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Tirsdag 1.11  Gopastami, Gosthastami
  Sri Gadadhara Dasa Gosvamis  
  bortgang
  Sri Dhananjaya Panditas bortgang
  Sri Srinivasa Acaryas bortgang
Onsdag 2.11 Jagaddhatri Puja
Fredag 4.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Utthana Ekadasi)
  Srila Gaura Kisora Dasa Babajis  
  bortgang  
  Bhisma Pancakas første dag
Lørdag 5.11 Bryd fasten mellem 7:23–10:23
Mandag 7.11 Sri Bhugarbha Gosvamis bortgang
  Sri Kasisvara Panditas bortgang
  Caturmasyas sidste måned slutter
Tirsdag 8.11 Sri Krishna Rasayatra
  Tulasi-Saligrama Vivaha (ægteskab)
  Sri Nimbarkacaryas fremkomst
  Bhisma Pancakas sidste dag
Onsdag 9.11 Katyayani-vrata begynder
Lørdag 19.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Utpanna Ekadasi)
  Sri Narahari Sarakara Thakuras  
  bortgang
Søndag 20.11 Bryd fasten efter 12:05 
  Sri Kaliya Krishnadasas bortgang
Mandag 21.11 Sri Saranga Thakuras bortgang
Tirsdag 29.11 Odana sasthi
Lørdag 3.12  Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Moksada Ekadasi)
  Srimad Bhagavad-gitas fremkomst
Søndag 4.12  Bryd fasten mellem 8:19–10:46
Onsdag 7.12 Katyayani-vrata slutter
Mandag 12.12 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati  
  Thakuras bortgangsdag
Mandag 19.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Saphala Ekadasi)
  Sri Devananda Panditas bortgang
Tirsdag 20.12 Bryd fasten mellem 8:36–10:56
Onsdag 21.12 Sri Mahesa Panditas bortgang

 KALENDER

Vi begyndte at udgive Nyt fra Hare Krishna 
i slutningen af 1999. Dengang var formålet at 
have et fælles medie for at samle alle danske 
Krishnahengivne. Det var også meget effektivt. 
Men siden da har digitaliseringen og udviklin-
gen af sociale medier overhalet os inden om, 
så Nyt fra Hare Krishna nu kun er et af mange 
medier for hengivne i Danmark uden den 
samme totale tilslutning som i begyndelsen 
af sin eksistens.

Sommetider tænker vi på, om vi derfor skulle 
bruge vores tid på en anden måde. Måske. 
Al ligevel fortsætter vi med at udgive bladet. 
Hvorfor? For det første kan vi lide at gøre det. 
Det er lærerigt at oversætte, skrive, formulere 
sig og kom munikere det tidløse Krishnabevid-
ste budskab. Der virker også stadig til at være 
mange, der er glade for at læse det. Hvad 
mere er, kan man gå i dybden på en måde, 
som man ikke gør det på de hurtigere og tit 
overfladiske sociale medier. Det er naturen 
af fagtidsskrifter, der ikke nødvendigvis har 
et meget bredt publikum, men alligevel har 
deres åbenlyse berettigelse blandt kernen af 
de profes sionelle og seriøse inden for deres 
felt. Det er nok sådan, vi fremover skal se på 
Nyt fra Hare Krishna, som vi håber at kunne 
fortsætte med udgive en rum tid endnu.

Hvis nogle af jer har tanker i den forbindelse, 
vil vi meget gerne høre dem. 

Forsidebilledet er fra den nye kalender for 
2023, se bagsiden. Ld.

Om udgivelsen af 
Nyt fra Hare Krishna
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Srila Prabhupada: Og hvad består deres vi-
den af? Skrifterne siger, at selv hvis man begav 
sig til at tælle samtlige sandkorn på Jorden, 
ville man stadig ikke være i stand til at forstå 
Gud. Optælling af stof gør ikke én i stand til 
forstå det ubegrænsede. Desuden er det dem 
ikke muligt at nummerere hele den materielle 
skabelse. Hvorfor er videnskabsmændene så 
stolte af deres evner og kapaciteter? De forstår 
ikke de materielle ting for slet ikke at tale om 
de åndelige. Alle levende væsener, viden-
skabsmændene inklusive, besidder kun be-
grænset viden. Krishna er derimod alvidende. 
Hvis vi modtager undervisning fra Krishna, vil 
vores viden være perfekt. Skrifterne fortæller 
os, at der er 900.000 livsarter i havene. Infor-
mationen, som skrifterne formidler, er eksakt, 
for deres ophav er Krishna, og som Krishna 
Selv siger: “O Arjuna, som Guddommens 
Højeste Personlighed kender Jeg til alt, der 
er sket i fortiden, alt, der sker lige nu, og alt, 
der vil ske i fremtiden.” (Bg. 7.26)

Dr. Singh: Vi skal søge viden fra den Hø-
jeste Kender.

Srila Prabhupada: For at få perfekt viden 
skal vi henvende os til en højerestående per-
son, en guru. Man kan forsøge at studere et 
emne igennem bøger på egen hånd, men man 
kan lære meget hurtigere og langt bedre ved 
at gå på universitetet og henvende sig til en 
professor. På samme måde må vi henvende 
os til en guru. Hvis vi henvender os til en falsk 
guru, vil vores viden selvfølgelig være falsk. 
Men hvis vores guru er perfekt, vil vores viden 

også være perfekt. Vi behøver ikke at være 
perfekte ved egen kraft, men hvis vi modtager 
viden fra den perfekte, vil vores viden være 
perfekt. Vi kan ikke påstå, at vi selv har under-
søgt oceanerne og derigennem opdaget de 
900.000 livsarter, de indeholder. I stedet søger 
vi information i skrifterne, og det gør vores 
viden perfekt. Sådan er den vediske proces.

Videnskabsmænd kan foretage dybdegå-
ende undersøgelser, men uanset hvor dygtige 
videnskabsmændene end måtte være, er de-
res sanser uperfekte. Derfor kan de ikke opnå 
perfekt viden. Hvad er værdien af deres syn? 
Vi kan ikke se uden sollys, og vi kan heller 
ikke se små ting uden hjælp fra et mikroskop. 
Vores øjne er uperfekte, og hjælpemidlerne, 
vores øjne har opdaget, er også uperfekte. 
Hvordan er det muligt at opnå perfekt viden 
ud fra de forudsætninger? Det levende væsen 
er begrænset, og derfor er dets viden også 
begrænset. Et barn kan være klar over, at to 
plus to er lig med fire, men hvis det begyn-
der at tale om mere avanceret matematik, 
tager vi det ikke særligt alvorligt. Sanserne, 
videnskabsmanden opnår viden igennem, 
er begrænsede og uperfekte. Derfor er hans 
viden begrænset og uperfekt. I kraft af hans 
uvidenhed kan han muligvis påstå at have 
kendskab til alt, men det er blot bavl.

En blind mand kan føre en anden blind 
mand, men hvad nytter det, hvis de begge 
havner i grøften? Naturens love binder os på 
hænder og fødder, men alligevel tror vi, at vi 
er kvalificerede til at spekulere. Sikke en il-

SRILA PRABHUPADAS SIDE 
DEN MODERNE VIDENSKABS SNÆVRE VERDEN, 3

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 videnskabs-
mændenes alment accepterede teorier om livets oprindelse er. Blandt Prabhupadas ledsagere 
på hans morgenvandring var Dr. Thoudam Singh, en organisk kemiker, der optog samtalen på 
bånd. Første og anden del af samtalen bragtes i de to foregående numre af Nyt fra Hare Krishna.
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lusion. Selv om vi er bundet af naturens love, 
tror slynglerne alligevel, at de er frie. Hvis der 
er en sky på himlen, kan vi ikke se Solen. 
Hvilken synsevne besidder vi? Det er kun, når 
naturlovene tillader os det, at vi kan se. Vi kan 
kun udføre vores eksperimenter under særlige 
omstændigheder, og hvis omstændighederne 
ikke er de rette, vil vores eksperimenter slå fejl. 
Hvordan kan det så være, at vi er åh så stolte 
over vores eksperimentelle viden?

Hvorfor eksperimentere? Tingene er der 
allerede. Solens energi er der. Den har Gud 
allerede tildelt os til fri afbenyttelse. Hvad er der 
ellers at vide? Vi kan se, at æblerne falder fra 
træerne. Hvad mere har vi brug for at vide om 
tyngdekraften? Videnskabsmændene mangler 
sund fornuft. De går kun op i “videnskabelige” 
forklaringer. De påstår, at loven om tyngdekraft 
kun er i effekt under visse omstændigheder, men 
hvem har skabt disse omstændigheder? Da 
Krishna steg ned i form af Herren Ramacandra, 
lagde Han sten på vandet, og stenene flød på 
vandet. Tyngdekraften var sat ud af spil i det 
tilfælde. Altså virker tyngdekraften kun under 
den Højeste Herres befaling. Loven i sig selv er 
ikke endegyldig. En konge kan lave en lov, men 
det står ham frit at ændre loven øjeblikkeligt. Den 
yderste lovgiver er Krishna, og en lov gyldiggø-
res kun gennem Hans vilje. Videnskabsmænd 
kan forsøge at forklare Guds vilje på så mange 
forskellige måder, men fordi de er under maya, 
illusion, formår de kun at lyde som en person, 
der er hjemsøgt af spøgelser. Fortæl mig, hvad 
er den videnskabelige forklaring på, hvorfor der 
findes så mange træsorter?

Karandhara: De hævder, at naturen muterer 
og derigennem skaber disse varianter.

Srila Prabhupada: Altså må det være na-
turens vilje. Men hvis vilje er det? Har Jorden 
en vilje?

Karandhara: Lige den del beskriver de ikke 
særligt udførligt.

Srila Prabhupada: Deraf kan vi konkludere, 
at de ikke besidder perfekt viden. De ved ikke, 
at Krishnas vilje opretholder naturen.

Dr. Singh: Deres forklaring er, at den ke-

miske komposition af de forskellige planter 
er forskellig.

Srila Prabhupada: Det er alt sammen me-
get godt, men hvem har skabt disse kemiske 
kompositioner? Så snart man siger “kemisk 
komposition”, har man brug for en Gud.

Karandhara: De siger, at der ikke er behov 
for en Gud, for hvis man blander to kemika-
lier ...

Srila Prabhupada: Gud eller ej, der må 
være en vilje. Der må være bevidsthed. To 
kemikalier blandes og bliver til noget tredje. 
Hvem blander dem? Bevidsthed er til stede. 
Den bevidsthed er Krishna. Der er bevidsthed 
overalt, og så snart man anerkender den 
bevidsthed, må man anskue den som en 
person. Derfor taler vi om Krishnabevidsthed. 
I Bhagavad-gita står der, at bevidsthed er 
allestedsnærværende. Du har bevidsthed, 
og jeg har bevidsthed, men der er en anden 
bevidsthed, der er altgennemtrængende. Min 
bevidsthed er begrænset til min krop, og din 
bevidsthed er begrænset til din krop, men 
der er en anden bevidsthed, der er inden 
i dig, mig og alt andet. Det er Krishnabe-
vidsthed.

Faktisk er alt i verden relativt. Det er et 
videnskabeligt faktum. Vores kroppe, liv, 
intelligens samt alt andet er relativt. I vores 
optik lever en myre tilsyneladende et kort 
liv, men fra myrens perspektiv varer dens liv 
omtrent i 100 år. De hundrede år er relative 
til kroppen. Ligeledes lever Brahma, der 
fra vores synspunkt lever ufatteligt længe, 
kun 100 år set fra hans synspunkt. Det er 
relativitet.

Karandhara: Så relativitet er baseret på 
vores egen individuelle situation?

Srila Prabhupada: Netop. Derfor siges 
det, at den ene mands brød er den andens 
mands død. Folk tror, at fordi de ikke kan 
overleve på Månen, er der ingen andre, 
der kan. Enhver anskuer tingene på en 
relativ måde ud fra sine egne præmisser. 
Det er definitionen på “frøfilosofi”. Frøen 
betragter altid tingene i relation til sin 
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egen brønd. Han besidder ikke evnerne 
til at fatte Atlanterhavets omfang, da han 
ikke kender til andet end sin brønd. Gud 
er stor, men vi opfatter Hans storhed via 
vores egne forudsætninger i form af relativ 
storhed. Visse in-
sekter fødes om 
natten. De vok-
ser om natten, får 
deres børn om 
natten og dør i lø-
bet af natten. De 
ser aldrig Solen. 
Derfor konklu-
derer de, at der 
ikke findes no-
get, der hedder 
dag. Hvis man 
spurgte insektet 
om dets opfattel-
se af morgenen, 
ville det svare: 
“Morgenen lader 
sig ikke gøre.” 
Af samme grund 
nægter folk at tro på, at Brahma lever lige 
så længe, som der står i skrifterne. De 
siger: “Hvordan kan nogen have en så 
lang livstid?” I Bhagavad-gita (8.17) siger 
Krishna:

sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmano viduh
ratrim yuga-sahasrantam

te ‘ho-ratra-vido janah

“Ifølge menneskelig tidsregning udgør 
1.000 tidsaldre sammenlagt én af Brahmas 
dage. Og det er også varigheden af hans 
nat.”

Derved lever Brahma ifølge disse bereg-
ninger i mange millioner og milliarder af 
år. Vi kan ikke tro det, selv om beviserne 
forelægger i skrifterne. Med andre ord kon-
kluderer vi, at Krishna vrøvler, og at vi er den 
ægte autoritet. Selv store professorer påstår, 

at disse skriftstykker blot er mentale speku-
lationer. Selv om disse folk ikke er andet end 
slyngler, opfattes de alligevel som højagtede 
professorer. De hæver sig selv over Guds 
position ved at forsøge at modbevise eller 

fornægte Guds 
udsagn i de åben-
barede skrifter. På 
denne vis vildleder 
hobevis af fjolser, 
der er forklædte 
som professorer, 
videnskabsmænd 
og filosoffer, hele 
verden.

Dr. Singh: Der 
skrives selvfølge-
lig enormt meget 
om Darwins teo-
rier. Ethvert biblio-
tek har hundred-
vis af bøger om 
hans teorier.

Srila Prabhu-
pada: Accepterer 

eller afviser de dem?
Dr. Singh: Hovedsageligt accepteres de, 

men der findes nogle, der er meget kritisk 
indstillede.

Srila Prabhupada: Darwin taler om ar-
ternes udvikling, men han har ingen ægte 
viden om den åndelige udvikling. Han ved 
intet om sjælens fremskridt fra lavere til 
højere livsformer. Han påstår, at mennesket 
udviklede sig fra aberne, men vi kan se, 
at aberne ikke er uddøde. Hvis aben er 
menneskets umiddelbare forfader, hvorfor 
findes den så endnu?

Dr. Singh: Darwin hævder, at arterne ikke 
skabes uafhængigt, men nedstammer fra 
hinanden.

Srila Prabhupada: Hvis der ikke er tale 
om uafhængighed, hvordan kan han da så 
abrupt starte med en specifik art? Han må 
forklare, hvordan den oprindelige art blev 
til. (Fortsættes i næste nummer)



6

ICE - 
ISKCON COMMUNICATION EUROPE

Interview med 
Mahaprabhu Dasa

Mahaprabhu Dasa: Jeg er fra Uruguay og 
født i en familie af kunstnere og intellektuelle. 
Min mor var gymnasielærer, og jeg voksede 
op i en atmosfære af   kunst, rejser, udstillinger, 
gallerier, museer, atelierer og den slags. Vi 
boede i Uruguay og derefter i USA i de sidste 
år af min fars liv. Jeg boede senere også i 
Israel og i Europa. Jeg så faktisk de hengivne 
i New York, da jeg var ni år gammel (jeg er 
født i 1963). Jeg så dem i 1971 og ‘72, hvor 
de sang foran stormagasinerne. Indtrykket 
bed sig subtilt fast i mit sind, men jeg blev 
selvfølgelig ikke en af dem, for jeg var kun 
8-9 år gammel.

Senere studerede jeg statskundskab på 
universitetet i Syracuse i USA. Jeg havde 
en ide om at vende tilbage til Uruguay for at 
ændre landet. Vi gik gennem en hård tid med 
militærregering, og jeg havde en masse ideer 
om at føre landet tilbage til demokrati. Jeg ville 
gå ind i politik, men mine universitetslærere 
var så venlige, at de forklarede for mig, 
hvordan alting allerede foregår på en bestemt 
måde i politik. Man kan ikke gøre ret meget 
ved det. Der er ikke mange muligheder for 

at ændre verden med alle de forskellige 
interesser, som lande og kontinenter såvel 
som politikere og politiske partier har. Jeg 
var meget desillusioneret, så vendte jeg mig 
indad mod åndelig livstænkning. Jeg tænkte, 
at da jeg ikke kan ændre verden, kan jeg 
måske begynde at ændre mig selv. Straks 
blev jeg tiltrukket af Indien for at lede efter 
åndeligt liv. Jeg så først lidt på buddhisme 
og derefter upersonalisme. Jeg var aldrig 
tiltrukket af vestlige religioner som kristendom 
eller jødedom. Min far var jødisk, og min mor 
var katolik, men jeg var ikke særlig tiltrukket 
af nogen af dem.

Jeg mødte de hengivne på min vej til Indien. 
Jeg ville til Indien over land, så jeg landede i 
San Sebastian i Spanien. Min mor var fra den 
del af Spanien. Derfra ville jeg over til Litauen, 
hvor min far var fra, og derefter rejse hele vejen 
til Indien over land, ligesom mange hengivne 
gjorde det tidligere i 70’erne. Det var i 1982, så 
jeg var en lille smule bagefter. Men heldigvis 
blev det ikke nødvendigt, for jeg mødte de 
hengivne i Paris i 1982 på Place Sanct-Michel 
juleaften den 24. december, hvor de havde 
en stor harinama. Jeg var på udkig efter 
Bhagavad-gita, som jeg havde hørt om og 
gerne ville læse. Jeg havde penge nok, for jeg 
havde alle de penge, jeg skulle have brugt på 

af Lalitanatha Dasa

ISKCON Communications Europe (ICE) har eksisteret som et internationalt organ inden for 
ISKCON siden begyndelsen af 1990’erne. Kommunikationsarbejde betyder i denne forbindelse 
at række ud til indflydelsesrige personer, grupper og organisationer for at gøre dem fortrolige 
med ISKCON’s eksistens og arbejde og gerne finde fælles interesseområder, hvor vi kan arbejde 
sammen med dem. Sådanne grupper omfatter politikere, medier, akademikere og religiøse 
ledere, og mange spændende aktiviteter er kommet ud af dette arbejde igennem årene.

ICE afholdt her i september 2022 et ledermøde på Tenerife, hvor en snes hengivne fra hele 
Europa mødtes for at diskutere fremtidige planer for ICE’s arbejde. I den forbindelse benyttede jeg 
mig af lejligheden til at interviewe Mahaprabhu Dasa, der er fra Belgien og i mange år har været 
leder af ICE. Jeg bad ham bredt fortælle om sig selv og sit arbejde som kommunikationsleder 
i Europa.
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os til Krishna, fik vi 
det virkelig dårligt, og 
når vi var forbundet 
med Krishna, var 
de t  l yksa l i ghed . 
Det var en meget 
meget stærk skole i 
Krishnabevidsthed at 
være på sankirtana. 
Det gjorde jeg i fire 
år. Så faldt Frankrigs 
l e d e r  o g  g u r u , 
Bhagavan  Dasa , 
ned ,  og  ya t raen 
kollapsede.

LD: Var du indviet 
af ham?

MD:  Ja ,  fø rs te 
indvielse. Jeg skulle 

derefter have fornyet min opholdstilladelse til 
Frankrig, men på grund af sammenbruddet 
var der ingen, der kunne skrive et officielt 
brev om, at jeg var munk eller missionær 
og blev taget hånd om af bevægelsen. Jeg 
blev uofficielt i Ny Mayapur i otte måneder, 
hvorefter jeg tog til England og distribuerede 
bøger i London i tre år. Så fik jeg også 
problemer med opholdstilladelse der og 
endte efterfølgende i Belgien, først i Bruxelles 
og derefter i Radhadesh i 1987. Jeg fortsatte 
med bogdistributionen, men så blev jeg mere 
involveret i ledelsen af Radhadesh, hvilket jeg 
var fra sidst i 1980’erne indtil 2010 eller snarere 
2015. Jeg var med til at lede og udvikle 
forskellige ting på Radhadesh som butikken 
og restauranten, og vi byggede selvfølgelig 
gæstehuset.

I begyndelsen af   90’erne fik jeg forbindelse 
til Saunaka Rsi og ICE. Jeg deltog i et 
kommunikationsseminar og fandt det meget 
interessant, for her kunne jeg faktisk bruge alt 
det, jeg havde studeret såsom international 
lov, statskundskab og sprog. Kommunikation 
betyder at have med sofistikerede mennesker 
at gøre som politikere, religiøse ledere og alle 
samfundets spidser. For mig var det naturligt 

mit sidste semester på 
universitetet, til at rejse 
til Indien for. Det var 
min mor ikke særlig 
tilfreds med, men for 
mig var det ikke et 
problem at købe en 
bog. Jeg henvendte 
mig til de hengivne 
og spurgte, om de 
havde en Bhagavad-
gita. Straks gav gav 
de mig en gratis. Jeg 
var chokeret over, at 
jeg fik det, jeg ville 
have, og gratis oven i 
købet, ligesom de gav 
mig prasada og alting.

To-tre dage senere 
kom jeg tilfældigvis ind i La Grasuit, den 
restaurant, de hengivne havde i byen. Jeg 
havde været vegetar i et par uger og spiste 
på forskellige restauranter fra forskellige dele 
af verden og havde fået en løbeseddel om 
en vegetarisk restaurant i centrum af Paris. 
Jeg tog derhen. De hengivne var der, og 
jeg bestilte min mad. Så kom den berømte 
Adiraja, der lavede den første kogebog, hen 
til mig og begyndte at prædike til mig om alt 
muligt og opmuntrede mig til at komme til 
templet. Jeg gik tilbage til mit hotel, tog alle 
mine ting og gik til templet. En mataji ved navn 
Villasini kørte med mig til Edmondville, en 45 
minutters togtur fra centrum.

Jeg kom med i bhakta-programmet og 
var derefter meget hurtigt ude på sankirtana 
(rejsende bogdistribution), så jeg tilbragte 
mine første par år som hengiven på sankirtana-
bogdistribution over hele Frankrig. På den tid 
var Frankrig meget stærk, og vi distribuerede 
tusindvis af bøger. Bogdistribution var min 
første træning, og jeg kunne lide det, for vi fik 
en chance for at læse Prabhupadas bøger 
og faktisk opleve, hvad det betød for os at 
praktisere åndeligt liv på en meget konkret 
måde. Hvis vi blev mentale og ikke overgav 
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at være i kontakt med folk med indflydelse 
og prøve at præsentere Krishnabevidsthed 
modent og afbalanceret og forbinde dem 
med vores bevægelse på den rigtige måde. 
Kommunikationsarbejde er naturligt for mig, 
og jeg har gjordt det i mange år nu. På et 
tidspunkt (jeg husker ikke præcist årstallet, 
men engang sidst i 90’erne) besluttede 
Saunaka Rsi at stoppe som leder af ICE og 
spurgte mig, om jeg ville overtage tjenesten. 
Jeg var meget lidt klar over, hvad jeg gik ind 
til, men jeg sagde ja til det.

I starten var det selvfølgelig svært, for 
vi er meget uudviklede som institution 
og også som kommunikationsafdeling. 
På grund af behovet for kommunikation i 
Europa med trusler fra medier, regeringer, 
antikult osv. var kommunikation mere 
prominent i Europa i sammenligning med 
USA. I begyndelsen havde jeg en meget klar 
forestilling om, hvad det ville betyde at udvikle 
kommunikation i Europa. Hver yatra skal 
have sin kommunikationsleder, et budget, en 
gruppe af ledere med en strategi. Jeg troede, 
at det blot ville handle om at bede lederne om 
at finde nogen til at give pengene. Jeg lærte, 
at sådan er det ikke. Der er ingen penge eller 
tid, prioritet, ressourcer, interesse eller ledere, 
eller også har de travlt med andre ting. Derfor 
må man lære kunsten ikke at være for ambitiøs 
og lidenskabelig omkring resultater og heller 
ikke være for skuffet eller modløs og opgive 
det hele. Man skal lære balancen i at gå på 
med en fart, der holder én oplivet, hvor man 
kan se, at vi bevæger os fremad, og der sker 
ting i kommunikationsafdelinger i hele Europa. 
Det går langsomt, så man skal være meget 
tålmodig, men samtidig beholde visionen.

Det er meget klart for mig, at hver eneste yatra 
i Europa bør have en kommunikationsleder 
og en strategi for, hvad der skal ske i det 
pågældende land i de kommende år, og også 
et budget. Jeg mener, at   bevægelsen bør 
afse et budget til kommunikationshengivne. 
Måske synes man, at de ikke samler penge 
ind eller distribuerer bøger eller sælger noget. 

De leverer ikke et øjeblikkeligt resultat. Men 
med god kommunikation kan bevægelsen 
i sidste ende tjene millioner, for vi kan få 
anerkendelse, tilskud og mange faciliteter, 
som myndighederne kan give os såsom 
bygninger. Så mange ting kan komme 
gennem god kommunikation. Derfor er vi 
nødt til at overbevise lederne om, at de 
skal investere i kommunikation for at opnå 
resultater på langt sigt.

LD: Vil du fortælle lidt om, hvad ICE har 
opnået gennem årene?

MD: Vi har en kommunikationsafdeling 
med base i Bruxelles. Det er også ISKCON 
Europas eneste juridiske ansigt udadtil. Vi har 
et adgangskort til Europaparlamentet, hvor 
vi kan møde politikere og religiøse ledere. 
Vi har udgivet tidsskrifter og en række bøger 
og hæfter om vigtige emner, som vi ønsker 
at diskutere. Vi har også afholdt mange 
konferencer. Alene dette møde, vi har haft lige 
nu, er et bevis på, at der er mange hengivne, 
der forstår vigtigheden af kommunikation. 
Steder som Storbritannien og Frankrig kan 
slet ikke undvære kommunikation. I England 
har vi mange templer med tusindvis af 
hengivne. De har et budget på millioner, så 
kommunikation er et must.

Dette møde, vi lige har haft, er bestemt 
en præstation. Kommunikationslederne 
mødtes i fem dage og diskuterede mange 
forskellige ting relateret til kommunikation. 
Konferencerne igennem årene har været 
en succes. Vi har ikke haft en i et par år på 
grund af covid, men 60 hengivne deltog i den 
sidste i 2019 i Ny Vrajamandala i Spanien. Vi 
diskuterede vigtige emner om miljø og vores 
vaisnava-tradition. Mange forskellige vigtige 
emner bliver diskuteret på konferencerne. 
De er ligesom en tænketank for ISKCON. 
Nogle gange spilder de diskussioner, der 
føres i kommunikationskonferencerne, 
over til lederne eller har indflydelse på 
bevægelsen, der udvikler politikker på basis af 
diskussioner og anbefalinger, der kommer fra 
kommunikationsafdelingen. Konferencerne 
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og bidrager med noget vigtigt til samfundet. 
Hvis de støtter os, vil alt andet være så meget 
nemmere.

LD: Hvad kunne du ønske dig af dem, der 
læser dette interview?

MD: Først og fremmest vil vi gerne have, 
at alle hengivne, menighedsmedlemmer og 
ledere læser vores udgivelser. Vores bøger, 
hæfter og tidsskrifter diskuterer meget vigtige 
emner, og ikke alle har en chance for at 
komme til konferencerne. For eksempel har 
vi et hæfte om tværreligiøst arbejde. Hengivne 
har virkelig værdsat det, for ved at læse det 
hæfte kunne de kunne bedre forstå, hvorfor 
vi engagerer os i tværreligiøs dialog, og 
også, hvordan man gør det, og hvad der er 
principperne, retningslinjerne og værdierne 
bag det. Det var praktisk, men også meget 
filosofisk.

Vi håber, at alle udnytter de ressourcer, så 
de kan gøre noget ved kommunikationen 
på deres niveau ved at repræsentere 
bevægelsen over for lokalpolitikere eller en 
leder i samfundet, et lokalt medie, lokale 
religiøse ledere osv. Enhver hengiven eller 
menighedsmedlem, der bliver inspireret 
og hører om det arbejde, kommunikation 
står for, har en ressource gennem vores 
hjemmeside, der hedder https://www.
iskconcommunications.org/. Her kan man 
få en masse information. Det er et meget 
godt sted for forskning i, hvad man kan 
lave af kommunikation, hvor man end 
er i sit lokalområde, så alle på en måde 
kan repræsentere bevægelsen over for 
samfundets ledere. Ikke nødvendigvis på 
nationalt eller internationalt niveau, men i 
det mindste i byen eller det område, hvor 
man er.

Hvis man vil tage vores kommunikations-
kursus og faktisk lære at repræsentere 
bevægelsen korrekt, er det nu meget nemt, 
for det er online. Det vil også være fint, hvis 
så mange som muligt vil læse det seneste 
nummer af ISKCON Communation Journal, 
der har nogle meget spændende artikler.

er et vigtigt aspekt af vores bevægelse, 
en tryg ramme, hvor vi kan diskutere ting, 
der nogle gange er svære at diskutere, og 
høre forskellige stemmer inklusive eksterne 
personer. Kun i kommunikationsafdelingen 
inviterer vi eksperter udefra for at få deres 
bidrag til emner, vi diskuterer. Det foregår ikke 
ret mange andre steder i ISKCON.

Udgivelsen af   tidsskriftet ISKCON Com-
munications Journal er vigtig. Der er brug 
for at få intelligente og modne intellektuelt 
indstillede hengivne til at skrive artikler 
om mange forskellige emner i forhold til 
ISKCON og også høre fra eksperter udefra. 
Der er brug for at have et forum til at få 
gode artikler offentliggjort, og ISKCON 
Communications Journal opfylder denne 
meget vigtige rolle.

Af andre andre præstationer har vi et godt 
netværk af hengivne, der kommunikerer i 
hele Europa. Vi har et fast hold af ledere, 
og vi har en juridisk enhed. Ungarn er 
det eneste land i Europa, der har en fuldt 
udviklet kommunikationsafdeling. De har en 
kommunikationsleder, et kommunikations-
team, et kommunikationsbudget, en kommu-
nikationsstrategi og et kommunikations-
kontor. Alle andre steder er der ingen af disse 
ting, så her er vi nødt til at implementere det 
lidt efter lidt. Men nu har vi et godt team og 
en ny ledelse for kommunikationen i Europa 
med Parabhakti, Kamala Priya, Hrishikesh fra 
Letland og mig selv. Vi fire hengivne vil tage 
op størstedelen af byrden med at fremme 
kommunikationsafdelingerne i Europa og 
lægge en strategi.

Det er meget vigtigt for ISKCON at lære 
lederne at etablere kommunikation i deres 
lande, for medmindre vi virkelig præsenterer 
os ordentligt for samfundets ledere, vil det 
blive en kamp. Vi skal ikke kun arbejde 
nedefra og op, men også fra toppen og ned. 
Med andre ord skal vi overbevise dem, der 
har magt som politikere, religiøse ledere, 
medier, hinduistiske ledere osv., om, at vi er 
en seriøs organisation. Vi gør et godt arbejde 
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Som omtalt i intervie-
wet med Mahaprabhu 
Dasa har ICE netop ud-
givet ISKCON Commu-
nications Journal nr. 13. 
Et hovedtema i dette 
nummer er forståelsen 
af nogle af Srila Prab-
hupadas kontroversielle 
udtalelser og en bredere 
diskussion af hermeneu-
tik inden for ISKCON. 
Det er en diskussion 
af, hvilke analyser og 
forståelser retfærdiggør 
vores fortolkninger, når 
vi forklarer Srila Prabhu-
padas bemærkninger, 
udtalelser, diskurser og 
holdninger eller vedtager 
måder at anvende dem 
på. Sådanne hermeneutiske spørgsmål er 
temaerne for de første fire forfattere i 2022 
ISKCON Communications Journal. Tre andre 
artikler er også værd at udforske. Alle artikler 
er beskrevet nedenfor.

Urmila Devi Dasi: The Application of Her-
meneutics in ISKCON

Urmila etablerede for nylig ISKCON-her-
meneutik som en officiel institutionel politik. 
Hun skriver om de fire mål med ISKCON-
hermeneutikken, hermeneutikkens natur, og 
hvordan man anvender ISKCON-hermeneu-
tikkens metodologi.

Hrdayananda Dasa Goswami: Understan-
ding Prabhupada, ISKCON’s founder and 
examplary teacher

Fordi Srila Prabhupadas tilhængere og læ-
sere af Prabhupadas bøger rejser spørgsmål 

om, hvordan man forstår 
nogle af Prabhupadas 
udtalelser, præciserer 
Hridayananda Gosvami 
rimelige hermeneutiske 
principper, der kan bru-
ges til dette forklarende 
formål. Han citerer udfør-
ligt Srila Prabhupada selv 
såvel som Srimad-Bhag-
avatam og giver seriøse 
filosofiske argumenter.

Graham M. Schweig: 
W h e n  t h e  M a s t e r 
Speaks: Ways of un-
derstanding Srila Prab-
hupada’s challenging 
teachings and form of 
discourse.

Graham M. Schweig 
arbejder ud fra sin viden om både vedisk og 
vestlig hermeneutik, som han studerede på 
University of Chicago og Harvard. Han fore-
slår forskellige måder at forstå Prabhupadas 
udfordrende bemærkninger og diskursformer 
på. Han beskriver, hvordan Srila Prabhupadas 
lære giver verden universelle principper om 
hengivenhed i den menneskelige tilstand, en 
opvågning til det guddommelige, en forvand-
ling af selvet og fordybelse i guddommelig 
kærlighed.

Joshua M. Greene: Hitler and the Jews: 
Reflections on controversial remarks by 
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Joshua Greenes artikel undersøger det 
presserende spørgsmål: ”Hvorfor kom Prab-
hupada med bemærkninger, der tilsyneladen-
de støttede Hitler eller var nedsættende over 
for jøder?” Han nævner i samme åndedrag 

ISKCON COMMUNICATIONS JOURNAL - 
VOL 13 - 2022
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på Gaudiya-teologer.

David Coolidge: Dharma of Bhakti, Dhar-
ma of Mlecchas: Muslim engagement with 
Gaudiya Vaisnavism as a living tradition.

David Coolidge hævder, at muslimer er 
nødt til at konstruere opfattelser af Gaudiya-
vaisnavaer og sætte ”dem i samtale med 
videnskabelige metoder til tværkulturelt 
engagement.” Han finder en tilgang, der er 
”rodfæstet i en påskønnelse af rigdommen og 
kompleksiteten af   den Ene Virkelighed, der i 
sidste ende indeholder alle udøvere og deres 
respektive synspunkter.”

Caitanya Carana Dasa: Intellectual enga-
gement with popular culture.

Caitanya Carana Dasa skriver om popu-
lærkulturens magt til at forme offentlighe-
dens opfattelse af livet i almindelighed og 
vaisnava-spiritualitet i særdeleshed. Hans 
artikel diskuterer emnet om intellektualitet og 
hengivent engagement i populærkulturen. 
Han beskriver andre religiøse lærere og filo-
soffer, der engagerer sig i populærkulturen. 
Han dækker behovet for at engagere sig i det 
såvel som nogle bekymringer herom sammen 
med eksempler på at gøre det inden for og 
uden for ISKCON.

Prabhupadas anti-Hitler-kommentarer. Mens 
Greene adresserer, om Srila Prabhupada var 
bevidst om konsekvenserne af sine bemærk-
ninger, påtager han sig ”et vist ansvar for at 
undlade at advare ham, når en kommentar 
faktisk var uforsvarlig og sandsynligvis vil 
fremkalde tilbageslag.” Greene ser også på, 
hvad der formede Srila Prabhupadas histo-
rieforståelse.

Rembert Lutjeharms: The Perfection of 
All Beauty and Joy: A Gaudiya Vedantic 
theology of devotional love.

Rembert Lutjeharms diskuterer teologisk 
”forholdet mellem fuldkommen hengivenhed 
(bhakti) eller ren kærlighed (prema) og selvet.” 
Srila Prabhupada ”lærte i overensstemmelse 
med læren fra det nittende århundredes teo-
log Kedarnath Dutt Bhaktivinod, at fuldkom-
men hengivenhed er iboende eller ‘sovende’ 
i selvet og behøver kun at blive ‘vækket’ eller 
‘genoplivet’ gennem hengiven praksis.” Hans 
artikel begrænser sig til kun at behandle det 
grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt 
hengivenhed er iboende i selvet og ikke en 
række relaterede spørgsmål. Han adresserer 
komplicerede spørgsmål om selvets forhold til 
hengivenhed ved at formulere en udtrykkelig 
vedantisk hengivenhedsteologi, der trækker 

Tanja forlod sin krop i september efter lang tids 
sygdom. Hun var et meget gudsbevidst menneske, 
og gennem hele sygdomsperioden havde hun et 
transcendentalt blik på alt det, der skete. Hun el-
skede at synge Krishnas navne og prioriterende altid 
at komme til yatraens programmer, hvis hun kunne. 
Hun var en speciel person med meget tydelige, 
åndelige værdier, og det var en glæde for os at få 
lov til at være hendes venner. Vi savner hende rigtig 
meget, men ved også, at hun er et rigtig godt sted 
nu. Æret være Tanjas minde.

AARHUS-YATRAEN HAR MISTET ET KÆRT MEDLEM
af Revati Prema Devi Dasi
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Livet går videre for de hengivne, der er 
tilbage i det krigsramte Ukraine. Ud over at 
overleve og klare sig selv er mange hengivne 
involveret i at hjælpe de mange, der er ramt 
af krigen. Således har ISKCON nu Food for 
Life-programmer mange steder i landet for at 
give mad, håb og lys til deres landsmænd.

Et af de steder, hvor ISKCON har Food for 
Life, er Tjerkasy (eller Cherkassy), en by på 
knap 300.000 i det centrale Ukraine, hvor Hare 
Krishna har en gruppe på 80-90 hengivne. 
Heraf er der omkring 10 initierede hengivne. 
Det sidste halve år har Københavns tempel 
været hovedsponsor af Tjerkasys Food for 
Life-program, der hver dag uddeler 150-200 
portioner Krishna-prasadam til især ukrai-
nere fra andre steder i landet, der er ramt 
af krigen. Tjerkasy er nemlig hidtil sluppet 
forholdsvist uskadt i modsætning til mange 
andre steder i landet.

Forbindelsen mellem København og 
Tjerkasy er kommet i stand, fordi en af de 
flygtede ukrainske hengivne i Danmark 
er Kostia Kozlov, der er 32 år gammel og 
fra Tjerkasy. Han har boet i Københavns 
tempel siden den 6. april i år og aftalt med 
templet, at han kan arbejde og bo i templet 
gratis på betingelse af, at han sender et stort 
beløb til Food for Life i Tjerkasy hver måned.

Det er ikke første gang, Kostia er i Danmark. 
I 2014-16 arbejde han i halvandet i Vestjylland 
på en svinefarm. Det arbejde var forfærdeligt, 
for her oplevede han, hvordan grisene blev 
behandlet. Som resultat blev han vegetar, og 
i 2018 kom han i kontakt med Krishnas hen-
givne i Tjerkasy og selv en af dem.

Nu har han været i Danmark som flygtning 
i et halvt år og har fået arbejde som chauf-
før hos UPS. Her får han en løn, som han 
ikke kunne tjene i Ukraine, hvilket giver ham 
mulighed for både at sende penge til sine 
forældre og være hovedsponsor af Food for 

Life i Tjerkasy. Han vil gerne blive i Danmark, 
hvis han får mulighed for det, men samtidig er 
han enebarn og nødt til at støtte sine forældre.

Kostia fortæller, at med hensyn til Food for 
Life består det af seks hengivne, der står for 
at lave prasadam. Hovedpersonen er Dima 
Prabhu, og han har hjælp fra bl.a.Yoga-
nrsimha og dennes hustru, Manarama Devi 
Dasi, der alle ses på billedet her. Menuen 
består kichari, dal og brød i form af boller plus 
halava, når det skal være lidt festligt.

Tjerkasys kommune stiller et køkken og 
nogle lokaler i en skole gratis til rådighed 
for de hengivne, der til gengæld laver pra-
sadam og kører den ud til naboområder og 
flygtningecentre. Som man kan forestille 
sig, er det en kamp i det krigsramte Ukraine 
at gøre noget som helst, og de hengivne 
har ikke mange midler at arbejde med. De 
havde en bil, som kommunen havde givet 
dem, men den kører ikke længere, så nu får 
de andre hengivne til at køre prasadam ud 
eller ringer efter en taxa, imens de prøver at 
spare op til at købe en ny bil. Ved Krishnas 
nåde kan det hele stadig lade sig gøre på 
en eller en anden måde.

(Se flere billeder modsatte side)

FOOD FOR LIFE 
I TJERKASY

En af Tjerkasys Food for Life-hengivne 
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HH Radhanatha Swamis internationale bestseller, 
Journey Home, er netop udkommet i en dugfrisk 
dansk oversættelse med titlen Rejsen Hjem. 
Forlaget Screaming Books tilbyder nu bogen til alle 
Nyt fra Hare Krishnas læsere til halv pris! Normal 
bogladepris er 300 kr., men som læser af Nyt fra 
Hare Krishna kan du nu få den til 150 kr. (plus 
eventuel forsendelse).

Bestil bogen via redaktionen på lalitanatha@
krishna.dk, tlf. 4073 6446 eller skriv til Nyt fra Hare 
Krishna, Holsteinborgvej 20, 1th., 2720 Vanløse. 

“Rejsen Hjem er en af de mest bemærkelses-
værdige og indgående skildringer af en amerikansk 
swamis liv og eventyr og giver læseren mulighed for at 
gennemgå den samme forvandling." - David Frawley, 
historiker, forfatter og yoga-lærer.

En af Tjerkasys Food for Life-hengivne 

Bhakta Kostia Kozlov har boet 
i Københavns tempel i et halvt år

Uddeling af prasadam i 
et flygtningecenter i Tjerkasy

Før distributionen bliver al prasadam ofret til Giriraja, 
Herren Krishna i form af en Govardhana-sila.

REJSEN HJEM AF 
RADHANATH SWAMI

Særtilbud til Nyt fra Hare 
Krishnas læsere
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VAISNAVA-ETIKETTE, 8

At korrigere andre
Der er forskel på kritik og korrigering. En 

hengiven forstår, at kritik af en vaisnava for-
urener hjertet og hæmmer åndelig fremgang. 

For at korrigere en hengiven skal man være 
ikke-misundelig, indstillet på at hjælpe den 
hengivne i hans Krishnabevidsthed, i en po-
sition – åndeligt eller ledelsesmæssigt – som 
berettiger og/eller nødvendiggør en sådan 
indgriben, ELLER man skal blive personligt 
anmodet af den hengivne om at hjælpe ham 
med hans vanskeligheder.

Den hengivne, der tilbyder korrigeringen, 
skal praktisere, hvad han prædiker.

Korrigeringsmetoder: 
Korriger gennem personligt eksempel og 

omgang.
Få den hengivne til at søge beskyttelse hos 

en mere avanceret hengiven.
En yngre hengiven bør ikke personligt 

forsøge at korrigere en ældre hengiven. Han 
bør åbne sit hjerte over for en anden ældre 
hengiven, som han føler sig tryg ved, og søge 
hans hjælp og råd til at tilpasse situationen.

Hårde ord og handlinger har ingen plads 
i korrigeringen af en oprigtig hengiven. Vi 
ønsker at tilintetgøre uvidenheden i den hen-
givnes hjerte – ikke den hengivne selv.

Hvis der er rettet oprigtig og ærlig kritik, 
skal vi være taknemmelige og ikke oprevet. 
At reagere negativt på velmente korrigeringer 
er at manifestere falsk ego.

En avanceret vaisnava vil se enhver korrige-
ring som Herren Caitanya Mahaprabhus nåde.

Forebyggelse er bedre end helbredelse. 
Hvis alle hengivne påtager sig ansvaret for at 
udvikle den fornødne opmærksomhed i deres 

hengivne adfærd, vil behovet for korrigering 
være minimalt.

Citater fra Srila Prabhupada
”Hengiven betyder, at han er i stand til at to-

lerere alle former for ubehag og den materielle 
verdens luner, og fordi han er meget optaget af 
at tjene Krishna, tager han sig ikke tid til at blive 
vred, blive fornærmet eller finde fejl hos andre. 
Nej. Hengiven betyder at være meget tolerant og 
venlig over for alle, altid en gentleman under alle 
slags livsbetingelser.” (SP-brev til Hamsaduta 
den 10. december 1972)

”En hengiven er en, der er ydmyg og ikke leder 
efter fejl. I dit brev finder du ikke fejl hos nogen. 
Derfor er du en god vaisnava. Du finder ikke fejl 
hos nogen. Det er kvalifikationen. Vi bør altid 
tænke på os selv som ydmyge og sagtmodige. 
Det skal du vide. Vi er alle nødt til at samarbejde 
indbyrdes. Hvad vil folk ellers tænke, hvis vi 
kæmper mod hinanden? En hengiven har altid 
en upåklagelig adfærd.” (SP-brev til Patita Ud-
dharana den 12. december 1974)

”Dette kaldes Vaikuntha-attitude. I Vaikuntha 
er der faktisk ingen fejl hos nogen, men der er 
en anden form for konkurrence. Konkurrencen 
er, at en hengiven tænker på, hvor godt de 
andre hengivne tjener Herren. I den materielle 
verden er holdningen, at alle kan lide at tro, 
at de gør det bedre end alle andre. Dette er 
en materiel opfattelse. I den åndelige verden 
er det lige modsat. Alle tænker, at de andre 
hengivne klarer sig bedre end én selv. Vi er 
trænet til at tiltale Gudsbrødre som Prabhu, 
hvilket betyder Mester. Det betyder, at vi altid 
skal forsøge at finde den side, der er i den 
tjenende ånd hos vores Gudsbrødre. Nogle 
gange kan der være betænkeligheder eller 

af Bhakti Caru Swami

I dette ottende  afsnit om vaisnava-etikette diskuterer Bhakti Caru Swami etiketten omkring 
rettelse af fejl blandt hengivne.
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brev til Upendra 
den 18. august 
1970)

”Med hensyn 
til den dårlige 
opførsel er vi 
nødt til at have 
den under kon-
trol ved at træne 
og øve os. Din 
t o l e ran te  og 
venlige indstil-
ling er rigtig fin, 
så træn dem i 
disse egenska-
ber.” (SP-brev 
til Bhavananda 
den 28. oktober 
1970)

”Ja, en ny person kan begå fejl i begyn-
delsen, men det betyder ikke, at vi skal være 
utålmodige med ham. Træning betyder, at han 
ikke ved det endnu, så I bør træne ham ordent-
ligt. En vaisnava forventes at være mere ydmyg 
end græsstrået, så når I træner en ny mand, 
bør I ikke være vrede på ham. Vi er trods alt 
prædikanter, og vi forventer ikke, at vores tilhø-
rere eller kandidater fuldstændigt forstår vores 
opfordringer. Hvis alle er oplærte [allerede], 
hvad er da behovet for vores forkyndelse?” 
(SP-brev til Upendra den 11. marts 1969)

Reparér i stedet for at ødelægge
”Prøv engang at forlige jer i al mindelighed 

og korriger jer selv. En mand bliver trænet op 
med stor anstrengelse, især i åndeligt liv. Alle 
har svagheder og mangler. Det er bedre at 
korrigere eller reparere end at ødelægge det.” 
(SP-brev til Hamsaduta den 29. september 
1974)

Lad autoriteterne håndtere det
”Jeg takker dig for dit brev, hvori du påpeger 

nogle af uoverensstemmelserne blandt mange 
af de hengivne i New York. Du har ret med 
hensyn til de ting, du har angivet, såsom at 

tvivl, men dem bør vi forsøge at se igennem 
fingre med.” (SP-brev til Brahmananda den 5. 
november 1969)

”Jeg har derudover modtaget en klage fra 
en indisk hengiven i Mayapur, Prabharupa 
Das Brahmacary, om, at han bliver behandlet 
dårligt af vores amerikanske hengivne. Spørg 
venligst ind hos de implicerede i denne sag 
og gør det nødvendige. Om det er indere eller 
ikke-indere, hvem end der slutter sig til os, er 
de ikke forpligtede til andet end kærlighed til 
Guddommen. Det skal være vores klare politik, 
at ingen bliver dårligt behandlet, så han kan 
finde på at forlade os. Vi rekrutterer personer til 
at slutte sig til os. Alle kommer for reformation, 
og vi kan ikke forvente, at alle er perfekte. Det 
er snarere vores pligt at gøre alle så perfekte 
så vidt muligt. Så vi skal være meget forsigtige 
og omhyggelige i denne forbindelse.” (SP-brev 
til Tamala Krishna den 23. august 1973)

Dårlig opførsel blandt hengivne
”Overhold venligst de regulative principper, 

reciter seksten runder dagligt og sørg for, at 
alle dine andre assistenter gør det samme. 
Hvis en af dem ikke kan følge med, så prøv 
at hjælpe ham tilbage på fredelig vis.” (SP-
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sove foran Deiteterne, at spise ikke-ofret mad, 
at drikke vand fra badeværelset og ikke at sige 
sine runder. Men sagen er, at disciplin ikke kan 
overholdes, medmindre der er lydighed. Efter-
som du er lydig over for mig, bør du på samme 
måde være lydig over for min repræsentant. 
Din udtalelse om Brahmananda, at han er en 
vidunderlig hengiven, er jeg 100% enig med 
dig i. Han er ansvarlig for New York-templet, 
og hvis der derfor ikke gives ham den rette 
lydighed, vil det være umuligt for ham at styre 
templets anliggender. Under omstændighederne 
kan de uoverensstemmelser, du har observeret i 
templet, blive henvist til ham, og eftersom han er 
ganske fornuftig, vil han med sikkerhed håndtere 
sagen med de respektive hengivne.” (SP-brev til 
Nara-Narayana den 7. februar 1969)

”Med hensyn til den generelle tilstand i 
templet i Amsterdam kan jeg forstå, at der er 
en vis uro blandt jer, men det skal ikke tages 
så alvorligt. Vores virkelige formål og opgave 
er forkyndelsesarbejde, og hvis der er fuld 
opmærksomhed på det, vil alle andre dele af 
vores arbejde automatisk blive fremgangsrigt. 
At strides indbyrdes er slet ikke godt, og hvis 
vores forkyndelsesarbejde forsømmes, eller 
hvis vi ikke følger de regulative principper 
– såsom at stå op før klokken fire, recitere 

seksten runder mm. 
– vil maya gå ind og 
ødelægge alt. Så mit 
bedste råd til dig er at 
nøje observere disse 
ting selv og være det 
gode eksempel, så 
alle andre kan følge 
det. Vi bør ikke kriti-
sere hinanden som 
vaisnavaer, for der 
er fejl hos os alle, 
og vi kan også selv 
blive udsat for kritik. 
Det bedste er selv 
at være hævet over 
mistanke, så hvis vi 
ser uoverensstem-

melser og kommer med løsningsforslag, vil de 
andre automatisk respektere det og handle for 
at rette op på tingene. Det er samarbejde. Og 
vi skal eksistere på grundlag af et sådant sam-
arbejde, ellers er det hele dømt til at mislykkes, 
hvis vi bare bliver ved med at skændes over 
en eller anden bagatel. Så prøv at organisere 
tingene og prædike sammen i netop den ånd. 
Det vil glæde mig umådelig meget.” (SP-brev 
til Madhu-mangala den 18. november 1972)

”Du har nævnt noget om kritik fra Jayago-
vinda, som gjorde dig oprørt. Jeg ved ikke 
præcis, hvad meningen med kritikken var, men 
hvis det er ærlig kritik, burde der ikke være 
nogen grund til at blive oprørt.” (SP-brev til 
Vrindavanesvari 8. juli 1969)

Defekten er i dig selv
Hvis der opstår en hændelse, og jeg hævder, 

at ingen samarbejder med mig, eller ingen vil 
arbejde med mig, er det MIN fejl og IKKE DE-
RES. Sådan skal en vaisnava-hengiven tænke. 
Vi må ikke lede efter fejl hos andre, kritisere 
dem og gå væk. Det er ikke vaisnava-måden. 
Vi bør hellere altid være villige til at give al re-
spekt til andre og altid betragte dem som vores 
overordnede.” (SP-brev til Gaurasundara den 
26. august 1972) 
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HVORDAN FUNGERER 
HUKOMMELSEN

Et menneske eller rettere sjælen har to 
kroppe – en fysisk krop og en psykisk krop 
eller sindet.

Sindet består af sind, intelligens og falsk 
ego. Den fysiske krop består af jord, vand, 
ild, luft og æter.

Krishna siger: ”Ligesom en person ifører 
sig nye klæder og opgiver de gamle, ac-
cepterer sjælen nye materielle kroppe og 
opgiver de gamle og ubrugelige.” (Bg. 2.22)

Sindet har tre funktioner – at tænke, føle 
og ville. Intelligensen har tre funktioner – at 
diskriminere (eller skelne), huske og tvivle. 
Det falske egos funktion er at få sjælen til at 
tro, at den er sin krop og sit sind.

Hukommelse er således en af intelligen-
sens tre funktioner. Des mere intelligent man 
er, des bedre er man til at huske. Ligesom 
man kan træne kroppens muskler, kan man 
også træne sit sind og sin intelligens.

Det første tegn på virkelig intelligens er, 
når man lærer at diskriminere eller skelne 
mellem sit virkelige selv på den ene side og 

kroppen og sindet på den anden. Intelligens 
er ikke kun et spørgsmål om intelligenskvo-
tient. Det er i højere grad et spørgsmål om 
at kunne skelne mellem ånd og materie, at 
kunne skelne mellem sig selv – sjælen – og 
sjælens krop og sind.

Selvrealisering vil sige at erkende sit selv 
hinsides kroppen og sindet. Selvet eller 
sjælen er den indre observant af kroppens 
og sindets funktioner.

Så længe sjælen identificerer sig selv 
med kroppen og dens kultur, vil der være 
lidelse involveret. Man kan naturligvis opleve 
sansetilfredsstillelse, men al sansenydelse 
vil uværgeligt ende i lidelse.

Sansenydelse kaldes materiel nydelse, 
altså nydelse, der stammer fra kroppen og 
sindet. Målet med den menneskelige livs-
form er som sagt selvrealisering. Når man 
erkender sit virkelige selv, vil man automa-
tisk blive lykkelig, for selvet eller sjælen er et 
fragment af Gud, og Gud består af evighed, 
viden og lykke. Så sjælen er en atomisk 

af Jahnu Das
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gnist af evighed, viden og lykke.
Når man forbinder sig med sit virkelige 

selv, sjælen, forbinder man sig derfor med 
evighed, viden og lykke.

Den åndelige metode, der gives i Veda-
erne for denne tidsalder, er at recitere Guds 
navn. Ligesom man vasker sin krop med 
vand og sæbe, vasker man sindet med lyd.

I øjeblikket er sjælen dækket af otte ma-
terielle lag i form af kroppen og sindet. Det 
er ligesom et spejl, der er dækket af støv. 
Når man vasker spejlet rent, kan man se 
sit sande selv, sjælen, og det opleves som 
ren lykke og viden. Sindet vaskes rent med 
lyden af Guds navn.

Sansenydelse er afhængig af kroppen, men 
den åndelige lykke, der kommer fra sjælen, er 
ikke afhængig af noget materielt såsom krop-
pens udseende eller sindets situation. Sjælen 
er en partikel af evig viden og lykke.

Ved at recitere Guds navn vil man forbinde 
sig med sig selv og opleve sand lykke.

Som man kan se, er dette en usekterisk, 
universel metode, der går igen i alle religio-
ner. I Kirkens standardbøn siges det: ”Ære 
være dit navn.” I Biblen står der et sted, at 
Guds navn skal forherliges fra solopgang 

til solnedgang.
Rosenkransen, der bliver anvendt i kato-

licismen, er mere eller mindre ligesom den 
mala, man anvender i Hare Krishna til at 
recitere Hare Krishna-mantraet. Også i Islam 
anvender man en bedekrans til at recitere 
bønner til Allah. At recitere Guds navn er en 
anerkendt proces inden for alle religioner.

hare krishna hare krishna
 krishna krishna hare hare

hare rama hare rama 
rama rama hare hare

”Det ovenstående mantra på 16 ord og 32 
stavelser er det eneste, der kan give beskyt-
telse mod Kali-yugas onde indflydelse. Efter 
at have gennemsøgt alle Vedaerne finder vi 
ikke noget mere ophøjet i denne tidsalder 
end at recitere Hare Krishna-mantraet.” (Kali-
santarana Upanisad)

Krishna siger: ”O lærde Uddhava, de, der 
fæstner deres bevidsthed på Mig, idet de 
opgiver alle materielle ønsker, deler sammen 
med Mig en glæde, der umuligt kan opleves 
af dem, der er optagede af sansetilfredsstil-
lelse.” (Srimad-Bhagavatam 11.14.12)
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Srila Prabhupada fortalte flere gange en 
historie, som han havde hørt fra en ven, om 
en prædikant, der forsøgte at omvende kul-
minearbejdere i Sheffield, England, til Jesus.

“Ved I, hvem Jesus er?” spurgte prædi-
kanten.

Alle minearbejderne havde et nummer på 
deres skjorte, så de spurgte prædikanten: 
“Hvad er Jesus’ nummer?”

“Jeg taler om Frelseren Jesus,” svarede 
prædikanten: ”Han har ikke et nummer.”

“Så kender vi ham ikke,” kom svaret.
“Jamen, hvis I ikke kender Jesus, går I til 

helvede.”
”Hvad er helvede?” spurgte minearbej-

derne.
“Helvede er et meget mørkt og fugtigt sted,” 

svarede prædikanten.
Minearbejderne sagde ikke noget, men var 

tydeligvis upåvirkede. Det lød som det sted, 
hvor de allerede arbejdede. Prædikanten 
måtte tænke sig rigtig godt om for at nå ind 
til dem.

Efter et par øjeblikke sagde han: ”Helvede 
er meget farligt.”

“Hvordan det?”
“Der er ingen aviser.”
“Åh nej! Det lyder forfærdeligt! Vi har brug 

for Jesus til at frelse os.”

Måske går denne historie hen over hovedet 
på de fleste af os moderne mennesker. Men 
prøv at forestil dig et sted uden mobiltelefon 
og wifi-forbindelse.

MINEARBEJDERNES 
HELVEDE
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Dette er starten på mit andet år som skribent 
af denne klumme. Til at starte med spurgte jeg 
læserne om, hvilke emner de kunne tænke sig 
at læse om. Stort set alle brevene kom fra folk, 
der levede uden for ISKCON-templerne, deri-
blandt en kok, en fængselsindsat, en student 
og en fysiker for at nævne nogle få. Det mest 
efterspurgte emne var madlavningslektioner.

Mange ISKCON-centre tilbyder madlav-
ningskurser, men for Back to Godheads 
læsere, der ikke har adgang til dem, vil jeg i 
år fokusere på madlavning i denne klumme.

Undervisningsbogen for studiet er min nye 
paperbackbog med titlen The Best of Lord 
Krishna’s Cuisine. Det er en forkortet version af 
min 800 sider lange hårdt indbundne bog, og 
den består af udførlig tekst og 172 opskrifter 
fra fem regionale indiske køkkener, nemlig 
Nord-, Syd-, Øst-, Vest- og Centralindien. Selv 
om de tager udgangspunkt i det indiske, tager 
disse vegetariske opskrifter også den vestlige 
gane i betragtning. Stærke krydderier og chili 
anvendes i moderate mængder, og ligesom 
salt og citronsaft opfører de sig mere á la 
smagsforstærkere end som overdøvende 
elementer.

I løbet af de otte år, jeg tjente som Prabhu-
padas personlige kok, smagte han på mere 
end 85 procent af retterne i kogebogen. Hvis 
han kritiserede eller kommenterede på en ret, 
har jeg taget det med i den endelige udgave af 
opskriften. Mere end et dusin af opskrifterne er 
Srila Prabhupadas egne, lige fra cremet mung 
dal med hakket spinat til de tre metoder at til-
berede grøntsager på. Angående den simple 
tomatchutney gav han mig blot en liste over 

ingredienser og lod mængden og teksturen 
være op til mig. Cremet ananas og ris jubilar 
er en ret, han lærte min søster Janaki at lave 
i San Francisco. Hans opskrift på sure citron-
chips med kokos var fast inventar på mange 
frokosttallerkener med smagsvarianter lavet 
af hans kok Malati Devi Dasi.

Lejlighedsvist anbefalede Srila Prabhupada 
en tilpasning af krydderier eller forklarede, 
hvordan en anden temperaturindstilling ville 
påvirke teksturen på en ret. Sommetider kom 
han ind i køkkenet og gav en spontan demon-
stration af en teknik eller procedure. Uanset 
hvor involveret han var i min indlæringsproces, 
har jeg forsøgt at inkorporere Srila Prabhupa-
das standarder og instrukser på hver eneste 
side af The Best of Lord Krishna’s Cuisine.

Srila Prabhupada åbenbarede konstant nye 
aspekter af hengiven kogekunst, ikke kun til 
mig, men også til alle andre af hans discipel-
kokke. Jeg har brugt lang tid på at samarbejde 
med mange af hans andre kokke, samle 
opskrifter, sammenligne noter og genkalde 
passende historier til teksten. De fleste af 
mine kolleger er enige med mig i, at hans iver 
efter at lære fra sig kun lod sig begrænse af 
elevens iver efter at lære. Engang sagde han, 
at han instruerede os, fordi vi havde sådant 
et brændende ønske om at lære, hvilket ikke 
kunne være mere sandt.

Ligesom med kogebogen vil jeg i denne 
klumme forsøge at forklare tingene på en 
simpel, ukompliceret måde. Jeg håber, at 
det vil fange din interesse tilstrækkeligt til, at 
du vil dykke dybere ned i emnet. Det står dig 
selvfølgelig frit, om du vil anvende billigbo-

af Yamuna Devi

PÅ OPFORDRING

Yamuna Devi skrev den faste køkkenspalte i Back to Godhead i en årrække i 90erne. Det 
blev til omkring 45 artikler i alt, hvor vi det seneste halve år har bragt de første fem. Den næste 
artikel er indledningen til 40 artikler, der fører læseren gennem et decideret kursus i vaisnava-
madlavning. Planen er at bringe hele serien over de næste år i Nyt fra Hare Krishna.
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gen eller den ind-
bundne udgave 
af kogebogen. De 
er tilgængelige i 
boghandler eller 
online.

Før vi begiver 
os til at tale om 
ris, bælgfrugter, 
grøntsager og til-
behør, vil jeg lige 
besvare en hånd-
fuld spørgsmål, jeg 
ofte bliver stillet 
angående hen-
given vaisnava-
madlavning. Hvil-
ken attitude bør 
vaisnava-kokken 
have? Hvilke reg-
ler og reguleringer 
er der i forhold til 
forberedelsen af 
fødevarer i køkke-
net? Hvilken slags 
mad bør vi spise 
på daglig basis? 
Hvordan indretter jeg mit køkken, og hvilket 
specialudstyr har jeg brug for? Hvordan gør 
jeg min madlavning til en meditation, en yoga 
og et hengivent offer til Krishna? Hvilken natur 
har maden, der ofres til Krishna, og hvordan 
påvirkes bevidstheden?

I næste nummer vil vi tage et kig på nogle 
af Srila Prabhupadas tidlige breve og samtaler 
samt tidlige ISKCON-kogebøger om disse 
emner.

For begynderen inden for vaisnava-koge-
kunst besvares disse spørgsmål i en fremra-
gende BBT-udgivelse ved navn The Higher 
Taste: A Guide to Gourmet Vegetarian Cooking 
and a Karma-free Diet, der er tilgængelig gen-
nem ISKCON-centre verden over. Anskaf et 
eksemplar for at have noget godt at læse i.

Standarderne, der undervises i i dette kur-
sus, er nemme at tage i brug, da jeg vil lægge 

mere vægt på at-
titude end form. 
Hengiven koge-
kunst er ikke en 
mekanisk proces, 
men en metode til 
at rense hjertet på.

I de følgende ud-
givelser vil vi kaste 
et blik på kapitler i 
bogen såsom ris, 
dal, grøntsager, sa-
later og drikke. Vi 
vil koncentrere os 
om ingredienser-
ne, hvor og hvor-
dan vi anskaffer 
dem, teknik og ret-
ter, der er nemme 
at tilberede på en 
arbejdsdag. Jeg 
opfordrer jer til at 
skaffe et eksem-
plar af The Best 
of Lord Krishna’s 
Cuisine og gå på 
opdagelse i et nyt 

kulinarisk eventyr. Det vil ikke blot udvikle jeres 
smagsløg. Det vil også ændre jeres liv.

Klasserne starter i næste nummer, men I 
skal ikke snydes for en opskrift i dette hæfte, 
så her er en opskrift på en simpel peberblan-
ding med en skøn smag. Prøv den i stedet for 
almindelig sort peber.

Peberblanding
½ spsk. tørret citronskræl
1 spsk. allehånde
1 spsk. groft havsalt
2 spsk. hvide peberkorn (muntok)
3 spsk. sorte peberkorn (helst tellicherry)
3 spsk. røde peberkorn
4 spsk. frysetørrede grønne peberkorn

Bland ingredienserne og kværn dem i en 
peberkværn eller morter.
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SPØRGSMÅL: Hvordan kan vi vide med 
sikkerhed, hvornår Guddommens Højeste 
Personlighed glædes over vores tjeneste? Vi 
bliver glade ved at tjene Herren, men betyder 
det nødvendigvis, at Herren også er tilfreds 
med vores tjeneste? 

SVAR: Ligesom den rigtige måde at vande 
grenene og bladene på et træ er at vande 
træets rod, er på samme måde den eneste 
måde, hvorpå vi kan være lykkelige, at 
glæde Herren. Med andre ord er vi som bla-
det, og Krishna er som roden. Fordi Krishna 
stadig er meget fjern og langt væk for den 
nye hengivne, står der i skrifterne, at for at 
tilfredsstille Herren Krishna skal man blot 
tilfredsstille Hans rene repræsentant, den 
ægte åndelige mester. Når man tilfredsstiller 
sin åndelige mester, er Krishna tilfreds. Det 
er den forbløffende kraft ved discipelræk-
kesystemet.

SPØRGSMÅL: Bhagavad-gita 18.66 virker 
til at være essensen af Bhagavad-gita. Når vi 
tager det almindelige menneskes position, 
hvad mener Herren Krishna da i det vers, når 
Han siger, at vi bør opgive alle andre pligter 
og blot overgive os til Ham? De fattige og 
de fattigste af de fattige har ikke adgang til 
Bhagavad-gitas lære. Der er hårdt brug for 
at forbedre vores guru-system. Sandsynligvis 
er processen allerede begyndt, men der er 
lang vej endnu.

SVAR: At overgive sig til Krishna er ikke 
svært for nogen, selv ikke for et almindeligt 
menneske. Man skal blot følge instruktio-
nerne, der gives af Krishna i Bhagavad-gita. 
For eksempel siger Krishna i Bhagavad-gita, 

at man bør søge tilflugt hos Krishnas rene 
repræsentant, den ægte åndelige mester. 
Hvis vi sætter os selv under den åndelige 
mesters instruktioner, vil han instruere os 
præcist i, hvad vi skal gøre for at blive helt 
overgivne til Herren Krishna.

Du nævner fattige sjæle, der ikke har ad-
gang til Bhagavad-gitas forunderlige lære. 
Men den ægte åndelige mester gør denne 
lære let tilgængelig for hele verdens befolk-
ning. Alt, folk skal gøre, er at være villige til 
at høre fra den ægte åndelige mester.

Guru-systemet er allerede perfekt. Det er 
altid perfekt, for det kommer til os som den 
mest fantastiske gave fra Herren Sri Krishna, 
Guddommens Højeste Personlighed, til at 
forbinde os med Ham gennem den åndelige 
mesters helbredende nåde. I stedet for at 
tænke på at reformere guru-systemet bør vi 
tænke på at reformere vores korrupte hjerter.

Vi befandt os oprindeligt i den åndelige 
verden i Guddommens Højeste Personlig-
heds transcendentale lege. Men på grund af 
misundelse på den Højeste Herres position 
blev vi tvunget til at komme til denne mate-
rielle verden og lide endeløst i kredsløbet 
af gentagen fødsel og død. Guru -systemet 
er der for at give os måden, hvorpå vi kan 
undslippe denne onde cirkel og vende 
tilbage til vores oprindelige position. Men i 
stedet for at tænke på, hvordan vi kan rense 
vores hjerter, tænker vi tåbeligt på at rette på 
guru-systemet. Én ting ad gangen. Først skal 
vi selv blive helt rene. Derefter kan vi tænke 
på at rette alle problemerne i hele universet. 
Guru-systemet er ikke et af problemerne. 
Det er løsningen.

BREVKASSE: HVORDAN VED MAN,
AT MAN TILFREDSSTILLER KRISHNA?

Sankarsana Dasa svarer på spørgsmål

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: 
Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. 
Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål. 
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TEMPLET I KØBENHAVN
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 53 83 11 08
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Se program på Facebook

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 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

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

Program i ISKCON Oslo i november 
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.
Mere information er at fine på Iskcon Oslo på 
Facebook 

GOVINDA - BERGEN HARE KRISHNA SENTER: 
Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         

Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag og 
prasada. 
09. okt – 08. nov: Kartik måned. Damodarastakam 
synges hver kveld kl. 19.30.

Web: harekrishna.no
Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon
Mail: govindabergen@gmail.com

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.



2023 VAISNAVA-KALENDER
Endnu engang har Danesh Dasa og Ananta Sri Dasa lavet en smuk vaisnava-kalender 

på dansk. Den giver alle vigtige vaisnava-datoer inklusive klart markerede ekadasi-dage 
og tidspunkter for fester og programmer i templet i København. Derudover er der uge-
numre, fuld- og nymånedage samt danske helligdage. I år er kalenderen fyldt med smukke 
malerier samt fine citater fra Srila Prabhupadas bøger.

Pris: 140 kr.
Kan købes i Hare Krishna-templet i København eller bestilles direkte hos Ananta Sri 

Dasa på mail@ananta.dk eller telefon 2222 2763.


