, var gået bort. I den
forbindelse fortæller Radhanatha Swami en
interessant historie om Peter Burwash:
”Lad mig dele en hjertevarmende historie,
som Peter Burwash engang fortalte mig i
Vrindavana. Peter Burwash er den berømte
canadiske tidligere tennismester. Han mødte
engang Srila Prabhupada i Toronto. De havde
en lang samtale om ét punkt: ”Hvordan driver
man forretning for Krishna?” Baseret på, hvad
han tog til sig fra Srila Prabhupada, har han
siden da afholdt seminarer over hele verden for
virksomhedsledere, regeringsrepræsentanter
osv., hvor han forklarer principperne, som Srila
Prabhupada lærte ham om administration og
ledelse.
Han rejser hele verden rundt og tjener 5.000
$ i timen. For et par år havde han travlt med
seminarer 300 dage om året. Men denne store
mand fortalte mig om et af højdepunkterne i
hans tenniskarriere, en kamp, som han tabte,
men som var langt mere hellig, kostbar og
mindeværdig end alle de mesterskaber,
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han nogensinde vandt. Det var i finalen i en
mesterskabsturnering. Millioner af mennesker
sad klistret til fjernsynsskærmen. Titusinder var
til stede på stadionet. Det var den sidste serv.
Han sagde til sig selv: ”Der, hvor du stiller dig,
afgør, om du taber eller vinder.” Han kunne se
den perfekte position, hvorfra han kunne slå
sin modstander, men nogle myrer kravlede
der. Så han stillede sig lidt længere væk, mens
millioner af øjne, der betragtede ham, undrede
sig: ”Hvad laver han? Han kommer til at tabe.
Hvorfor står han der?” Ganske rigtigt kom
bolden til ham, og han kunne ikke nå den.
Han tabte. Han tabte mesterskabsturneringen,
mens millioner så på, fordi han ikke ville
træde på en myre. Det hentede han fra Srila
Prabhupadas undervisning. Han fortalte
ufortrødent: ”Jeg fortryder ikke dette tab. Jeg
fornemmede da, at jeg havde glædet Srila
Prabhupada, og det var vigtigere for mig end
at vinde turneringen.” Han er ingen initieret
hengiven, men han har tro. Virkelig initiering
ligger i hjertet. Vi reciterer gayatri og andre
mantraer. Vi læser alle former for esoteriske
bøger. Men har vi den form for medfølelse, som
denne tennisspiller udviste?

KICCHARI:
INDIEN BERØMTE GRYDERET
af Yamuna Devi

De af jer, der har
læst Nyt Fra Hare
Krishna igennem
årene, vil vide,
at Visakha Devi
Dasi tidligere skrev
denne klumme. Fordi
hun nærmest dagligt
har lavet kicchari i
tyve år, anmodede
jeg hende om at
skrive lidt om retten.
Ikke overraskende
handlede hendes
t e k s t
m e r e
om Radharanis iver
efter at tjene Sri
Krishna end om
kicchari. Her
g e n g i v e s
hendes tanker, der
fungerer som en
forfriskende
indledning til
opskrifterne længere
inde i artiklen.
“Radharani, Krishnas evige gemalinde, er
velsignet med, at alt, som Hun tilbereder, er
mere udsøgt end nektar. Alle Hendes retter
er både aromatiske og en fryd for øjet. Hun
tilbereder så mange forskellige retter, at
ingen har fuldt kendskab til dem, og Herren
tilfredsstilles på det allerhøjeste, når Han
spiser Hendes retter.
Man kan ledes til at tro, at Herren
tilfredsstilles af Radharanis uovertrufne og
varierede kogekunst, men virkeligheden
er en anden. Hans tilfredsstillelse
skyldes Radharanis allermest prisværdige
kvalitet, Hendes bhakti, Hendes umotiverede
og uafbrudte kærlige tjeneste til Ham og

Hans hengivne. Herren Krishna ønsker at
vække disse gloriøse kvaliteter i hver og
en af os. Derfor siger Han: “Hvis en person
tilbyder Mig et blad, en blomst, lidt frugt eller
noget vand med kærlighed og hengivenhed,
tager Jeg imod det.”
Anskaffelsen af et blad, en frugt eller lidt
vand er ikke nogen stor anstrengelse, og
selve den fysiske handling, der består i at
ofre noget til Herren, er ganske ladesiggørlig.
Kærlig hengivenhed er dog hævet over den
fysiske aktivitets mekaniske og intellektuelle
korrekthed. Vi må søge adgang til det
inderste af vores hjerte, hvor Herren, der
stråler med en blåsort regnskys glans,
befinder Sig. Det er kun via Hans og Hans
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hengivnes nåde, at vores latente følelser
for Ham kan vækkes. Alle handlinger,
der gøres for Ham, kan bidrage til denne
vækkelsesproces, deriblandt og måske
endda især at tilberede retter til Ham, ofre
Ham maden og at spise Hans rester, imens
man fokuserer sine tanker på Ham.
“Hvad, hvis jeg ikke er god til at lave mad?
Hvad, hvis man ligesom jeg har et ringe
udstyret køkken og kun en lille sum tid og
energi til rådighed, og hvad værre er, ingen
nævneværdig hengivenhed?”
Fat mod, der er håb for dig endnu. Først
og fremmest fordi der intet tab er for den,
der vandrer ad stien, der fører til dybfølt
kærlighed til Krishna. Med omhu kan en
snert hengivenhed blive til et anstrøg,
dernæst til et gran, der igen kan øges til et
nip osv. For det andet behøver man ikke
at tilberede et overdådigt måltid. De af os,
der ikke udmærker sig i køkkenet eller blot
foretrækker simple retter, kan altid ty til at
tilberede kicchari.
Kicchari er en simpel gryderet, der
består af ingredienser som flækærter,
ris, grøntsager og krydderier. Man kan
sammensætte ingredienserne i et utal af
kombinationer og derved løbende skabe
nye og friske varianter. Vigtigst af alt
accepterer Herren kiccharien, hvis den
hengivent ofres til Ham. Prøv dig frem med
Yamunas vedhæftede opskrifter.”
***
De følgende opskrifter er så nemme, at
de snildt kan tilberedes selv på de travleste
dage, men samtidig smagfulde nok til
at blive serveret for gæster. Traditionelt
tilberedes kicchari på et komfur, men begge
disse varianter skal i ovnen, hvilket tillader, at
man foretager sig andre ting i mellemtiden.
Selv om retterne har en klassisk indisk
smag, kan ingredienserne nemt findes i ens
lokale supermarked eller helsekost.
Koriander er den mest anvendte urt i
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Indien og i store dele af resten af verden.
Sennepsfrø får en nøddeagtig smag, når de
ristes, og bidrager med en afrundet smag til
retter med bælgfrugter, gryn og grøntsager.
Om muligt, så køb økologiske ris, flækærter,
grøntsager og urter. De smager væsentlig
bedre end de uøkologiske.

Menu 1: ovnret med gule flækærter,
brune ris, gulerødder og peberfrugter
Hovedretten her tager blot få minutter
at forberede, og derefter passer den sig
selv inde i ovnen i to timers tid. Med sine
peberfrugter, gulerødder og koriander
gør denne smukke og tilfredsstillende
ret sig godt om efteråret. Servér den
sammen med en let tomatchutney, lidt salat
og capatier (ristede fladbrød).
Portioner: 4
2 dl gule flækærter, sat i blød natten over
4 dl langkornede brune ris
1 l vand eller grøntsagsbouillon
1 tsk. stødt gurkemeje
1 tsk. stødt cayennepeber
2 cm3 revet frisk ingefær
2 dl korianderblade
2 spsk. smør eller jordnøddeolie
3 røde peberfrugter, hvor frøene og resten
af indmaden fjernes, skæres i tern på 2 cm
½ kg tynde gulerødder, skrælles og
skæres i tredjedele
1 tsk. salt
1 spsk. sennepsfrø
Forvarm ovnen til 200°. Rens og
dræn flækærterne. Overfør dem
til en bradepande. Tilføj ris, vand
eller grøntsagsbouillon, gurkemeje,
cayennepeber, ingefær, halvdelen af
korianderen og et skvæt olie eller en
klump smør. Tildæk bradepanden og bag
i en time.
Ti l s æ t g r ø n t s a g e r n e o g s a l t . B a g
utildækket, indtil væsken absorberes, og
risene og flækærterne er blevet møre (hvilket

tager ca. en time).
Steg sennepsfrøene på en lille pande,
indtil de bliver grå og popper. Tilsæt dem
til retten sammen med det resterende smør
eller olie og koriander.

Let tomatchutney
Portioner: 4
2 tsk. jordnøddeolie
1 tsk. fennikelfrø
2 friske skiveskårne jalapenoer
(chilier) med frøene fjernet
½ kg grofthakkede blommetomater
2 spsk. hakket frisk mynte
2 spsk. ahornsirup
salt og friskmalet peber
Sæt halvdelen af olien, fennikelfrøene
og jalapenoerne til at stege på en pande
over medium varme. Rist frøene, indtil de
bliver et par nuancer mørkere. Tilsæt tomat
og ahornsirup og omrør regelmæssigt
i tredive minutter. Tilsæt mynte, salt,
peber samt resten af olien. Serveres enten
varm eller ved stuetemperatur.

Menu 2: bagt kicchari med basmatiris,
grønne flækærter og ristede mandler
Portioner: 6
Med en tekstur á la den sydindiske
ret pongal har denne bagte kicchari en fyldig
og indbydende pilafagtig konsistens.
2 dl grønne flækærter, sat i blød natten
over
1 liter vand eller grøntsagsbouillon
1 tsk. stødt karry
1 tsk. stødt rød chili
1 hel kanelstang
6 hele nelliker
2 dl korianderblade
4 dl langkornede ris, helst basmati
1½ tsk. salt
1 spsk. spidskommenfrø

2 spsk. smør
3 spsk. ristede og snittede mandler
Forvarm ovnen til 200°. Rens og
dræn flækærterne og overfør dem til
en bradepande. Tilsæt vand eller
grøntsagsbouillon, karry, kanel, nelliker,
chili, halvdelen af korianderen og en klat
smør. Tildæk bradepanden og bag i en time.
Tilføj ris og salt. Tildæk delvist og bag,
indtil væden absorberes, og flækærterne og
risene er blevet møre (hvilket tager ca. en
time).
Rist spidskommenfrøene i en lille pande
over middelvarme, indtil de bliver et par
nuancer mørkere. Rør dem derefter ind
i kiccharien sammen med smørret og de
resterende urter. Pynt med mandlerne.

Bagte grøntsager
Portioner: 6
2 store peberfrugter, hvor frøene og resten
af indmaden fjernes, skæres i lange strimler
3 små squash, skæres i 1 cm3 tern
2 dl majskorn
½ kg haricots verts, skåret i 2 cm stykker
3 spsk. hakket koriander
1 tsk. knuste korianderfrø
2 dl grøntsagsbouillon
salt og cayennepeber
citronsaft
Forvarm ovnen til 180°. Bland grøntsagerne,
korianderfrøene og grøntsagsbouillonen
sammen i en stor skål. Drys en smule salt
og cayennepeber i. Fordel blandingen i
lige mængder på seks stykker 30 x 30 cm
bagepapir eller sølvpapir. Fold to ender af
kvadraterne sammen i toppen og forsegl
dem ved at folde dem sammen to gange.
Bag på en bradepande, indtil grøntsagerne
er blevet møre (hvilket tager omtrent 30
minutter). Lige inden servering åbnes
indpakningen, og indholdet gives et skvæt
citronsaft.
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BREVKASSE:
KRAV TIL AT BLIVE INDVIET
Sankarsana Dasa svarer på spørgsmål

SPØRGSMÅL: Jeg vil gerne høre, hvorfor
enhver person, der ønsker at blive indviet
af en ISKCON-guru, skal være underlagt
forhåndsbetingelser for at blive indviet. En
person, der viser interesse for Krishna-bhakti,
bør mødes af tillid fra guruen og straks blive
accepteret som discipel. Med en sådan tilgang
vil mange nye søge mod Krishnabevidsthed.
Med hårde forhåndsbetingelser bliver en ægte
hengiven afskrækket fra Krishna-bhakti.
SVAR: Ligesom ethvert universitet har
adgangskrav, er der på samme måde også
visse krav forbundet med at blive indviet af en
ægte åndelig mester. Kandidaten skal være
solidt forankret i at recitere mindst 16 runder
Hare Krishna-mantraer dagligt på sin japamala og følge disse fire regulative principper:
1. Ingen seksuel omgang undtagen inden
for ægteskab for at få børn.
2. Ingen rusmidler inklusive alkohol, tobak,
kaffe og te.
3. Ingen indtagelse af kød, fisk eller æg.
4. Intet hasardspil.
Disse punkter skal følges nøje gennem hele
livet af dem, der har taget indvielse. Derfor
skal de, der ønsker at blive indviet, tydeligt
demonstrere deres vilje til at forblive fast i disse
praksisser resten af livet. De fleste såkaldte
guruer tilbyder nu om dage indvielse billigt
uden at kræve, at deres disciple overholder
et dagligt løfte om at recitere Guds navne eller
følge de ovennævnte reguleringsprincipper.
En sådan såkaldt indvielse er meningsløs og
sætter ikke eleverne i stand til at opnå åndelig
perfektion. Nogle gange bliver ISKCON
kritiseret for sine strenge krav, men faktisk
skal ISKCON glorificeres for at have disse
høje standarder af krav, for det beviser og er
et symptom på ISCKONs legitimitet.
De, der er tilstrækkeligt oprigtige i deres
ønske om indvielse, vil også være oprigtige
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nok til at demonstrere, at de kan følge deres
indvielsesløfter resten af livet. Vi kunne vælge
at tilbyde indvielse uden videre krav til alle
og enhver, selv til fremmede, der kommer
ind fra gaden. Men en sådan billig indvielse
ville ikke hjælpe mennesker med at gøre
fremskridt i Krishnabevidsthed. I stedet for
at give billige indvielser tester vi derfor dem,
der anmoder om indvielse, for at sikre, at de
er egnede kandidater til at nøje følge deres
indvielsesløfter for resten af livet.
I den forbindelse har Srila Prabhupada
forklaret: ”Man skal være i stand til at bestå
den åndelige mesters prøve, og når han
ser disciplens ægte ønske, velsigner han
automatisk disciplen med ægte åndelig
forståelse.” Så det eneste reelle krav er et
ægte ønske om åndeligt liv. Hvis en person
har den oprigtighed, vil personen med glæde
demonstrere sin evne til at følge de regulative
principper.
På samme måde som universiteter med
skrappe adgangskrav (som Harvard og
Oxford) tiltrækker et stort antal højt kvalificerede
ansøgere fra hele verden, tiltrækker de
åndelige mestre, der ikke udvander eller
devaluerer Krishna-bhakti-processen, mange
oprigtige og dedikerede disciple fra hele
verden. Hvis man er seriøs omkring et liv i
fuldstændig overgivelse til Herren Sri Krishna,
vil man ydmygt underkaste sig, hvad Herrens
repræsentant, den åndelige mester, instruerer
ham i at gøre. Man vil ikke finde fejl hos
den åndelige mester, hvis den åndelige
mester beder én om at vente et stykke tid før
indvielsesceremonien. Hvis man helt oprigtigt
søger ly hos en ægte åndelig mester, begynder
det evige bånd mellem discipel og åndelig
mester fra første øjeblik, disciplen accepterer
sin åndelige mesters instruktioner, som var det
selve livet og sjælen.

TEMPLET I KØBENHAVN
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 53 83 11 08
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net
Søndag den 4. september: Radhastami, Srimati Radharanis fremkomst. Fest i templet fra kl. 15.
Torsdag den 8. september: Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst. Aftenprogram fra kl. 17.

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

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

Program i ISKCON Oslo i September
Vi har program lørdager fra klokken 17-20. Kirtan,
katha, arati og prasadam.
Hver søndag er det søndagsfest fra 13-16. Kirtan,
katha, arati og prasadam.
Søndag den 4. september er det Radhastami. Fejring
fra 13-17.
Mere information er at fine på Iskcon Oslo på
Facebook

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag og
prasada.
Friday kirtan: Hver siste fredag i måneden kl. 17-20
(Gaura arati kl 19 og prasad kl 19.30).
Søndag 4. sep: Radhastami, Srimati Radharanis åpenbarelsesdag. Program kl. 15-18.
Onsdag 7. sep: Sri Vamana Dvadasi. Sri Vamanadevas
åpenbarelsesdag. Program kl. 17-20.
Tordag 8. sep: Srila Bhaktivinoda Thakuras åpenbarelsesdag. Program kl. 17-20.
Web: harekrishna.no
Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon
Mail: govindabergen@gmail.com

Åbningstider:
Alle ugens dage fra 17.00 - 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

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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LILAPRIYA MANJARI OG NAMA CINTAMANI DHAMA INITIERET
Den 29. juli blev Bhaktin Luba og Bhaktin Natalia initieret af Caitanya-candra
Carana Prabhu og fik navnene Lilapriya Manjari og Nama Cintamani Dhama Devi
Dasi. Initieringsceremonien foregik i Tyskland i templet Goloka Dhama (Abenteuer),
hvor disciple af Caitanya-candra Carana fra hele Europa var mødt op.
Initiering af en åndelig mester er et afgørende skridt for enhver, der seriøst ønsker
at gøre åndeligt fremskridt i hengiven tjeneste og Krishnabevidsthed. Ved denne
initiering forpligter disciplen sig over for den åndelige mester til at recitere mindst
seksten runder af Hare Krishna-mantraet dagligt såvel som at følge fire regulative
principper, nemlig afholdelse fra utilladt sexliv, spisning af kød, fisk og æg, indtagelse
af enhver form for rusmidler og hasardspil. Ved at forbinde sig med og forpligte sig
over for den åndelige mester bliver man direkte forbundet med Krishna.
Lilapriya Manjari og Nama Cintamani Dhama er begge oprindeligt fra Rusland,
men har boet i Danmark i rigtigt mange år og har familier her. De er også aktivt
involverede i fællesskabet af hengivne i København, hvor de på det sidste har gjort
en stor indsats for at hjælpe de ukrainske hengivne, der er kommet til Danmark. Et
stort til lykke til Lilapriya Manjari og Nama Cintamani Dhama!

