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Fredag 3.3 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn og  
  bønner for Amalaki vrata Ekadasi)
  Sri Madhavendra Puris bortgang
Lørdag 4.3  Bryd fasten mellem 6:54–7:16
Tirsdag 7.3  Gaura Purnima: Sri Caitanya   
  Mahaprabhus fremkomst (faste indtil  
  måneopgang)
Onsdag 8.3 Jagannatha Misras festival
Onsdag 15.3 Srivasa Panditas fremkomst
Lørdag 18.3 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Papamocani Ekadasi)
Søndag 19.3 Bryd fasten mellem 6:15–10:17
  Sri Govinda Ghosh’ bortgang
Søndag 26.3 Sri Ramanujacaryas fremkomst
Torsdag 30.3 Rama Navami: Herren Sri Ramacandras  
  fremkomst (faste indtil middag)
Søndag 2.4  Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn og  
  bønner for Kamada Ekadasi)
Mandag 3.4 Bryd fasten mellem 6:36–11:01
Onsdag 5.4 Sri Balarama Rasayatra
  Sri Krishna Vasanta Rasa
  Sri Vamsivadana Thakuras fremkomst
  Sri Syamananda Prabhus fremkomst
Onsdag 12.4 Sri Abhirama Thakuras bortgang
Fredag 14.4 Tulasi Jala Dan begynder
Lørdag 15.4 Srila Vrindavana Dasa Thakuras  
  bortgang
Søndag 16.4  Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Varuthini Ekadasi)
Mandag 17.4 Bryd fasten mellem 6:00–10:46
Torsdag 20.4 Sri Gadadhara Panditas fremkomst
Lørdag 22.4 Candana Yatra begynder (fortsætter i 21  
  dage)
Torsdag 27.4 Jahnu Saptami
Lørdag 29.4 Srimati Sita Devi, Herren Sri Ramas,  
  hustrus fremkomst
  Sri Madhu Panditas bortgang
  Srimati Jahnava Devis fremkomst

 KALENDER

Gaura Purnima (Her-
ren Caitanyas fremkomst) 
og Rama Navami (Her-
ren Ramacandras frem-
komst) falder så tidligt i 
år, at de begge ligger i 
marts. Den 7. marts er 
det Gaura Purnima, og 
Rama Navami fejres den 
30. marts. Da den vediske 
kalender er en månekal-
ender, rykker månederne 
gradvist fremad i forhold 
til solkalenderen. Derfor 
indskydes der en ekstra 
måned, Purusottama Masa, i kalenderen hvert 
tredje år for at justere for denne forskel. I år 
er der også en Purusottama Masa, der starter 
den 18. juli og slutter den 16. august. Så selv 
om Gaura Purnima og Rama Navami falder 
tidligt, ligger de store dage efter denne måned 
såsom Janmastami og Radhastami derfor til 
gengæld relativt sent i år.

Forsidebilledet er af Sri-Sri Gaura-Nitai i 
København fra Gaura Purnima-festivalen i 
2019. Vi håber, at alle igen vil møde talstærkt 
op den 7. marts i templet i København til en 
af årets allerstørste begivenheder. Den ’of-
fentlige’ fest starter klokken 16 med kirtana, 
abhisheka, foredrag om Sri Caitanya Maha-
prabhu, Gaura-arati og en stor prasadam-fest. 
Velkommen og Hare Krishna. Ld.

Gaura Purnima, Rama Navami 
og Purusottama Masa
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I dag vil jeg fortælle jer om forherligelsen 
af Guds hellige navn. Maharaja Pariksit og 
Sukadeva Gosvami havde en samtale om en 
yderst falden brahmana, der var forfalden til 
alskens syndige aktiver, men blev frelst ved 
blot at ytre det hellige navn. Det kan man 
læse om i Srimad-Bhagavatams Sjette Bog.

Universets planetsystemer bliver forklaret 
ganske fint i Srimad-Bhagavatams Femte Bog. 
I universet findes der nogle helvedesagtige 
planeter. Faktisk findes der beskrivelser 
af himmel og helvede i samtlige religiøse 
skrifter, ikke kun i Srimad-Bhagavatam. I 
Srimad-Bhagavatam kan man læse om, 
hvor helvedesplaneterne er, og hvor langt 
de befinder sig fra denne planet på samme 
måde, som man kan søge oplysninger 
fra moderne astronomi. Astronomer har 
udregnet, hvor langt væk Månen befinder 
sig, og de har også udregnet afstanden 
til Solen. Ligeledes beskriver Srimad-
Bhagavatam helvedesplaneterne.

Vi kan opleve forskellige atmosfæriske 
tilstande selv uden at forlade planeten. I 
de vestlige lande nær Nordpolen er klimaet 
anderledes end i Indien, der er nær ækvator. 
Ligesom der er forskelle i atmosfære og 
livsvilkår på denne planet, er der på samme 
vis mange forskellige planeter med mange 
forskellige atmosfærer og livsvilkår.

E f t e r  a t  v æ r e  b l e v e t  f o r t a l t  o m 
helvedesplaneterne af Sukadeva Gosvami 
sagde Mahajara Pariksit:

adhuneha maha-bhaga  
yathaiva narakan narah  
nanogra-yatanan neyat  

tan me vyakhyatum arhasi 

“Min herre,  du har  for ta l t  mig om 
helvedesplaneterne. Meget syndige folk 
sendes dertil.” [SB. 6.1.6] Pariksit Maharaja 
var en vaisnava [hengiven], og en vaisnava 
føler altid medlidenhed med andres ulykke. 
Andres sorg påvirker ham enormt. Da 
Herren Jesus Kristus præsenterede sig, 
var han for eksempel stærkt påvirket af 
befolkningens kummerlige forhold. Uanset 
hvilket land eller sekt de tilhører, er alle 
vaisnavaer eller hengivne – enhver person, 
der er Gudsbevidst eller Krishnabevidst – 
derfor barmhjertige. Det er således en stor 
forseelse at begå blasfemi mod en vaisnava, 
en person, der forkynder Guds storhed.

Krishna, Gud, tolerer aldrig forseelser 
mod en vaisnavas lotusfødder. Krpambudhi: 
En vaisnava er et hav af nåde. Vancha-
kalpa-taru: Alle har ønsker, og en vaisnava 
kan opfylde dem alle. Kalpa-taru betyder 
“ønsketræ”. I den åndelige verden findes 
der et sådant træ, der kaldes et ønsketræ. I 
den materielle verden giver et bestemt slags 
træ en bestemt slags frugt, men i Krishnaloka 
såvel som på Vaikunthaplaneterne er alle 
træer åndelige og i stand til at opfylde 
samtlige éns ønsker. Det står i Brahma-
samhita: cintamani-prakara-sadmasu kalpa-
vrksa. [Bs. 5.29]

En vaisnava tiltales som maha-bhaga, der 
betyder “heldig”. En person, der bliver en 
vaisnava, dvs. Gudsbevidst, må forstås som 
værende utroligt heldig.

Caitanya Mahaprabhu har forklaret, at alle 
levende væsener cirkulerer rundt i forskellige 
livsformer på forskellige planeter over hele 
universet. Et levende væsen kan fare i alle 

SRILA PRABHUPADAS SIDE 
EN HELGENS MEDFØLELSE

af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen) 

I en klasse fra New York den 21. juli 1971 taler Prabhupada om en hengivens medfølelse. 
Han bemærker, at uanset hvilket land eller hvilken sekt de tilhører, er alle vaisnavaer eller 
hengivne – enhver person, der er Gudsbevidst eller Krishnabevidst – barmhjertige.
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retninger – til himmels eller til helvede – 
ifølge dets ønsker og dets forberedelser. Der 
findes mange forskellige himmelplaneter, 
mange forskellige helvedesplaneter og 
mange forskellige livsarter. Der findes 8,4 
millioner former for liv. Det levende væsen 
bevæger sig igennem alle disse arter og 
skaber kroppe i forhold til sin mentalitet i 
det nuværende liv. Man høster, som man sår.

Caitanya Mahaprabhu nævner, at det langt 
fra er alle blandt de utallige levende væsener, 
der farer rundt i den materielle verden, der 
har heldet med sig. Det er blot ganske få. Hvis 
alle og enhver havde heldet med sig, ville alle 
dyrke Krishnabevidsthed. Krishnabevidsthed 
spredes frit overalt. Hvorfor benytter folk sig 
så ikke af muligheden? Fordi de er uheldige. 
Derfor siger Caitanya Mahaprabhu, at det 
kun er de, der dyrker Krishnabevidsthed, 
man kan regne blandt de heldige, og de 
belønnes med et håbefuldt, behageligt, 
lyksaligt liv, et liv i viden.

Det er en vaisnavas pligt at gå fra dør til 
dør og sprede held blandt de uheldige. En 
vaisnava tænker: “Hvordan kan disse folk 
udfries fra deres helvedesagtige tilværelse?” 
Det var, hvad Maharaja Pariksit spurgte om. 
“Min herre,” sagde han. “Du har forklaret, 
at man ud fra sine syndige handlinger 
udsættes for en helvedesagtig livstilstand 
eller bliver placeret på en helvedesplanet. 
Hvilke modforanstaltninger kan man gøre 
sig mod denne triste skæbne?” Dét er 
spørgsmålet. Når en vaisnava kommer, når 
Gud selv kommer, eller når Guds søn eller 
Hans meget fortrolige hengivne kommer, er 
deres eneste mission at redde de syndige 
folk, som lider. Det er de eksperter i.

Da Prahlada Maharaja mødte Herren 
Nrsimhadeva, sagde han:

naivodvije para duratyaya-vaitaranyas  
tvad-virya-gayana-mahamrta-magna-cittah  

soce tato vimukha-cetasa indriyartha-  
maya-sukhaya bharam udvahato vimudhan 

Prahlada sagde: “Min kære Herre, jeg 
er ikke særligt interesseret i min egen 
udfrielse.” [SB. 7.9.43] Mayavadi-filosoffer 
er meget omhyggelige med ikke at forstyrre 
deres personlige befrielse. De tænker: “Hvis 
jeg prædiker i selskab med andre, er der 
risiko for, at jeg falder ned, og min indsigt 
vil gå tabt.” Derfor holder de sig væk. Kun 
vaisnavaerne dukker op – med risiko for at 
falde ned – men de falder ikke ned. De er 
sågar rede til at blive sendt til helvede for at 
udfri de betingede sjæle. Dét er Prahlada 
Maharajas mission. Han siger, naivodvije: 
“Jeg er ikke spor interesseret i at leve i den 
materielle verden.”

Prahlada Maharaja fortsatte: “Jeg er ikke 
urolig for mig selv, for på en eller anden 
måde er jeg blevet udlært i altid at være 
Krishnabevidst.” Fordi han er Krishnabevidst, 
har han tillid til, at han i sit næste liv vil 
bringes til Krishna. I Bhagavad-gita står 
der, at hvis man omhyggeligt overholder de 
regulerende principper, er det garanteret, 
at man vil nå den højeste destination i sit 
næste liv.

Prahlada Maharaja sagde yderligere: 
“Der er blot én ting, der gør mig urolig.” Bid 
mærke i, at selv om han ikke var bekymret for 
sig selv, gjorde han sig stadig bekymringer. 
Han siger, soce tato vimukha-cetasah: 
“Jeg er urolig for de personer, der ikke 
udøver Krishnabevidsthed. Deri lægger min 
bekymring. Jeg er ikke nervøs for mig selv, 
men jeg er ængstelig for de personer, som 
ikke er i Krishnabevidsthed.” Hvorfor er de 
ikke Krishnabevidste? Maya-sukhaya bharam 
udvahato vimudhan. Disse tåber har skabt 
en bedragerisk civilisation, der ikke kan give 
andet end midlertidig lykke.

Maya-sukhaya. Det er et faktum. Vi har en 
svigefuld civilisation. Hvert år skabes der 
så og så mange biler, som mange veje må 
udgraves og asfalteres for. Det forårsager en 
kædereaktion af problemer. Derfor går det 
under betegnelsen maya-sukhaya, illusorisk 
lykke, men alligevel forsøger vi at opnå lykke 
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på denne vis. Vi forsøger at frembringe en 
måde at være lykkelige på, men det skaber 
blot yderligere komplikationer.

I jeres land har I det største antal biler, men 
det løser ingen problemer. I masseproducerer 
biler i forsøget på at løse livets problemer, men 
jeg har erfaret, at det blot komplicerer tingene 
yderligere. Da min discipel Dayananda 
ville tage mig til en læge i Los Angeles, var 
jeg nødsaget til at køre 50 km blot for at 
konsultere lægen. Når bilen først er blevet 
skabt, bliver man nødt til at rejse 50 km eller 
længere blot for at møde sine venner.

Man kan flyve fra New York til Boston på 
en time, men det tager endnu længere tid 
blot at nå ud til lufthavnen. Denne tilstand 
kaldes maya-sukhaya. Maya betyder “falsk” 
eller “illusorisk”. Vi forsøger at skabe en 
behagelig tilstand, men i stedet har vi blot 
skabt en anden slags ubehagelig situation. 
Det er sådan, den materielle verden er 
skruet sammen. Hvis vi ikke er tilfredse 
med de naturlige faciliteter, der er stillet til 
rådighed af Gud og naturen, og vi i vores 
utilfredshed forsøger at skabe kunstige 
bekvemmeligheder, vi l  vi uundgåeligt 
samtidigt skabe nye ubekvemmeligheder. 
Det er de fleste folk ikke klar over. De tror, 
at de har skabt en yderst magelig situation, 
men i virkeligheden kører de 80 km til og 
80 km fra job blot for at tjene til dagen og 
vejen. Set i lyset af denne tilstand siger 
Prahlada Maharaja, at disse vimudhaer, 
disse materialistiske personer, disse tåber 
har unødvendigt bebyrdet sig selv i jagten på 
midlertidig glæde. Vimudhan/ maya-sukhaya 
bharam udvahatah. I vedisk civilisation 
anbefales det derfor, at man udfrier sig selv 
fra materialistisk liv, tager sannyasa, den 
forsagende livsorden, og frygtløst dedikerer 
sig til åndeligt liv.

Det er dog også ganske udmærket, hvis 
man formår at udøve Krishnabevidsthed 
inden for familielivets rammer. Bhaktivinoda 
Thakura var en familiefar og dommer 
samtidigt med, at han udførte upåklagelig 

hengiven t jeneste.  Dhruva Maharaja 
og Prahlada Maharaja var grhasthaer, 
husholdere, men de trænede sig selv på 
en sådan vis, at de ikke lod sig forstyrre i 
udførelsen af deres hengivne tjeneste, selv 
om de var husholdere. Derfor siger Prahlada 
Maharaja: “Jeg har lært kunsten at forblive 
Krishnabevidst bestandigt.” Hvad består 
den kunst af? Tvad-virya-gayana-mahamrta-
magna-cittah. Udelukkende at forherlige 
Herrens sejrrige aktiviteter og lilaer. Virya 
betyder “meget heroisk.”

Krishnas aktiviteter er heroiske. I kan 
læse om dem i Krishna, Guddommens 
Højeste Personlighed . Krishnas navn, 
Hans berømmelse, Hans aktiviteter, Hans 
bekendte samt alt andet i relation til Ham 
er heroisk. Prahlada Maharaja siger i den 
forbindelse: “Jeg er sikker på, at hvor end 
jeg befinder mig, kan jeg glorificere Dine 
heroiske aktiviteter og være i sikkerhed. Det 
er ikke muligt at falde ned fra denne position. 
Min eneste bekymring er for de folk, der har 
skabt en form for civilisation, hvori de altid 
knokler og har travlt. De er i mine tanker.”

Prahlada går videre: 

prayena deva munayah sva-vimukti-kama  
maunam caranti vijane na parartha-nisthah  

naitan vihaya krpanan vimumuksa eko  
nanyam tvad asya saranam bhramato ’nupasye 

 
“Min kære Herre, der findes mange 

helgener og vismænd, der er meget 
interesserede i deres egen befrielse.” [SB. 
7.8.44] Munayah betyder “helgener” eller 
“filosoffer”. Prayena deva munayah sva-
vimukti-kamah: De bekymrer sig meget om 
deres egen udfrielse. De forsøger at leve på 
afsides steder såsom i Himalayabjergene. De 
taler ikke med nogen, og de vil ikke blande 
sig med de almindelige borgere i byerne i 
frygt for at blive forstyrrede eller sågar falde 
ned fra deres position. De tænker: “Vi må 
hellere redde os selv.”

(Fortsættes i næste nummer)
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ER LIVET SOM MUNK
EN LIVTIDSDOM?

“Men hvad, hvis du bliver forelsket?”
Jeg har levet som munk i 10 år, og når 

gymnasieelever var på besøg, var det et af 
de spørgsmål, de altid ville stille.

”Det kommer ikke til at ske.” Jeg fejer 
spørgsmålet skråsikkert af vejen og går vi-
dere til filosofisk at illustrere Bhagavad-gitas 
udredning af menneskets søgen efter lykke 
og det fejlagtige forsøg på at finde permanent 
tilfredsstillelse i midlertidig stimulans.

Dengang kunne jeg ikke have forestillet 
mig, at jeg i dag ville være nygift, forlovet og 
halvvejs igennem bryllupsforberedelserne.

”Hvorfor søger vi tilfredshed?” Jeg stiller et 
åbent spørgsmål ud i et lokale fuldt af unge 
mennesker, der uventet befinder sig i skræd-
derstilling på gulvet af et tempelrum, hvor 
de er konfronteret med store eksistentielle 
spørgsmål på en hverdagsmorgen i et religi-
onsmodul. Få år forinden var jeg i deres sted. 
Det er dårlig pædagogik at give dem svarene. 
Jeg vil have dem til at tænke.

En forsigtig hånd løftes: ”Fordi det føles 
godt?”

”Jamen, hvorfor føles det godt?”
Spørgsmål og svar sendes tur, retur, og vi 

når sammen konklusionen, at hvis man er 
tilfreds, behøver man ikke søge tilfredshed. 
Hvis man er lykkelig, behøver man ikke at 
søge lykke.

”Hvis man føler sig ufuldkommen, er det 
naturligt at søge at udfylde sit tomrum, men 
det er sjældent, at to utilfredse mennesker 
kan tilfredsstille hinanden. Derfor ser vi så 
mange frustrerede parforhold. Frem for at 
søge en person, der vil gøre én lykkelig og 
fylde tomrummet, vil det være bedre først at 
opnå personlig lykke og dernæst finde en 
partner. Så er man også mindre desperat, 
når man leder.”

Eleverne accepterer konklusionen lidt mod-

villigt. Det er ikke det, man helst vil høre, når 
man lige er trådt ind i livets forår.

”Men må man godt blive gift som Hare 
Krishna-hengiven?”

Det korte svar er ja. Der er mange, der 
tror, Hare Krishna er en munkeorden, og at 
livet som munk er en livstidsdom. En slags 
blindgyde og endestation for ens sociale 
og professionelle liv. Men sådan er det ikke 
nødvendigvis. Jeg ser på tilværelsen i templet 
som en åndelig værnepligt.

Da jeg flyttede ind i templet, havde jeg 
forinden gennemført min værnepligt, og det 
var en værdifuld oplevelse. Man oparbejder 
disciplin, orden og egenskaber, som kom-
mer én til gode senere i livet. Men ikke alle 
værnepligtige bliver soldater. Tværtimod. 
De færreste gør karriere i militæret, men for 
mange er det et skridt på vejen mod at blive 
et dannet menneske.

Værnepligten er et almindeligt valg i Dan-
mark, men livet som munk temmelig atypisk, 
så man kan undre sig over, hvad der fik unge 
Gaura, som dengang hed Jakob, til at vælge 
at flytte ind i et tempel og glemme alt om 
kærester, karriere og ”det gode liv.”

Det var sjovt nok tanken om det gode liv, der 
lokkede mit sind mod tempeltilværelsen. På 
trods af en høj levestandard oplever moderne 
mennesker mere stress og depression end 
nogensinde før, og de, der nyder cremen af 
en succesfuld eksistens, tager lige så mange 
lykkepiller som dem på samfundets bund. Så 
hvad er det gode liv? Det var svært at få øje på. 
For mig var tiden som værnepligtig et forsøg 
på at købe noget tid og tænke over, hvad jeg 
ville med mit liv. 

Frøet blev sået, da jeg mødte en Krishna-
hengiven. ”Unge mand!” sagde han. ”Det 
gode liv handler ikke om din sociale status, 
din boligsituation eller noget andet eksternt. 

af Gaura-Nitai Dasa
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Det handler om din 
bevidsthed. Det hand-
ler om dine tanker og 
følelser, og ligesom 
man kan træne en flot 
fysik med motion og 
kost, kan man fremel-
ske en smuk bevidst-
hed med meditation 
og filosofi.”

Det ræsonnerede 
med mig, og jeg be-
gyndte at besøge 
Hare Krishna-templet 
som gæst. Filosofi-
en gav mening. Den 
simple livsstil tiltalte 
mig, og der kom en 
masse spændende 
mennesker i templet. 
Lang historie kort: Jeg 
fik en idé. Hvorfor ikke 
give det fire måneder? 
Jeg tog springet og 
startede min spiritu-
elle værnepligt.

Jeg blev indviet og 
givet navnet Gaura 
Nitai Dasa. Jeg hu-
sker tydeligt min før-
ste morgen i templet. 
Jeg er langt fra udhvi-
let, da en af munkene 
vækker mig med et 
klap på skulderen. 
Hvordan kan han 
smile så tidligt om 
morgenen? Jeg våg-
ner modvilligt. Desorienteret og øm over det 
hele efter at have sovet på en tynd yogamåtte 
og et hårdt trægulv. Det er svært at tro mine 
egne ører, da munken annoncerer, at klokken 
er fire, så nu skal vi til at gøre os klar, hvis vi 
skal nå at være med til morgenceremonien.

Der er masser af liv i templet kl. 4.00 om 
morgenen. De fleste er allerede vågne, og et 

par stykker kommer op i sidste øjeblik som 
mig. Jeg tager et hurtigt brusebad og ifører 
mig rent tøj. Jeg træder ind i et sparsomt be-
lyst tempelrum, hvor morgenceremonien snart 
vil finde sted. Én sidder og læser, mens andre 
mediterer med lukkede øjne og koncentreret 
fingerer deres bønnekæder. Man skal lige 
vænne sig til det, men jeg lærte hurtigt at elske 
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morgenprogrammet. Det giver en god følelse 
at meditere, læse og bevæge sig livligt timer 
forinden, at de fleste vågner, og når det bliver 
en daglig rutine, kan man mærke den gradvise 
forvandling af sin bevidsthed fra dag til dag.

Det forventedes, at man mødte op til mor-
genceremonien, at man deltog i den daglige 
undervisning, studerede Bhagavad-gita og 
andre hellige skrifter en time hver dag og 
hjalp med at holde orden. Derudover var der 
individuelle tjenester og ansvarsområder fra 
madlavning til havearbejde, administration 
og meget andet. Alt sammen ulønnet og 
frivilligt. Det lyder for nogen som tortur og 
slavearbejde, men jeg havde en følelse af at 
modtage den bedste uddannelse, der ikke 
kunne købes for penge.

Men hvad tror Hare Krishna’erne egentlig 
på? Vi er kendt som skaldede munke, der 
danser i gaderne til en sang på et sprog, de 
fleste ikke forstår. Det skaber en kulturel bar-
riere, og de fleste tænker nok: ”Det er ikke 
noget for mig.” Men det er kun ét aspekt af 
en langt større kultur.

Målet med den kultur er for alle at opnå en 
oplyst tilstand af bevidsthed, og det er uanset, 
om man er munk, familiefar eller statsminister. 
Den oplyste tilstand af bevidsthed er kærlig-
hed, og den højeste manifestation af kærlig-
hed er ikke blot fokuseret på venner og familie, 
men omfavner hele eksistensen. Hvis man 
elsker træet, elsker man hvert eneste blad og 
hver en kvist. Det kaldes Krishnabevidsthed 
og er målet med den spirituelle værnepligt.

Og ligesom det ikke er alle værnepligtige, 
der gør karriere i militæret, er det de færreste 
munke, der spenderer resten af deres liv i 
templet. Langt størstedelen af unge Krishna-
hengivne bliver gift før eller senere. Men 
hvordan fungerer det?

For mig startede det med at tænke grundigt 
over, hvad jeg ikke ville have mit familieliv til 
at være. Jeg var skræmt af tanken om at få 
børn og familie, men ikke at have tid til dem. 
Jeg ønsker ikke at spilde mit liv på at forsørge 
en familie, jeg ikke har tid til at se, og hvis jeg 

skal have børn, vil jeg have mange, så brødre 
og søstre har hinanden. Derfor forestillede 
jeg mig en partner, der kunne være hjemme-
gående husmor og oversvømme vores børn 
med kærlighed.

Der var mange brikker, der skulle passes 
sammen. At leve på landet var en selvfølge, 
for jeg ville umuligt kunne tjene penge til at 
forsørge en stor familie i byen på en enkelt 
indkomst og samtidig have tid til familien. 
Men på landet er husene billigere, der er frisk 
luft og masser af plads til at lege i naturen, og 
man kan spare penge ved at dyrke sine egne 
grøntsager. 

Og så fik jeg en åbenbaring – svigerforæl-
dre! Hvad nu, hvis jeg kunne finde en pige 
med en familie, som havde samme overbe-
visning og livsanskuelse som mig? Livet på 
landet er hårdt arbejde og kan nemt blive 
ensomt uden venner i nærheden, og ønsker 
man en stor familie med mange børn, ville 
det være uvurderligt at være flere voksne i 
husholdningen.

En idé tog form. Jeg samlede mine tanker 
og sendte en e-mail til nogle venner og vel-
ønskere. Jeg har rejst meget i mine år som 
munk og besøgt mange templer og samfund 
verden over og mødt en mangfoldighed af 
mennesker, som jeg har fået en god forbin-
delse med. Måske nogle af dem havde set 
min enhjørning? Det føltes som at smide en 
flaskepost i havet.

Et par dage senere modtog jeg e-mail. Den 
var fra en ældre Krishnahengiven kvinde, som 
rejste meget og havde ry for at være en Kirsten 
Giftekniv. Hun startede med at lykønske mit 
valg om at tage det næste skridt på livets rejse 
og lavede lidt humoristiske bemærkninger om, 
hvor eksakt jeg havde været i beskrivelsen af 
min ideelle partner.

”Jeg kender en ung kvinde fra Kroatien, som 
jeg synes, du skal møde,” skrev hun.

Dernæst modtog jeg et spørgeskema med 
108 spørgsmål og en email-adresse til pigens 
mor.

”Hvad betyder ægteskab for dig?”
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den hun var lille, havde hun drømt om at være 
hjemmegående og mor til mindst fire børn. Det 
var for godt til at være sandt. Min enhjørning 
fandtes i virkeligheden! Vi begyndte at skrive 
sammen og snakke på Zoom. Efter et par 
måneder aftalte vi at mødes.

Jeg besteg ikke en hvid hest, men et hvidt 
passagerfly til Kroatien velvidende, at mit liv 
formentlig aldrig mere ville blive det samme 
igen. Jeg havde været glad for tilværelsen som 
munk og ville have gået den samme vej en 
gang til, hvis jeg kunne vælge om, men min 
flaskepost var kommet tilbage med et tilbud, 
jeg ikke kunne afslå.

Efter at have tilbragt et halvt år sammen 
er vi blevet forlovet, og hvis alt går godt, 
er vi lykkeligt gifte inden længe. Så da jeg 
skråsikkert svarede: ”Det kommer ikke til 
at ske!” var jeg måske lidt for hurtig. Jeg 
forelskede mig. Indrømmet. Til mit forsvar 
kan jeg dog sige, at det var en planlagt og 
velovervejet forelskelse i kontinuitet af tem-
peltilværelsen. Jagten på Krishnabevidsthed 
har jeg ikke tænkt mig afskrive. Tværtimod 
har jeg et ønske om at leve et eksempel på 
et åndeligt liv, som er mere relaterbart for 
de fleste end livet som munk.

”Hvad forventer 
du af din partner?”

”Hvad er dine 
mål i livet?”

”Hvad er din for-
ventede levestan-
dard?”

”V i l  du  have 
børn?” osv. osv.

Det kunne Gaura 
godt lide. Afstemte 
forventninger.

Jeg tror, mange 
mennesker spil-
ler med lukkede 
kort i starten af et 
forhold. Man er 
naturligt forsigtig 
og ønsker ikke at 
skræmme modparten væk. Det er for mig 
absurd. Hvorfor spille et skuespil? Jeg kunne 
godt lide ideen om spørgeskemaet. Hvis min 
personlighed og livsanskuelse skræmmer 
hende, så lad os ikke spilde hinandens tid, 
men få det overstået, og så leder jeg videre 
efter min enhjørning et andet sted. Jeg skrev 
et detaljeret, gennemsigtigt og ærligt svar på 
hvert af de 108 spørgsmål, som jeg sendte til 
min måske fremtidige svigermor.

Shyami sad på sit værelse i Kroatien. Hen-
des mor bankede på døren: ”Jeg har noget, 
du skal se.” Shyami så for første gang mit 
billede. Den skaldede munk var ikke umid-
delbart hendes type, men hun læste tålmodigt 
mine svar til spørgsmålene igennem. Hun har 
senere afsløret, at hun smilede hele vejen 
igennem, og da hun var færdig med teksten, 
fortalte hun sin mor: ”Ham ville jeg ikke have 
noget imod at giftes med.”

Et par dage senere modtog jeg en email 
fra Shyamis mor. Jeg vidste intet om hende, 
men kun, at Kirsten Giftekniv syntes, vi skulle 
mødes, så det var med en vis mængde som-
merfugle i maven, at jeg åbnede mailen. Jeg 
læste teksten med vantro. Hendes forældre 
var Krishnahengivne og boede på landet. Si-
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KIRTAN-ETIKETTE                  
VAISNAVA-ETIKETTE, 12

”Med hensyn til dit spørgsmål om dans 
skal dansen udføres entusiastisk ved at løfte 
hænderne i vejret ligesom Panca-tattva. I kan 
også danse entusiastisk ved at hæve hænderne. 
Alle Herren Caitanyas tilhængere plejede at 
danse med løftede hænder. Hvis nogen danser 
i ekstase, er det i orden, men det er bedre 
at danse med løftede hænder.” (SP-brev til 
Kirtanananda den 10. november 1975)

1. Kirtana betyder glorificering af Sri Hari ved 
hjælp af sang (når kun én hengiven synger, 
er det bhajana).

2. Glorificer Krishna, ikke dig selv.
3. Syng med oprigtig hengivenhed til glæde 

for Sri Krishna og Hans hengivne. 
4. Når der synges i grupper, skal en eller to 

personer lede, og andre hengivne skal følge.
5. De instrumenter, som Srila Prabhupada 

instruerede til brug i kirtanaer, var karatala, 
mrdanga  og jhampa  (whomper). Han 
godkendte ikke harmonium til kirtana. Til 
bhajana er det i orden. Instrumenterne, navnlig 
jhampa, bør ikke overdøve det hellige navn 
eller gøre ondt i ørerne. Instrumenterne skal 
følge kirtana-lederen. 

6. Brug simple melodier og helst den rigtige 
melodi (raga) til tidspunktet på dagen. 

7. Tro ikke, at du er den bedste sanger og 
derfor bør lede. Vaisnavaer er ydmyge af natur. 
De ønsker naturligt at følge, ikke lede. Men 
hvis de bliver bedt om at lede af vaisnavaerne, 
tjener de med glæde.

Etikette i offentligheden
yad yad acarati sresthas tat tad evetaro janah
sa yat pramanam kurute lokas tad anuvartate

”Uanset hvilken handling en stor mand 
udfører, følger almindelige mennesker i hans 
fodspor. Og uanset hvilke standarder, han 
sætter via sine eksemplariske handlinger, 
efterstræbes de af den ganske verden.”

1. Husk altid, at du repræsenterer Srila 
Prabhupada. Srila Prabhupada gik aldrig på 
kompromis med den Absolutte Sandhed. Han 
var imidlertid altid den fuldendte gentleman. 
Dét er Krishnabevidsthed.

2. Når vi beskæftiger os med mennesker, 
er vi nødt til at opgive vores falske ego. Vi 
skal træne os selv i ikke at bekymre os om 
det subtile samspil mellem de tre kvaliteter 
og den materielle natur.

3. Vi er nødt til at udvikle en målrettet 
beslutsomhed om at tænke, tale og handle, 
som Srila Prabhupada ønsker os. Dét er 
Krishnabevidsthed.

4. Det er bydende nødvendigt, at vi 
husker gennem konstant praksis, at alle er 
uadskillelige dele af Sri Krishna. Vores eneste 
opgave er at genoplive deres bevidsthed til 
Åndelig Virkelighed.

5. Husk altid, at alle inklusive Sri Krishna 
holder øje med dig.

6. Sankirtana er den mest effektive metode til 
at vække Krishnabevidsthed. En hengiven bør 
være meget optaget af at uddele Sri Caitanya 
Mahaprabhus barmhjertighed. Det skal være 
essensen af alle vores handlinger. 

7. Mist aldrig besindelsen offentligt. 
Ydmyghed og tolerance vil altid vinde over 
vrede og frustration. 

8. Spis ikke i offentligheden og sid ikke på 

af Bhakti Caru Swami

I dette tolvte afsnit om vaisnava-etikette diskuterer Bhakti Caru Swami etiketten i forbindelse 
med kirtana og opførsel i offentligheden.
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”Da Srila Prabhupada blev udspurgt af 
journalister, svarede han ikke i lyset af, hvad 
der ville blive trykt, men Prabhupada talte 
i stedet til disse journalister som åndelige 
sjæle, der rakte ud efter Krishnabevidsthed.” 
(Lilamrta V, s. 58)

”En ung mand forlangte: ”Har du realiseret 
sjælen i dit væsens 
inderste indre?” 
Prabhupada: ”Ja.”

Manden: ”Hvornår 
blev Bhagavad-gita 
skrevet?”

Prabhupada: ”Nu 
svarer du på mit 
spørgsmål. Hvordan 
modtager man viden 
fra Bhagavad-gita?”

Manden: ”Nej, du 
skal fortælle mig, 
hvornår Bhagavad-
gita blev skrevet. 
I fø lge en anden 
s w a m i  e r  d e n 
skrevet for 1.500 
år siden, men du 
sagde 5.000 år.”

Srila Prabhupada 
hævede sin stemme 
vredt: ”Jeg er ikke 
d i n  t j e n e r.  J e g 

er Krishnas tjener. Du skal svare på mit 
spørgsmål!”

Efter at manden var gået, afsluttede 
Prabhupada sin forelæsning med at sige, 
at man skal henvende sig til Krishna eller 
Krishnas repræsentant med en underdanig 
holdning ved at tjene og spørge, ikke blot ved 
at stille udfordrende spørgsmål.” (Lilamrta V, 
s. 16)

”Ligesom gopierne var begejstrede for 
Krishna, kunne Arjuna blive vred på Krishna. 
Så det er ikke dårligt, at en hengiven bliver 
vred på Krishna.” (Lilamrta V, s. 17)

offentlige steder for at samtale eller slappe af.

Citater fra Srila Prabhupada
”Hvad er vores mål egentligt? Vores mål 

er at skabe mennesker med ideel karakter. 
Og hvis vores folk distribuerer bøger på 
denne facon, yder de samfundet den bedste 
service. Det, vi gør, skal de se – de skal se 
deres offer, hvad der 
ligger bag deres liv, 
hvordan de lever, 
hvordan de har ofret 
alt for samfundets 
velfærd.” (SP-brev til 
Sri Govinda den 12. 
juni 1974)

”Det er levestan-
darden i Amerika. Du 
kan ikke sige: ’Nej, 
jeg vil ikke lægge 
mig ned i denne 
dejl ige lej l ighed. 
Jeg lægger  mig 
på gaden. Jeg er 
en sannyasi!’ Så vil 
ingen respektere 
mig. Så vi er nødt til 
at bruge det [biler], 
men vi skal ikke 
blive knyttede ti l 
det. Vores tilknytning 
skal være rettet mod Krishna, og for Krishnas 
tjeneste kan vi acceptere hvad som helst.” 
(Lilamrta V, s. 66-67)

 
At røre fødder:
”Du tillader ikke nogen at røre ved dine 

fødder, men hvis de insisterer på at røre ved 
dine fødder, og der ikke er nogen måde at 
undgå det på, kan du blot huske på dine 
tidligere acaryaer og åndelige mestre og 
acceptere dem og tilbyd namaskar med 
foldede hænder. Dét er vaisnava-etikette.” (SP-
brev til Acyutananda den 11. november 1970)
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SÅDAN KOM 
HARE KRISHNA TIL DANMARK

Jeg kom til Hare Krishna-bevægelsen i 
Hamborg i 1972. Min kødelige bror, som mange 
nok kender, for det er nemlig Sacinandana 
Swami, var allerede flyttet ind i templet før 
mig, og det hjalp sikkert også mig til at blive 
hengiven. Jeg mødte Srila Prabhupada første 
gang i Paris i 1972. Min tempelpræsident, 
Cakravarti Prabhu, havde allerede anbefalet 
Srila Prabhupada, at jeg skulle initieres, selv 
om jeg kun havde været med i bevægelsen i 
tre dage. Srila Prabhupada var altså parat til at 
indvie mig sammen med andre hengivne, men 
jeg syntes, at det var for tidligt, så desværre 
sagde jeg nej. Derefter måtte jeg vente otte 
måneder, før jeg blev indviet. I den tid gjorde 
jeg tjeneste i templet i Hamborg.

Omkring 1974 flyttede Tysklands Hare 
Krishna til et slot ved navn Schloss Rettershof. 
Hamsaduta Dasa var Tysklands GBC-
repræsentant på den tid, og på den tid 
lancerede han salg af grammofonplader 
på bekostning af bogdistribution. Pladerne 
havde Hare Krishna-mantraet på sig. Der 
var forskellige indsamlingsmetoder, og 
de hengivne begyndte at sælge mange 
plader ved hjælp af disse metoder. Indtil da 
havde jeg arbejdet med at oversætte Srila 
Prabhupadas bøger, og jeg havde også været 
på bogdistribution. Jeg tvivlede på denne 
distribution af grammofonplader. Jeg syntes, 
at det var for kommercielt, at de hengivne 

brugte for mange salgstricks, og at det ikke 
passede sammen med min forståelse af 
moral. Jeg mente, at man skulle være ærlig 
og ikke bruge så mange kneb. Krishna-
bevidsthed skulle ikke være en forretning. Jeg 
var ret idealistisk. Hamsaduta blev klar over 
det og erklærede: ”Det er nok bedst, at du 
tager et andet sted hen, Vaidyanatha. Dette 
synes ikke at være stedet for dig. Måske skulle 
du starte et center i Danmark.”

Så han sendte mig og en engelsk hengiven, 
min Gudsbroder Narendra Prabhu, der var 
ældre end mig, til Danmark. Jeg havde været 
med i Hare Krishna i to år, og han havde 
været med i fire, så han var en del ældre end 
mig. Begge blev vi sendt til Danmark med 
en varebil fuld af Srila Prabhupadas bøger 
på tysk, engelsk og svensk. De sidste var 
oversatte af Smita Krishna Dasa [nu Smita 
Krishna Swami], en svensk hengiven, der 
boede i templet i Hamborg. 

Problemerne med at prædike i Danmark 
startede allerede ved grænsen, hvor vi blev 
standset i tolden. Tolderne inspicerede bilen 
og fandt alle disse bøger, som de ville have 
os til at betale en stor importtold på. Det 
havde vi ikke penge til, så vi tog tilbage til 
Hamborg, hvor vi fyldte to store kufferter 
med Prabhupadas bøger og tog toget ind i 
Danmark. Bøgerne, vi havde med, var Beyond 
Time and Space, en af Prabhupadas små 

af Vaidhyanatha Dasa

 I sidste udgave af Nyt fra Hare Krishna startede vi en serie, hvor vi vil fortælle om, hvordan 
Krishnabevægelsen blev etableret i Danmark. Vi er i gang med at indhente vidnesbyrd fra 
forskellige hengivne, og de vil løbende blive bragt her i bladet.

Fra 1969 og op gennem 70’erne kom forskellige hengivne fra Tyskland og England til Danmark 
i kortere eller længere perioder. En af dem er Vaidyanatha Dasa, der kom til København i 1974 
fra Tyskland sammen med en gruppe tyske hengivne. Vi bringer her et interview, der tidligere 
har været bragt i Nyt fra Hare Krishna, fra 2007. Her fortæller han bl.a. om Hare Krishna-templet, 
der lå på Christania i midten af 70’erne.
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for meget for mig, for jeg kom fra Tyskland, 
hvor den slags ikke foregik. En gang tog jeg 
et tæppe og kastede det over en af disse 
topløse kvinder.

Sådan fortsatte søndagsfesterne. Vi holdt 
også harinama på Christiania sammen med 
nogle af vennerne, vi havde mødt der. I løbet 
af året blev vi gode venner med mange på 
Christiania. Vi mødte også nogle af lederne af 
stedet, og vi fik et andet sted at bo. Vi endte 
med at stifte bekendtskab med en pige, som 

vi overtalte til at flytte 
ud af sin lejlighed og 
give den til os. Hun 
flyttede til England på 
vores forslag, og vi 
flyttede ind i hendes 
lejlighed i Rørhusgade 
[Aarhusgade?], hvor 
vores gamle venner 
fra Christiania fortsatte 
med at komme. De 
blev ved med at være 
trofaste, også da vi lidt 
senere fandt et endnu 

bedre sted, som jeg ikke lige kan huske 
hvor var. Jamadagni sluttede sig til os, og 
en eller anden kvinde begyndte at oversætte 
Bhagavad-gita til dansk.

Som sagt var grunden til, at jeg overhovedet 
kom til Danmark, at jeg ikke brød mig om 
salget af grammofonplader. Men Danmark 
var også Hamsadutas GBC-zone, så han 
sendte nogle andre hengivne såsom 
Alalanatha Dasa, der lærte os at sælge bøger 
i forretninger sammen med grammofonplader. 
Vi solgte, hvad vi kaldte ’Yoga-biblioteket’, 
tre bøger på engelsk i en pakke, nemlig 
Sri Isopanisad, Beyond Time and Space og 
Upadesamrta. Dem solgte vi sammen med 
grammofonpladerne, og gradvist blev det 
mere og mere grammofonpladerne, der blev 
solgt. Vi sagde til folk: ”Vi giver ud den her 
plade. Kender du til Danny Kaye, kender du til 
George Harrison, de er for sultne børn i Indien, 
de er for fri køkken i Indien.” Det sagde vi til 

bøger.
Det første, vi skulle gøre, efter at vi var 

kommet til København, var at finde et sted at 
bo. Vi tog ud på Christiania og spurgte nogle 
folk, om de havde et sted, hvor vi kunne være. 
Vi fortalte dem, at vi var Hare Krishna’er. Deres 
reaktion var: ”Fantastisk, Hare Krishna’erne 
kommer nu også til Christiania.” Allerede i 
1970’erne var det et levende sted med hippier 
fra hele verden. Der var kunstnere, esoteriske 
folk, spiritualister, hele udvalget af hippier, som 
var vores almindeligste 
målgruppe og det 
publikum, som de fleste 
hengivne var kommet 
fra.

Vi blev vist et hus, 
hvor vi kunne bo gratis 
sommeren over. Det 
var åbent til nogle af 
siderne, men vi boede 
der alligevel.

M in  t jenes te  va r 
bogdistribution. Jeg 
g ik  dag l ig t  ud  på 
Strøget med bøgerne fra kufferterne. Jeg 
gik op og ned ad Strøget, solgte bøgerne og 
indsamlede penge. Narendra mødtes med 
folk, talte med repræsentanter fra det indiske 
samfund og forsøgte også at finde et bedre 
sted til os. Dette gjorde vi ugen igennem, og 
om søndagen havde vi en stor søndagsfest.

På Christiania var det ikke vanskeligt at 
samle mange mennesker, selv om vi kun 
var os to hengivne. Narendra havde været 
fløjtespiller og professionel musiker og var en 
god kirtana-leder, imens jeg spillede karatalaer 
og også sang med. Jeg satte plakater op over 
hele Christiania for at gøre opmærksom på, 
at vi holdt en søndagsfest på det bestemte 
sted. Søndagsfesten var overfyldt og meget 
livlig. Vi var begge to meget seriøse og strikse 
brahmacarier, imens hippierne var alt andet 
end strikse, specielt kvinderne. Når kirtanaen 
blev ekstatisk, smed nogle af kvinderne tøjet 
og dansede med nøgen overkrop. Det var lidt 

Vaidyanatha sammen med sin hustru 
Nitya-siddha Devi Dasi og søn Madhusudana Dasa i templet 

i København 2007



14

folk. Under alle omstændigheder hjalp det os 
til at få et godt sted på Købmagergade. På den 
tid kom Bhakti Bhusana Swami også herop 
og var tempelpræsident en overgang. Vi fik 
faktisk etableret det hele ret godt.

Men vi havde nogle problemer med loven, 
for vi havde ikke tilladelse til at sælge 
grammofonplader på gaden eller andre 
steder. Vi tænkte ikke så meget over det, men 
hæftede os ved, at det alt sammen spredte 
Hare Krishna-mantraet. Vi solgte somme tider 
grammofonplader dør til dør, og bagefter 
kunne vi fra lejlighederne høre folk spille 
Srila Prabhupadas bhajana. Vi syntes selv, 
vi gjorde noget stort ved at sprede åndelige 
lydvibrationer. Men som sagt var der nogle 
problemer med salgstilladelserne, og vi endte 
med at blive smidt ud af Danmark.

Der skete følgende. Efter at have været i 
København i lang tid kom jeg ud at rejse og 
sælge bøger i hele Danmark sammen med 
Krishna-ksetra Prabhu, der var blevet sendt 
op til os for at hjælpe os. Vi to rejste rundt til 
alle store og små byer i hele Danmark. Det 
var dejligt. Vi havde et godt morgenprogram 
i vores Folkevognsrugbrød. Vi var kun os 
to, og sammen reciterede vi 16 runder, gav 
Bhagavatam-klasse til hinanden på skift 
og sang samsara-bønnerne. Vi sov i bilen, 
badede i søerne, solgte bøger over hele 
Danmark og mødte interesserede mennesker.

Men denne dejlige, ligevægtige, Krishna-
bevidste måde at sprede det hellige navn 
på endte med at blive erstattet af det mere 
kommercielle salg af grammofonplader 
suppleret med bøger. Til sidst blev hele holdet, 
fem i alt, taget af politiet i Vordingborg. Først 
fangede de en af os. Den dag solgte jeg selv 
grammofonplader om aftenen fra dør til dør. 
På et tidspunkt måtte jeg træde af på naturens 
vegne, og imens jeg stod inde i noget buskads 
i en have, kom der en patruljerende politibil 
kørende lige så stille forbi. Jeg tænkte, om 
jeg skulle gemme mig eller ikke, men jeg 
endte med uskyldigt at gå ud på fortovet. 
Politifolkene fik øje på mig og udbrød med det 

samme: ”Der er en mere af dem.”
De anholdt mig og tog mig med hen på 

politistationen, hvor Krishna-ksetra, Jay 
Gaura, Taponidhi og Gopesa allerede var 
forsamlet. Vi blev arresteret og anbragt i 
hver sin celle. Vi fik nogle bøger fra bilen 
til at læse i, og vi bad også om at få noget 
prasadam fra bilen. Så foreslog vi: ”Vi vil i 
virkeligheden hellere være sammen i én celle. 
Det er også nemmere og billigere for jer.” Det 
gik politiet med til, så i den næste uge sad vi 
fem brahmacarier klemt sammen i en celle i 
Vordingborg. Der var kun ét toilet uden bad. 
For at tage bad skulle vi have tilladelse til at 
blive ført et andet sted hen.

Tiden i cellen var ekstatisk. Vi sad os fem og 
havde hele dagen et langt åndeligt program. 
Skiftevis reciterede vi runder, havde kirtana 
og gav klasse, runder, kirtana og klasse hele 
dagen. Vi havde tre klasser om dagen, og vi 
reciterede imellem 25 og 64 runder dagligt. 
Hele tiden var vi tæt sammen i denne lille 
celle. En time om dagen kom vi ud for at røre 
os. Det var meget intenst. Vagterne undrede 
sig over, hvorfor vi sang. De var officielle, men 
korrekte over for os, og vi var hele tiden glade.

Der gik vistnok en uge, og så kom vi for retten. 
Vi forstod ikke meget dansk, men vi havde en 
tolk og også en advokat, der forsvarede os. Vi 
endte med at blive vist ud af landet og måtte ikke 
komme ind i Danmark de næste tre år.

Vi kørte tilbage til Schloss Rettershof, 
hvorfra vi rejste rundt og solgte bøger og 
grammofonplader sammen i tre måneder i 
Tyskland. Derefter spurgte Vegavan og Ajita, 
om jeg havde lyst til at komme til Sverige 
og hjælpe til der. Det gjorde jeg. Efter tre år 
kom jeg tilbage til Danmark sammen med 
Smita Krishna og andre svenske hengivne. 
Bevægelsen startede igen, Devamrta Swami 
kom og satte fart i det hele, vi fik et hus, og 
Hare Krishna-bevægelsen har eksisteret 
uafbrudt siden da.

(Bragt første gang i Nyt fra Hare Krishna, 
juli 2007)
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LIVETS GANG

Da jeg kørte på de snoede veje i det 
sydvestlige England i sidste uge, passerede 
jeg en række golfbaner. Jeg stoppede op 
for at observere en ældre spiller på vej mod 
attende hul. Han trådte frem og satte sig 
på hug for at placere sin skinnende hvide 
golfbold på den perfekt klippede græsplæne. 
Der lå bolden triumferende klar på tee midt i 
de perfekte grønne omgivelser og blev badet 
i middagssolen med den kølende aroma af 
nyslået græs, der beroligede luften. Det var 
malerisk. Det var at udleve drømmen. Så 
rejste golfspilleren sig, svingede sin driver 
og gav bolden et mægtigt slag, som sendte 
den flyvende ud i horisonten! ”Velkommen 
til den materielle verden,” tænkte jeg! Livet 
har sin måde at slynge os ud af vores 
komfortable position til enhver tid. Forandring 
er ustoppelig (kan ikke styres), ukontrollerbar 
(kan forekomme på hvilken som helst måde) 
og uforudsigelig (kan ske når som helst). 
”Hvordan navigerer vi i livet, når det er fyldt 
med overraskelser uden for vores kontrol?”

Her er tre udtalelser til daglig overvejelse:

1.  Justér din forventning – falske 
forventninger vil medføre store frustrationer. 
Vi er ikke designet til at styre 
verden, så bliv ikke overrasket, når 
tingene ikke går efter planen. Hvis 
noget kan gå galt, så vil det ske – 
forvent det uventede. Afmægtig? 
Egentlig ikke, for den gode nyhed 
er, at lykken ikke er uden for os. 
Tilfredshed i livet er ikke baseret 
på at styre den ydre verden, men 
snarere på at erobre den indre 
verden.

2. Acceptér din situation – 
enhver ydre situation kan bringe 

indre vækst. Ordentligt fordøjede indtryk og 
oplevelser vil nære os med styrke, visdom, 
ydmyghed og kraftfuld indsigt. De uventede 
hændelser er en del af en overordnet plan for 
at rekonfigurere vores bevidsthed. Vi skal kun 
lære at acceptere og stoppe med at kæmpe 
imod, benægte eller forbande en situation. 
Vores instinktive reaktion er at give andre 
skylden, skyde skylden på stjernerne, skyde 
skylden på regeringen eller skyde skylden på 
Gud. Når vi skyder skylden på andre, ender 
vi dog med at forblive den samme. 

3. Stræb efter forbindelse – midt i denne 
uforudsigelige rutsjetur, vi kalder livet, har vi 
brug for et fast holdepunkt. Ved at rodfæste 
os i den åndelige virkelighed lærer vi at se 
livets hændelser som en del af evigheden. 
Hvad end der sker, succes eller fiasko, ris 
eller ros, opture eller nedture, forbliver vores 
åndelige forankring uskadt og uberørt. Denne 
forbindelse er kendt som ”yoga”, en proces, 
der vil forbinde os med hjemmebasen igen.

Lad mantraet blive en del af dig: justér din 
forventning, acceptér din situation og stræb 
efter forbindelse.

af Svayam Bhagavan Kesava Swami
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DEN HEMMELIGSTE 
AF ALLE HEMMELIGHEDER

Vil du hellere være sammen med en, du 
elsker, eller med en, der elsker dig? Det er 
et meningsløst spørgsmål. Kærlighed er en 
udveksling mellem to personer. Man kan ikke 
være elsket uden at elske.

Den højeste kærlighed, man kan have med 
nogen, er med Krishna. Alle andre vil forlade 
dig.

Grunden til, at mange mennesker er 
ulykkelige i det moderne samfund, er, fordi de 
mangler en åndelig dimension i tilværelsen. 
Mennesker uden en åndelig dimension i livet 
er blot polerede dyr.

G l æ d e ,  d e r  e r  b a s e r e t  p å  y d r e 
omstændigheder som kroppen og sindet, 
er selve årsagen til lidelse, for de glæder har 
altid en ende. Eftersom sjælen er evig, higer 
den altid efter evig tilfredsstillelse. Derfor kan 
den aldrig blive fuldt tilfreds gennem sanserne 
og sindet.

Hvis man f.eks. (hvad Gud forbyde) gik 
hen og blev døv, kunne man ikke mere finde 
nydelse i musik. Eller hvis man blev blind, 
kunne man ikke mere finde nydelse i at se film 
eller kunst, og så bliver den samme nydelse 
forvandlet til frustration.

Yderst set vil den materielle krop blive for 
gammel til at tilføre os den nydelse, vi har 
været vant til. Hvis man så ingen åndelig 
viden har og ikke har lært at finde glæde 
i selvet – en glæde, der er uafhængig af 
ydre omstændigheder, den glæde, der er 
indbygget i selvet – vil man ende sine dage 
som en bitter gammel mand eller kvinde, 
og ens død vil ligeledes blive en miserabel, 
uværdig affære .

Når man dør i sådan en frustreret tilstand, 
vil ens næste liv blive derefter, og således kan 
man hænge fast i en cyklus af elendighed i 
mange liv.

Det eneste, der kan hjælpe én ud af denne 

elendighedens cyklus, er at forbinde sig 
med sit virkelige selv og derefter forbinde sit 
virkelige selv med Krishna. Først da kan man 
blive virkelig lykkelig.

Mange hævder, at man ikke bør spilde sin 
tid med religion. Men menneskelivet er den 
eneste livsform, hvor sjælen kan forstå Gud. 
Ja, den menneskelige livsform er beregnet til 
netop det – at søge den Absolutte Sandhed. 
Spise, sove, parre sig og forsvare sig kan man 
gøre i enhver livsform. Kun i den menneskelige 
livsform kan sjælen forstå Gud.

Så siger folk: ”Men skal vi ikke bare 
koncentrere os om at leve et godt liv, mens 
vi har det?”

Yderst set kan man ikke leve et godt liv i den 
materielle verden. Den materielle verden er 
netop udtænkt af Krishna til at bringe lidelse. 
Man kan forsøge at nyde, men nydelsen vil 
altid ende i sorg og elendighed, når den 
hører op.

Vi søger f.eks. alle ægte kærlighed, og de 
fleste finder også en partner, de kan elske. 
Men den kærlighed er dømt til at ende i sorg, 
når den elskede forlader os enten ved at dø 
eller gå fra os.

Den materielle verden er en verden af 
dualitet. Lykke og lidelse er to sider af samme 
mønt. Man kan ikke have den ene uden den 
anden. Man kan selvfølgelig leve et relativt 
godt liv i lange perioder, men det gode liv 
kommer altid til en ende og bliver afløst af 
lidelse.

Det er det, der er galt med at leve et godt liv 
baseret på kropslig og mental tilfredsstillelse.

Noget helt andet er, at hvis man f.eks. anser 
et godt liv for at være forbundet med at spise 
kødet fra slagtede dyr, vil det sige, at for at 
man kan have det godt, må andre lide. Vi 
lever i en kultur, hvor de to største forretninger 
– våben- og kødindustrien – profitterer 

af Jahnu Dasa
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på andres død og 
ødelæggelse. Det 
giver dårlig karma til 
samfundet, hvilket 
kommer til udtryk 
gennem dårligt vejr, 
na turka tas t ro fe r 
og alskens ulykker 
både individuelt og 
kollektivt.

Den lidelse, man 
er med til at påføre 
a n d r e  l e v e n d e 
væsener i sin jagt på 
det gode liv, vil med 
absolut sikkerhed 
komme tilbage til én 
selv. Det vil sige, at mens man nyder f.eks. en 
dejlig bøf med løg, kan man være sikker på, 
at den form for nydelse i fremtiden vil bringe 
én lidelse.

Derfor bliver det mere og mere umuligt i det 
moderne forbrugersamfund at leve det gode 
liv. Des mere folk forsøger at nyde, des mere 
dårlig karma skaber de, og des mere vil de 
lide. Det er skruen uden ende, og det eneste, 
der kan hjælpe, er ægte åndelig viden.

For at forsøge at videregive denne 
urgamle kundskab bliver man kaldt fanatiker, 
hjernevasket, kultmedlem osv. Det er fint 
med mig.

Jeg tolererer i høj grad andres opfattelser 
og forbeholder mig bare retten til argumentere 
imod dem, når jeg kan se, at de er skadelige 
og ødelægger verden. Jeg kan ikke, og selv 
hvis jeg kunne, ville jeg aldrig tvinge folk til 
at følge min livsstil. Kærlighed kan aldrig 
opnås gennem tvang. Men jeg kan forsøge 
at videregive kundskaben om den Absolutte 
Sandhed, sådan som jeg har modtaget den 
fra min åndelige mester.

Det er jeg meget ivrig efter. Der er min 
mission i livet, for jeg ved, det kan hjælpe 
mennesker ud af deres lidelser. Hvis det gør 
mig til en hjernevasket kaj i jeres øjne, må det 
bare være sådan. Jeg kan ikke gøre for, at jeg 

ved, hvad jeg ved.
Man behøver ikke at tro på Krishnabevidsthed. 

Processen virker, uanset om man tror på den 
eller ej. Problemet er selvfølgelig, at hvis man 
ikke tror på den, vil man ikke gøre noget ved 
den. På den måde kræver hvad som helst, 
man begynder at gå i lag med, tro.

Det vidunderlige ved Krishnabevidsthed 
er, at man ikke behøver at vente med at 
dø for at opleve den åndelige glæde. Den 
glæde er tilgængelig her og nu, for den 
kommer fra selvet og ikke fra kroppen eller 
sindet. Man skal bare følge processen. Den 
Krishnabevidste proces er så kraftfuld, at den 
på én gang vil forøge ens livskvalitet.

Krishna siger:
”Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er 

misundelig på Mig, vil Jeg hermed give 
dig denne mest fortrolige kundskab og 
erkendelse. Når du kender den, vil du blive 
frigjort for alle den materielle eksistens 
elendigheder.” (Bg. 9.1)

”Denne viden er kongen over al uddannelse 
og den mest fortrolige af alle hemmeligheder. 
Det er den reneste viden, og eftersom 
den giver en direkte opfattelse af selvet 
gennem erkendelse, er den religionens 
fuldkommenhed. Den varer evigt og udføres 
med glæde.” (Bg. 9.2)
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REDDET AF
PRABHUPADAS BØGER

24.2.2023. 
Jeg er i Mayapurs hellige dhama. Da jeg 

var ved at gå til ro i aftes, hørte jeg en kirtana 
ikke langt væk. Det var min nabo, Niranjana 
Swami, og nogle hengivne, der lavede en 
bhajana. Niranjana Maharaja er en af mine 
favoritledere af kirtana, så jeg gik over for at 
høre nektaren af de hellige navne.

Efter at han havde sunget et stykke tid, fik 
han øje på mig og sagde, at han havde en 
sankirtana-historie, han gerne ville fortælle 
mig.

I Ukraine er der 
hengivne, der laver 
mad til deres Food for 
Life-program. De laver 
maden i bunden af et 
tomt svømmebassin, 
for det er mere sikkert 
at stå der.

Efter at de havde 
lavet maden og ofret 
den til Krishna, kørte 
de hen t i l  stedet, 
hvor de for det meste 
s t å r  o g  u d d e l e r 
prasadamam’en. Da 
de ankom, spurgte 
en af de hengivne: 
”Har vi husket Srila 
Prabhupadas bøger?”

De kiggede ind i 

bilen og så, at det havde de ikke. Så de 
besluttede at tage tilbage og hente nogle 
bøger.

Da de endelig kom tilbage til stedet, hvor 
de uddeler prasadam, så de, at et missil 
havde ramt lige netop der, hvor de plejer at 
stå. Hvis de ikke var taget af sted for at hente 
Prabhupadas bøger, ville de højst sandsynligt 
have forladt deres kroppe eller i hvert fald 
blevet alvorligt kvæstede. Prabhupadas bøger 
havde reddet dem.

af Vijaya Dasa

(Fortsat fra side 22)
yato yato niscalati manas 

cancalam asthiram
tatas tato niyamyaitad 

atmany eva vasam nayet

“Fra hvorend sindet vandrer på af sin 
flakkende og ustadige natur, må man helt 

sikkert trække det tilbage og igen bringe det 
under selvets kontrol.”

Mist ikke modet, hvis sådanne tanker kommer. 
Dette er et normalt forløb for en begynder i 
praktiseringen af Krishnabevidsthed. Nu skal du 
blot træne sindet til at forblive hundrede procent 
absorberet i Krishnas vidunderlige navne.
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En konge holdt  en f lok aber som 
underholdning for sine sønner. Aberne blev 
fodret med masser af lækkerier hver dag.

Abernes leder var velbevandret i skrifterne 
fra vise personer såsom Sukracrya, Brhaspati 
og Canayaka, og han plejede at undervise 
aberne i disse tekster.

Der var også en flok får i kongens palads, 
og de små prinser plejede at ride på dem for 
sjov. Nogle får var glade for at stjæle mad fra 
paladsets køkken, og kokkene ville ofte være 
nødt til at slå efter fårene for at holde dem ude 
fra køkkenet.

Abernes leder så, at fårenes opførsel og 
kokkenes reaktion kunne ende katastrofalt 
for aberne. Han tænkte: ”Fårene er utroligt 
grådige, og kokkene er parate til at slå dem 
med hvad som helst, de har ved hånden. Hvis 
kokkene på et tidspunkt slår et får med et 
stykke brændende træ fra komfuret, vil fårets 
uldkrop helt sikkert begynde at brænde. Hvis 
et brændende får derefter i panik tilfældigvis 
farer ind i hestestalden, vil høet derinde straks 
bryde i brand, og på ingen tid vil hele stalden 
sammen med hestene stå i flammer. Salihotra, 
en gammel ekspert i dyrehold, anbefaler, at 
brændsår på heste kan helbredes med talg 
fra aber. Følgelig vil kongen give ordre til at 
slå aberne ihjel.”

Den gamle abe kaldte derfor alle aberne 
sammen i fortrolighed: ”På et sted som 
dette, hvor fårene og kokkene hele tiden 
tiden støder sammen, er vi sikre på at møde 
vores undergang. Lad os skynde os ud i en 
nærliggende skov, før det er for sent.”

Men de arrogante unge aber havde ingen 
respekt for den vise gamle abe og lo blot ad 
ham: ”Du må være under illusion på grund af 
din høje alder og taler som en tosse. Vi vil ikke 
forlade dette sted til fordel for skoven, hvor 
vi kun kan finde smagsløse frugter at spise. 

Her får vi masser af nektarisk mad og bliver 
serveret af prinserne selv!”

Efter at have hørt de opblæste unge aber 
svarede den gamle abe med tårer i øjnene: ”I 
fjolser, I ser ikke de fremtidige følger af jeres 
midlertidige glæder. Jeres ønsker vil i sidste 
være årsag til jeres udslettelse! Jeg tager ud 
i skoven alene, for jeg ønsker ikke at være 
vidne til jeres død.”

Med disse ord gik abelederen ud i skoven 
og efterlod alle de andre aber tilbage.

Den skæbnesvangre dag oprandt snart. Et 
grådigt får kom ind i køkkenet, og en kok slog 
til fåret med et stykke brændende træ. Dyrets 
pels fængede, og fåret løb panikslagent 
brægende ind i den nærmeste hestestald. Her 
rullede fåret, der nu stod i lys lue, desperat 
rundt i høet inde i stalden, hvorved der gik 
ild i hele bygningen, og mange af hestene 
brændte til døde. Andre løb løbsk, hvilket 
resulterede i stor ødelæggelse over hele 
paladset.

Kongen kaldte med det samme på sin 
dyrlæge for at behandle de overlevende heste. 
Dyrlægen refererede til Salihotras forskrift om 
abetalg som nødvendigt for en hurtig heling af 
brændsår på heste. Kongen gav straks ordre 
til, at aberne skulle fanges og slås ihjel, så 
deres talg kunne bruges til hestene.

Da den gamle abe hørte dette, blev han 
meget ked af det.

Moralen af denne historie fra Sri la 
Bhaktisiddhanta Sarasvati er, at enhver, 
der trofast følger sin åndelige mesters 
instruktioner og ubøjeligt engagerer sig i 
hengiven tjeneste til den Højeste Herre, vil 
opnå den højeste lykke. De, der tænker, at den 
gamle rådgiver (den åndelige mester) ikke ved 
mere end en almindelig person, vil helt sikkert 
møde et katastrofalt endeligt. 

EN KLOG
GAMMEL ABE
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November 1970. Den store jernnøgle, der 
var kommet med posten, faldt tungt ned 
på Delhi Dharmashalas sandstensstag. Ti 
hænder langede ud efter den. Vi sendte den 
respektfuldt på runde blandt os velvidende, 
at den var vores adgangsbillet til Vrindavana, 
Herren Krishnas evige bolig, hvis verdslige 
manifestation lå blot 145 km syd for vores 
position.

Srila Prabhupadas håndskrevne note, der 
fulgte med nøglen, instruerede os i at drage til 
Vrindavana og rengøre hans værelse i Radha-
Damodara-templet. Værelserne havde stået 
ubeboede hen i to år. Han beskrev værelserne 
som to rum med et køkken og et soveværelse/
studierum adskilt af en veranda. Han skrev, at 
disse rum var hans evige bolig i Vrindavana. 
Han havde holdt til der, inden han bragte 
Krishnabevidsthed til Vesten. Med stor iver 
forberedte vi vores første tur til Vrindavana.

De grå trædøre til køkkenet svang langsomt 
op med jernhængsler, der knirkede under 

dørenes vægt. Stænger af solskin skinnede 
gennem persienner og landede på sølvgrå 
gardiner. Scenen mindede om et maleri fra 
det 19. århundrede. Hver overflade var dækket 
af et fem cm tykt lag sand, der gjorde det 
vanskeligt at se hjørner og vinkler og fik alt til 
at se æterisk ud.

I 30 graders brændende varme skiftedes vi til 
at fjerne spand efter spand fyldt til randen med 
sand. Det var først sent på eftermiddagen, at vi 
kunne inspicere køkkenets interiør. Køkkenet 
var udstyret sparsomt: skeer, metaltallerkener, 
to lerkrukker til vand, en bageplade af jern 
til capatier, en skålformet karai-pande og 
en bengalikniv af den slags, man holder 
mellem fødderne for at skære grøntsager. 
Et par læsebriller og en notesbog lå i en lille 
fordybning i væggen. 

Hylden til tørvarer var tom bortset fra et par 
krukker krydderier og et glas med skruelåg. Vi 
fandt indholdet af glasset meget besynderligt: 
stenhårde, gyldne marengslignende klumper. 

af Yamuna Devi Dasi (Oversat af Christopher Thuesen)

BADI: SOLTØRRET BÆLGFRUGTPASTA
MADLAVNINGSLEKTION 4

Fra Back to Godhead 26-06 1992.
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Grundet min nysgerrighed over, hvad det mon 
kunne være, satte jeg glasset til side for at 
kunne kigge nærmere på det senere. Det var 
først ud på aftenen, at vi blev færdige med at 
rengøre køkkenet og dets inventar.

Da vi forlod templet, stødte vi på Sarajini 
Devi, der længe havde boet i Vrindavana 
og sommetider hjulpet Prabhupada med at 
tilberede mad ved for eksempel at handle 
ind, bygge bål eller vaske op. Jeg viste hende 
glasset og spurgte ind til dets indhold.

Med et stort smil svarede hun: “Mung badi, 
mung badi, en af Bhaktivedanta Swamis 
favoritter, i særdeleshed med kartofler i 
suppe.”

Næste dag blev vi inviteret på besøg hos 
Dr. O. B. L. Kapoor, en af Srila Prabhupadas 
gudsbrødre. Under vores behagelige visit 
spurgte jeg ind til mung badi og viste ham 
glasset. Han forklarede, at badi bliver lavet af 
en bælgfrugtpasta, der bliver krydret, formet 
og tørret, indtil den bliver sprød. Han ledte 
os ind i køkkenet og viste os tre forskellige 
hjemmelavede varianter: mung badi med grøn 
chili, stærk urad badi á la Punjab og mung 
badi med tomat blandet med urad badi med 
peberkorn.

Han gav mig en detaljeret lektion i, hvordan 
de laves og opbevares samt adskillige idéer 
til deres anvendelse i retter. Dr. Kapoor 
insisterede på, at vi blev til frokost, hvor vi fik 
serveret en badi-ret. Måltidet indeholdt friske 
capatier af hvedemel, en yoghurtsalat samt en 
ret, vi kaldte Vrindavana badi sabji.

Hvilket bringer os til nutiden. Badi, der også 
bliver kaldt warian eller wadi, er Indiens pendant 
til TVP (tekstureret vegetabilsk protein). Ud 
over at tilføje en tekstur med bid i til retten er 
det også en fedtfri proteinkilde med mange 
smagsvarianter. Det er nemt (men tidskrævende) 
at lave i eget køkken, og man kan opbevare det 
i fryseren i op til et år. For travle kokke er der 
godt nyt, for man kan købe færdiglavet badi hos 
indiske forhandlere af en vis størrelse. 

Ud over badis traditionelle anvendelse 
inden for indisk cuisine har jeg også tilsat 

panderistet badi til alt fra chili til kartoffelsalat 
til tacofyld til spanske ris.

Prøv den følgende opskrift. Se indekset i 
Lord Krishna’s Cuisine eller The Best of Lord 
Krishna’s Cuisine for yderligere eksperimenter 
ud i badis alsidighed og tilbered flere af 
opskrifterne. Prøv derefter selv at finde på flere 
opskrifter med badi.

Vrindavana kartoffel-badi stuvning 
(6 portioner) 
Prøv denne ret som et hverdagsmåltid, en 

søndagsbrunch eller en selskabsmiddag med 
flammeristede capatier og salat.

2 dl gul mung badi 
2 spsk. ghee eller vegetabilsk olie 
2 spsk. revet ingefærrod 
1 tsk. spidskommenfrø 
½ tsk. gurkemeje 
¼ tsk. cayennepeber eller mere, hvis man 

vil give retten et ekstra stærkt pift 
4 mellemstore tomater (omtrent ½ kg), 

hakket 
3 mellemstore kartofler, skrællet og skåret 

i 1 cm3 tern 
1,4 l vand 
0,6 dl hakket koriander eller persille
salt og peber 

Knus badi’en i tern på omtrent 1 cm3. Varm 
ghee eller vegetabilsk olie over middelvarme 
i en gryde. Tilføj badierne og steg dem, indtil 
de gyldnes let. Tag dem op med en hulske og 
sæt dem til side.

Tilsæt ingefær og spidskommenfrø og steg, 
indtil frøene bliver et par nuancer mørkere. 
Tilsæt gurkemeje, cayennepeber og tomater. 
Steg under omrøring i omtrent 10 minutter, 
eller indtil tomaterne bliver let mosede.

Tilføj badi, kartofler, vand og halvdelen af 
urterne. Sænk blusset til lav varme, dæk til og 
tilbered i ca. 10 minutter, eller indtil kartoflerne 
bliver møre. Tilsæt resten af urterne, drys med 
salt og peber, og lad retten stå under låg i 10 
minutter inden servering.
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SPØRGSMÅL: Siden alle Herren Krishnas 
mange navne, former og andre kendetegn 
anses for at være ikke-forskellige fra hinanden, 
hvorfor anbefales Hare Krishna-mantraet da til 
recitation og sang, som om det er mere vigtigt 
end ethvert andet mantra?

SVAR: Selv om det er sandt, at hvert eneste 
navn på Gud har den fulde kraft til at udfri os 
fra denne materielle eksistens, er der stadig 
en forskel på helt kraftfuld, endnu mere helt 
kraftfuld og allermest helt kraftfuld. Det er 
derfor, det tydeligt påbydes af Herren Brahma, 
sådan som han citeres i Kali-santarana 
Upanisad:

hare krishna hare krishna 
krishna krishna hare hare

hare rama hare rama 
rama rama hare hare

iti sodasakam namnam 
kali-kalmasa-nasanam
natah parataropayam 
sarva-vedesu drsyate

“I hele den vediske litteratur findes der ingen 
bedre metode til at befri os fra Kali-tidens 
syndige forurening end at synge disse seksten 
navne: Hare Krishna Hare Krishna Krishna 
Krishna Hare Hare/ Hare Rama Hare Rama 
Rama Rama Hare Hare.”

Sanskritsproget er krystalklart. Det efterlader 
ingen tvivl om den tilsigtede mening. Der står 
tydeligt, natah parataropayam: “Der er ingen 
bedre metode.”

Fordi vi er i en meget syg bevidsthedstilstand 
i den nuværende tid (Kali Yuga), foreskriver 

den åndelige mester kun den mest kraftulde 
medicin til os. Når man er ekstremt syg, kan 
kun den mest kraftfulde medicin hjælpe. 
Apoteket er fyldt med mange slags ægte 
medicin. Men når vi er meget syge, tager vi 
kun den medicin, der foreskrives os af vores 
læge i fuld viden om, at vi har brug for at følge 
hans anbefalinger for hurtigt at komme os over 
vores sygdom.

SPØRGSMÅL: Ofte når jeg reciterer, dukker 
forskellige verdslige tanker frem og distraherer 
mig. Er disse tanker en forseelse eller en 
hindring for ren recitation? Bør de på en eller 
anden måde undertrykkes?

SVAR: Det er naturligt, at vores utrænede 
sind på begyndelsen af vores åndelige  
rejse fortsat vil blive distraheret af så mange 
verdslige tanker. Disse tanker er ligesom 
ukrudt i vores hjertes have og er helt sikkert 
hindringer for vores åndelige fremskridt. Derfor 
bør vi med beslutsomhed og tålmodighed 
træne sindet til ikke at give sådanne tanker 
nogen opmærksomhed. Ligesom mange 
floder løber ud i havet hvert sekund, men 
havet alligevel bevarer et konstant niveau, 
kan vi forblive upåvirkede af sådanne tanker. 
Vi bør ignorere sådanne tanker ved at bringe 
sindet til højere niveauer af fordybelse i den 
smukke lyd af Krishnas hellige navne: Hare 
Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare 
Hare/ Hare Rama Hare Rama Rama Rama 
Hare Hare.

I denne forbindelse siger Herren Sri Krishna 
i Bhagavad-gita (6.26)

BREVKASSE: 
MERE OM RECITACION AF HARE 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 endnu et par spørgsmål om at recitere Hare Krishna. 

(Forsættes side 18 )
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TEMPLET I KØBENHAVN
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 53 83 11 08
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Tirsdag den 7. marts – Gaura Purnima: Sri Caitanya 
Mahaprabhus fremkomst. Festprogram fra kl. 16.
Torsdag den 30. marts – Rama Navami: Herren Sri 
Ramacandras fremkomst. Festprogram fra kl. 17.

Radio Krishna Kbh.
yadu@krishna.dk - Tlf.: 38101232 - www.krishna-online.dk
Frekvenser: FM 87,6 MHz og 90,6 MHz på Hybridnet
Sendetider
Mandag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Tirsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Onsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30 og 22.00-02.00
Torsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Fredag 09.00-11.00 og 16.00-17.30 og 22.00-00.00
Lørdag 08.00-10.00 og 16.00-17.00

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk  - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider 
Mandag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Tirsdag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Onsdag 07.00 - 08.00
Torsdag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Fredag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00

Govinda - Take away
Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www. 
www.govinda.dk - info@govinda.dk 

Åbningstider:
Alle ugens dage fra 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 tempel hver lørdag fra 17-19 og søndag 
fra 13-16.
Se Facebook (ISKCON Oslo) for nærmere detaljer.

GOVINDA - BERGEN HARE KRISHNA SENTER: 
Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag 
og prasada. 
Friday kirtan: Hver fredag kl. 17-19. 
Se Facebook (ISKCON Bergen) for nærmere detaljer.

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.(Forsættes side 18 )



FOOD FOR LIFE I TYRKIET
ISKCON’s Food for Life, verdens største vegetariske hjælpeorganisation, er også rykket 

ud for at være med til at komme de titusindvis af flygtninge i kølvandet på jordskælvene 
i Tyrkiet til undsætning. Hengivne fra Tyrkiet, Ungarn og England arbejder sammen og 
har bl.a. fået hjælp fra det danske fragtfirma DSV, der har stillet en 26 tons lastbil sammen 
med en chauffør til rådighed for FFL i Tyrkiet. Lastbilen blev læsset med mad, vand og 
madlavningsudstyr, imens en separat bil kørte de hengivne fra Istanbul til Hatay og 
Antakya, de hårdest ramte steder af jordskælvene.

Da der ikke er indkvateringsmuligheder, sover de hengivne i lastbilen sammen med 
deres udstyr og forsyninger. Regeringen giver hjælpeorganisationer lov til kun at have 
frivillige på tjeneste 5-7 dage ad gangen, da forholdene er meget strenge, hvorfor FFL 
roterer med sine folk og også fylder op med nye forsyninger efter den periode. Målet er 
at uddele mindst 800–1200 varme måltider om dagen til overlevende fra jordskælvet.

Parasurama Prabhu fra England fortæller den 21. februar: ”Travl tid. Ingen taler engelsk 
her ud over os selv, men sprog er ikke nødvendigt, når man uddeler nødhjælp.

Vi udviklede hurtigt et stærkt bånd med politiet. De er væk hjemmefra på et farligt sted, 
og det er vi også. De så os stå tidligt op og arbejde hårdt, og et ægte venskab opstod. 
Religiøse forskelle var uden betydning. Vi var et hold på en mission. De elsker bare 
prasadam, og vi sørger for at lave en fest ud af det, så snart det er muligt.

Jeg talte med en lokal politimand via Google-oversættelse. Hans familie overlevede, men 
hans brors familie ligger stadig under ruinerne. 10.000 døde i byen Adyiman. Borgmesteren 
og regeringsrepræsentanterne er ivrige efter at fortsætte vores samarbejde. Venskaber, 
der dannes under selvopofrende omstændigheder, er ubrydelige.”

Ønsker man at bidrage til FFL’s hjælp i Tyrkiet, kan man finde mere information på 
https://krishnatemple.link/turkey.


