


Velkommen til årets sidste nummer af Nyt fra 
Hare Krishna. Vi har et par overraskelser. Den 
første er, at dette er det første nummer, vi ikke 
selv har trykt i de ti år, vi har udgivet Nyt fra 
Hare Krishna. At vi har kunnet trykke selv, har 
været med til at gøre det muligt at udgive bladet 
så ofte, som vi har gjort det. Selvfølgelig kunne 
trykkvaliteten ofte have været bedre, men vi har 
altid haft fornemmelsen af, at I har båret over 
med os og foretrukket godt læsestof og jævnlig 
information frem for professionel trykkvalitet. 

Men det sidste har også altid stået på ønske-
listen, og i kraft af den altid løbende udvikling 
er prisen for professionel lasertryk kommet 
ned i nærheden af noget fornuftigt. Det er sta-
digvæk lidt af et spring, men vi sætter vores lid 
til Krishna og tror, at Han også er med på den. 
Vi håber i hvert fald, at I synes om ændringen 
fremover.

Den anden overraskelse er bladets største arti-
kel, Vedisk kronologi og de geologiske tidsaldre 
(se side 7). Den bygger på en temmelig ukendt 
afhandling af Sadaputa Prabhu, vores store 
videnskabsmand, der døde for nogle måneder 
siden. Jeg har igennem flere år hørt rygter om, 
at han skulle have forsket i sammenhængen 
imellem de vediske tidsaldre (yuga’er) og de 
moderne geologiske tidsaldre, men aldrig kun-
net finde ud af, hvor han skulle have udgivet 
noget om det. 

Så for en uge siden sendte en hengiven mig 
helt uopfordret artiklen Vedic Chronology and 

the Geological Time Scale fra 1981.  Efter at 
have læst den måtte jeg give jer et resumé, for 
Sadaputa vender her op og ned på alles forståelse 
af jordens historie. Selvfølgelig har de fleste 
hengivne tro på, hvad Vedaerne siger, uanset 
om det bekræftes i mindste detalje af moderne 
videnskab. Men har vi alle det alligevel ikke rart 
med også at få det bekræftet af fra den side?

Artiklen fylder lidt mere end normalt for vores 
artikler, men vi synes, at den fortjener pladsen. 
Artiklen er i øvrigt lidt teknisk og kræver nok 
at blive læst mere end én gang for de fleste. Det 
kan eventuelt være en hjælp at have en lomme-
regner ved hånden.

Et par småting. På side 18 er der forslag 
til Krishna-bevidste julegaver. En af dem er 
vaisnava-kalenderen for 2009. Bemærk, at 
den skal bestilles 
senest den 7. de-
cember. Bemærk 
også, at det første 
nummer i 2009 tra-
ditionen tro først 
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kring en uge ind 
i det nye år, og at 
vi fra nu af koster 
300 kr. om året 
for et abonnement 
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 Srila Prabhupadas side
En vaisnavas nåde, 2

Dette er tredje og sidste del af et uddrag fra My Glorious Master, en bog af 
Bhurijana Prabhu om hans oplevelser med Srila Prabhupada. Bogen er en bland-
ing af direkte citater fra Prabhupadas samtaler og bøger og Bhurijanas fortælling 
og realiseringer. 

Vi hører om Srila Prabhupadas besøg hos 
Bhurijana og hans hustru Jagattarini i Hongkong 
i 1974. Prabhupada viste sig fra den strenge side, 
hovedsageligt for at beskytte de to hengivne 
imod den maya, de var kommet under indfly-
delse af. Vi kommer ind her, hvor Prabhupada 
afspiller en båndoptagelse for Bhurijana af en 
kommentar, han dikterede samme nat over 
Caitanya-caritamrta. 

Båndoptagede pile, fortsat

brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva
guru-krsna-prasade paya bhakti-lata-bija

”…Ordet guru-prasada tilkendegiver, at den 
åndelige mester er meget nådig, når det kom-
mer til at give disciplen velsignelsen i form af 
hengiven tjeneste. Det er den bedst mulige gave, 
som den åndelige mester kan tilbyde…Udrustet 
med Guddommens Højeste Personligheds nåde 
spreder den åndelige mester denne nåde til dem, 
der er ophøjede og fromme. Således træner den 
åndelige mester sine disciple til at tjene Gud-
dommens Højeste Personlighed. Dette kaldes 
guru-krpa. Det er Krishna-prasada, Krishnas 
nåde, at Han sender en ægte åndelig mester til 
den værdige discipel. Ved Krishnas nåde møder 
man den ægte åndelige mester, og ved den ån-
delige mesters nåde oplæres disciplen fuldt ud 
i Herrens hengivne tjeneste.. …

Metoderne, reglerne og reguleringerne, 
igennem hvilke man perfekt oplæres i hengi-
ven tjeneste, kaldes bhakti-lata-bija, frøet til 
hengiven tjeneste. Dette fås ved Krishnas nåde 
fra den åndelige mester…bhakti-lata-bija kan 
kun fås igennem den åndelige mesters nåde. 
Derfor må man tilfredsstille den åndelige mester 

for at få bhakti-lata-bija. Bhakti-lata-bija er 
kilden til hengiven tjeneste. Medmindre man 
tilfredsstiller den åndelige mester, får man 
bija’en eller frøet til karma, jnana og yoga 
uden at opleve den gavn, man får af hengiven 
tjeneste. Men den, der er trofast overfor sin 
åndelige mester, får bhakti-lata-bija. Denne 
bhakti-lata-bija fås, når man bliver initieret af 
den ægte åndelige mester. Efter at have fået den 
åndelige mesters nåde må man gentage hans 
instruktioner, hvilket kaldes at høre og recitere 
[sravanam, kirtanam]. Den, der ikke har hørt 
ordentligt fra den åndelige mester, eller som 
ikke følger de regulative principper, er ikke 
kvalificeret til chantning (kirtana). Den, der ikke 
har lyttet omhyggeligt til den åndelige mesters 
instruktioner, er ukvalificeret til at chante eller 
prædike den hengivne tjenestes religion. Man 
må vande bhakti-lata-bija efter at have fået 
instruktioner fra den åndelige mester. 

Ens mentalitet som en hengiven vokser, når 
man er sammen med en vaisnava.

tandera carana sevi bhakta-sane vasa
janame janame haya, ei abhilasa

Igennem sit personlige eksempel understreger 
Narottama Dasa Thakura, at en hengiven altid 
skal huske at tilfredsstille sin forudgående 
acarya. Goswamierne repræsenteres af ens ån-
delige mester. Man kan ikke være en acarya (ån-
delig mester) uden strengt at følge i acaryaernes 
discipelrække. Den, der virkelig er seriøs med 
hensyn til at gøre fremskridt i hengiven tjeneste, 
bør ikke ønske andet end at tilfredsstille de fo-
rudgående acaryaer. Ei chaya gosani yara, mui 
tara dasa. Man bør altid opfatte sig selv som en 
tjener af acaryaernes tjener, og samtidigt med, at 



man tænker sådan, bør man leve i samfund med 
vaisnavaer. Hvis man imidlertid mener, at man 
er blevet så avanceret, at man kan leve separat 
fra vaisnavaernes samfund, og derfor opgiver 
alle de regulative principper, fordi man har 
krænket en vaisnava, bliver ens position meget 
prekær…At opgive de regulative principper og 
leve ifølge sine luner sammenlignes med en gal 
elefant, der med vold oprykker bhakti-lata’en 
og river den i stykker. På denne måde visner ens 
bhakti-lata. En sådan krænkelse opstår specielt, 
når man går imod den åndelige mesters instruk-
tioner. Det kaldes guru-avajna. Den hengivne 
skal derfor være ekstremt varsom med ikke at 
begå krænkelser imod den åndelige mester. 
Så snart man afviger fra den åndelige mester, 
begynder oprykningen af ens bhakti-lata, og 
gradvist visner alle bladene.

Så længe bhakti-lata-slyngplanten vokser, må 
man beskytte den ved at indhegne den hele vejen 
rundt. En novice-hengiven skal beskyttes ved at 
være omgivet af rene hengivne. På denne måde 
vil han ikke give den gale elefant en chance for 
at oprykke hans bhakti-lata-slyngplante. Når 
man omgås med ikke-hengivne, slippes den 
gale elefant løs. Sri Caitanya Mahaprabhu har 
sagt: asat-sanga-tyaga—ei vaisnava-acara. 
En vaisnavas første pligt er at opgive ikke-
hengivnes selskab. En såkaldt moden hengiven 
begår imidlertid en stor forseelse ved at opgive 
rene hengivnes selskab.” 

[Bhurijana Prabhu skriver:] Hvad der nu 
følger, er Prabhupadas ord direkte fra det origi-
nale afskrift af hans dikterede bånd. Derfor er 
nogle af ordene andre end i de redigerede kom-
mentarer, der nu udgives af BBT.

”Det levende væsen er et socialt dyr. Hvis man 
opgiver de rene hengivnes samfund, tvinges man 
til at have asat-sanga, ikke-hengivnes selskab. 
Ved at være i selskab med ikke-hengivne og 
omgås med ikke-hengivne aktiviteter bliver en 
såkaldt moden hengiven offer for den gale ele-
fants forseelse. Hvad end lille vækst, der var af 
den hengivne slyngplante, bliver hevet op med 
rode igennem en sådan krænkelse. Derfor må 
man meget omhyggeligt forsvare slyngplanten 

og indhegne den ved at følge de regulative prin-
cipper og omgås med rene hengivne. Hvis man 
synes, at der i samfundet [af hengivne] er mange 
såkaldte hengivne eller mange ikke-hengivne, 
bør man stadigvæk blive indenfor samfundet, og 
hvis man synes, at samfundets medlemmer ikke 
er rene hengivne, kan man holde sig i direkte 
selskab eller kontakt med den åndelige mester. 
Hvis der er nogle tvivl, bør man rådføre sig 
med den åndelige mester. Men uden at følge 
den åndelige mesters instruktioner – de regula-
tive principper og synge og høre om Herrens 
hellige navn – kan ingen blive en ren hengiven. 
Igennem sit mentale opdigt falder man ned, og 
omgang med ikke-hengivne får en til at bryde 
de regulative principper. Derved går man sin 
undergang i møde.”

Prabhupadas kommentarer på båndet fra 
hans diktafon føltes som en pil, der gen-
nemborede mit hjerte. Pilen indeholdt det 
absolutte budskab fra Krishna til mig via 
Hans repræsentant. Hvad der slog mig mest 
ved båndet, var Prabhupadas tonefald. Det 
var ikke en professionel oversætters stemme. 
Hans hjerte udtrykte en presserende nødven-
dighed. Prabhupadas stemme afslørede en 
faders kærlighed til en søn, som han er bange 
for kan forlade hans beskyttelse. Ladet med 
medfølelse ramte hans ord mig, specielt disse: 
” Hvad end (lille) vækst, der var, bliver hurtigt 
hevet op med rode igennem en sådan (gal 
elefants) forseelse…” og ”Hvis man synes, 
at der er mange såkaldte hengivne eller ikke-
hengivne i det Krishna-bevidste Samfund, kan 
man holde sig i direkte selskab med den ånde-
lige mester, og hvis man har nogle tvivl, bør 
man rådføre sig med den åndelige mester.”

Filosofien stod nu klar. At høre Prabhupada 
kalde på sine børn rørte mit hjerte. Glad, 
miserabel, ekstatisk og ydmyget forstod jeg, 
at budskabet ikke kun var rettet imod mig. 
Jeg spurgte, om jeg kunne sende en kopi af 
båndet til Siddha-Svarupananda Goswami, 
hvilket Prabhupada gav lov mig til.
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Prabhupadas bekymring
Prabhupada var bekymret for, om jeg kunne 

holde til presset fra hans renselsesterapi. Han 
spurgte: ”Så hvordan har du det?”

”Jeg har det fint, Prabhupada, men jeg er 
bange for, at min kone ikke har det så godt.”

Prabhupada så bekymret ud og bad mig hente 
hende. Han gav mig også båndet fra diktafonen 
og bad mig give det til Satsvarupa Maharaja, 
så han kunne renskrive det. Jeg gik udenfor og 
insisterede på, at Jagattarini skulle gå ind og tale 
med Prabhupada.

Jagattarini havde valgt ikke at være i Prabhu-
padas værelse. Det havde været for pinefuldt for 
hende at være i hendes åndelige mesters tilstede-
værelse og samtidigt føle sig så håbløs. I stedet 
havde hun valgt at vente udenfor og spekuleret 
over, hvordan en så frygtelig situation kunne 
være kommet over hende så hurtigt. Men da bån-
det var blevet spillet, havde hun lyttet ivrigt efter 
og haft det som om, at Prabhupada havde stillet 
hendes diagnose og givet hende behandling, og 
hendes spørgsmål var blevet besvaret. 

Da vi kom ind og bukkede os ned, var Prab-
hupada alvorlig. Langsomt tog han en tynd 
guldring af sin finger. Han holdt den varsomt 
imellem sin tommel og pegefinger og vendte 
sig til Jagattarini. “Den er til dig.” Prabhupada 
strakte sin arm ud og anbragte ringen i hendes 
udstrakte håndflader. Han virkede betænksom, 
mild og venlig som en kærlig fader. Jagattarini 
bøjede hovedet og begyndte at græde.

“Blot for at redde dem”
År senere mødte jeg en hengiven, der havde 

været sammen med Prabhupada i lufthavnen i 
Honolulu før Prabhupadas afrejse til Hongkong. 
Han fortalte mig, hvordan han pligtskyldigt 
havde advaret Prabhupada om, “hvad han kunne 
vente sig.” 

Da han fortalte Prabhupada, at “Bhurijana er 
i maya,” havde Prabhupada svaret, “Ja, det ved 
jeg. Jeg tager kun til Hongkong for at redde 
dem.”

Prabhupada ankom vred til Hongkong, men 
ikke desto mindre var det hans oprigtige hensigt 

at redde to faldne sjæle. Som grundlægger-
acarya af ISKCON var Prabhupada meget travlt 
optaget og succesrig. Men alligevel havde han 
ikke blot en løves vildhed, når han irettesatte 
nogen, men også en vaisnavas hjerte, der altid 
er fuld af medfølelse. Denne kombination, der 
kom til konkret udtryk i Prabhupada, Krishnas 
repræsentant, havde erobret verden. Prabhupada 
ønskede også, at hans tilhængere skulle have ”en 
englænders vovemod og en bengalsk moders 
hjerte.” Han talte om vaisnava-prædikantens 
hjerte på Hawaii kort før sin ankomst til Hong-
kong:

Nitai: Hvordan bliver man “bhagyavan?”
Prabhupada: Bhagyavan, velstående…Hvis 

man tjener penge, bliver man velstående.
Ordet kommer fra bhagavan, og bhaga bety-

der rigdom. Der er seks former for rigdom: ais-
varyasya samagrasya viryasya yasasah sriyah. 
Den, der besidder alle disse ting, er måske ikke 
ligefrem Bhagavan, men delvist – i forhold til 
hans position – kaldes han bhagyavan.

Nitai: Men ifølge verset, som du lige har 
citeret – ei rupe brahmanda brahmite kono 
bhagyavan – hvordan kommer man til stadiet 
af…

Prabhupada: Vi gør dem bhagyavan. Vi 
giver dem tjeneste og viser dem, hvordan de 
bliver bhagyavan. Vi udgyder vores blod, 
spandevis af blod, for at gøre dem bhagyavan. 
Dette er de hengivnes offer. Ligesom hvis du 
er fattig, og en eller anden rig mand kommer 
og siger, ”Tag en million dollars fra mig.” Med 
det samme er du rig. Så det er ved de hengivnes 
offer, at de bliver…Ligesom Vasudeva Datta. 
Han bad Caitanya Mahaprabhu: “Min Herre, 
Du er kommet her. Tag alle disse stakkels men-
nesker med Dig hjem, tilbage til Guddommen. 
Hvis Du synes, at de er for uværdige, og det 
kan de ikke komme, så giv alle deres synder til 
mig. Lad mig lide for dem. Tag dem med Dig.” 
Det er en vaisnava. Vaisnavaer opofrer alting 
for disse stakkels slyngler. Derfor er de meget, 
meget dyrebare for Krishna. Krishna siger, na 
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ca tasman manusyesu. De, der ofrer alting for at 
gøre disse slyngler heldige, bliver med det samme 
meget, meget kære til Krishna. Ligesom hvis en 
rig mand giver penge til offentlig velgørenhed, 
anerkendes han med det samme af regeringen. 
Somme tider får han en titel. Hvorfor? Fordi han 
har givet nogle af sine besiddelser til gavn for of-
fentligheden. På samme måde opofrer de hengivne 
alle deres besiddelser til gavn for disse stakkels 
mennesker. Derfor bliver de med det samme aner-
kendt. Det er metoden. Den hengivne ønsker ikke 
anerkendelse, men han er tilfreds med at vide, at 
”Min Herre vil have denne slyngel hjem, tilbage 
til Guddommen. Lad mig forsøge mit bedste.” 
Han kender sin Herres tanker. Hvorfor skulle 
Herren ellers komme og prædike: sarva-dharman 

parityajya mam ekam saranam vraja? Han har 
ikke noget at komme efter her. Han ønsker kun, at 
“Disse slyngler lider i deres materielle tilstand. De 
er Mine uadskillelige dele, Mine sønner. Lad Mig 
forsøge [at hjælpe dem].” Og den hengivne forstår, 
at ”Min Herre ønsker det, så lad mig gøre det på 
Hans vegne.” Derfor er en hengiven så dyrebar. 
Hare Krishna, Hare Krishna.

Prabhupadas barmhjertige besøg forankrede 
min bevidsthed fast på ham og hans mission. I 
ugevis derefter drømte jeg igen og igen om Prab-
hupada, og hans instruktioner indtog atter deres 
faste plads som de ledende principper i mit liv. 
Prabhupada, hvis krop på det tidspunkt var 78 år 
gammel, havde rejst tusinder kilometer for at redde 
to faldne disciple.
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Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakura

Den 15. december er det 71 år siden, at Srila 
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Srila Prabhu-
padas åndelige mester, gik bort. Han lagde grunden 
til det moderne Hare Krishna ved at tilpasse den 
Krishna-bevidste tradition til det 20’ende århun-
dredes teknologiske og sociale 
omstændigheder. Hans indstilling 
var, at selv om materielle ting ikke 
bør bruges på ens egen sansetil-
fredsstillelse, kan og bør de bruges 
i Krishnas tjeneste. Han anbragte 
derfor sine templer midt i de store 
byer, udnyttede sin tids teknologi 
til fulde og tillod sine sannyasier 
at klæde sig i vestligt tøj og rejse 
i moderne transportmidler i stedet 
for til fods. 

Bogtrykkerkunsten anså han for 
at være den meste effektive måde at 
sprede Krishna-bevidsthed over hele verden på. 
Han var selv forfatter til mange bøger, oversæt-
telser, kommentarer og filosofiske afhandlinger, 
og han startede tre forlag og trykpresser, der udgav 
snesevis af bøger og seks tidsskrifter på forskellige 
sprog. Han udgav tilmed en daglig avis, Nadiya 
Prakasa. 

Srila Bhaktisiddhanta forlod denne dødelige 
verden den 1. januar 1937. Ved sin bortgang gav 
han sine disciple følgende instruktion:

„Jeg råder alle til at prædike Rupa-Raghunathas 
lære med al kraft og alle ressourcer. Vores yderste 
mål er at blive støvpartikler ved Sri-Sri Rupa og 
Raghunatha Goswamis lotusfødder. I bør alle 

arbejde samlet under ledelse af 
jeres åndelige mester med henblik 
på at tjene den Absolutte Kundskab, 
Guddommens Personlighed. I bør 
på en eller anden måde leve i denne 
dødelige verden kun for Guddom-
mens tjeneste og uden at strides. 
Opgiv ikke tjenesten til Guddom-
men på trods af alle farer, al kritik 
og alle ubehageligheder. Tab ikke 
modet, selv om de fleste mennesker 
i verden ikke tjener Guddommens 
Personlighed. Opgiv ikke jeres 
egen tjeneste, for den er jeres ét og 

alt, og opgiv heller ikke at recitere og høre om 
Guddommens transcendentale, hellige navn. I bør 
altid synge Guddommens transcendentale navn 
med tålmodighed og udholdenhed som et træ og 
ydmyghed som et græsstrå...Mange blandt jer er 
velkvalificerede og dygtige hengivne. Vi har 
intet andet ønske.“



Vedisk kronologi og de 
geologiske tidsaldre

Af Lalitanatha Dasa
Jeg har i flere år hørt rygter om, at Sadaputa Prabhu (Dr. Richard L. Thompson), vores 

matematiker og videnskabsmand, der gik bort for nogle måneder siden, skulle have skrevet om 
sammenhængen imellem den moderne geologis tidsaldre og Vedaernes yuga’er, manvantara’er, 
kalpa’er osv. Jeg havde dog aldrig fået bekræftet, at det rent faktisk var tilfældet. Tilsyneladende 
kendte ingen til det. 

Det var derfor til min store overraskelse, at en hengiven for nogle dage siden uopfordret sendte 
mig artiklen Vedic Chronology and the Geological Time Scale (’Vedisk kronologi og den geologiske 
tidsskala’), som Sadaputa havde skrevet i 1981. Endnu mere overrasket blev jeg, da jeg læste artiklen 
eller snarere afhandlingen, som vist må være det rette ord. Den er intet mindre end skelsættende og 
epokegørende, og man kan kun undre sig over, at den ikke er mere kendt, end tilfældet er. Med det 
samme gik jeg i gang med at studere afhandlingen og lave et resumé. Resultatet er denne artikel. 
Selv om jeg har sat mit navn på som forfatter, har jeg ingen ære af den. Den egentlige forfatter er 
Sadaputa. Det er hans forskning, hans ideer og – tør jeg sige det – hans geni.

Siden den engelske geolog Charles Lyells tid 
i midten af det 18. århundrede har videnskaben 
accepteret, at jordens og livets historie skal 
måles i millioner og måske endda milliarder af 
år. Geologerne har nu konkluderet, at jorden er 
4,6 milliarder år gammel, livet opstod for over 
tre milliarder år siden, og komplekst flercellet 
organisk liv har eksisteret i omkring 600 mil-
lioner år. Vi mennesker er først dukket op på 
scenen i geologisk nyere tid.

Indiens vediske litteratur taler også om liv på 
jorden i millioner og milliarder af år. Astrofysik-
eren Carl Sagan bemærkede: 

“Hindu-religionen er den eneste af verdens 
store trosretninger, der helliger sig til den ide, 
at selve Kosmos gennemgår et umådeligt, ja 
uendeligt, antal tilintetgørelser og genfødsler. 
Det er den eneste religion, hvis tidsskalaer 
svarer til moderne videnskabelig kosmologi. 
Dens cyklusser løber fra vores almindelige 
dage og nætter til Brahmas dag og nat, der 
varer 8,64 milliarder år, hvilket er mere end 
jordens alder og omkring halvdelen af tiden 
siden Big Bang.”2

Carl Sagan anså det selvfølgelig for et rent 
og skært tilfælde, når Vedaerne taler om tid-

srum, der i størrelsesorden svarer til, hvad man 
opererer med indenfor nutidig videnskab. De 
fleste moderne mennesker anser sikkert ligesom 
Sagan Vedaerne for at være en samling indiske 
oldtidsmyter, der har meget lidt at bidrage med 
til den videnskabelige forståelse af jordens 
historie. 

Men er det nødvendigvist rigtigt? Det er 
selve spørgsmålet, som Sadaputa stiller i 
Vedic Chronology. Sagt på en anden måde: 
er der et muligt sammenfald (’korrelation’ 
med et matematisk ord) imellem de vediske 
tidsaldre og den moderne videnskabs geolo-
giske perioder? 

Sadaputa foreslår, at man ikke på forhånd 
udelukker dette. Med andre ord: Sagans 
opfattelse af, at den vediske version er 
mytologisk, er ikke videnskabeligt baseret. 
Sagan refererede ikke til et systematisk for-
skningsarbejde, der havde påvist dette. Hans 
konklusion var blot hans forudfattede ide om, 
hvad der på forhånd er muligt og ikke muligt. 
Sadaputa opfordrer os til i stedet rent faktisk 
at tage et videnskabeligt kig på Vedaernes 
historiekronologi, før vi afskriver dem som 
mytologiske overleveringer fra Oldtiden. 
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Den vediske kronologi 
Ifølge den vediske kronologi, som man finder 

den beskrevet i bl.a. Srimad-Bhagavatam og 
Surya-siddhanta, har universet eksisteret i 
halvanden trillion år (1,5x1018 år) og gentagne 
gange gennemløbet en række store og mindre 
historiske cyklusser. Ligesom årstiderne kom-
mer og går i cykler, kommer og går universets 
tidsaldre igen og igen. 

Af disse cykler er den længste, vi her skal se 
på, en kalpa. Den kaldes også Brahmas dag og 
varer i 4,32 milliarder år. En kalpa inddeles i 
14 manvantara-perioder på hver 306.720.000 
år. En manvantara svarer til regeringstiden 
for en Manu, en bestemt slags halvgud, der 
forestår vigtige dele af universets administra-
tion. Ved afslutningen på en manvantara er 
der en periode med udslettelse, f.eks. i form af 
verdensomspændende oversvømmelser, hvor 
mange livsformer tilintetgøres for efterfølgende 
at blive genskabt i næste manvantara. 

En manvantara inddeles yderligere i 71 
divya-yuga’er, der hver varer 4,32 millioner år. 
Endvidere er der før og efter hver manvantara 
en overgangsperiode, der kaldes en sandhya 
og varer i 0,4 divya-yuga’er (1,08 mio. år). Et 
hurtigt regnestykke viser, at 14 manvantara’er 
på 71 divya-yuga’er plus 15 sandhyaer på 0,4 
divya-yuga giver 1000 divya-yuga’er (14 x 71 + 
15 x 0,4 = 1.000), som det også står i Bhagavad-
gita (8.17).

Hver divya-yuga opdeles igen i fire yuga’er, 
der kaldes satya-yuga, treta-yuga, dvapara-yuga 
og kali-yuga, hvis varighed er henholdsvis 40%, 
30%, 20%  og 10% af en divya-yuga. 

Figur 1 giver en oversigt over disse tid-
saldre.

I denne kalpa eller Brahmas dag skulle vi 
nu være i den syvende manvantara, der har 
navn efter Vaivasvata, den nuværende Manu. 
27 divya-yugaer er gået siden dens start. Ifølge 
Surya-siddhanta er vi omtrent 5.000 år inde i 
kali-yuga i den 28. divya-yuga
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Tidsalder Varighed Bemærkninger
kalpa 4.320.000.000 år Kaldes også Brahmas dag

manvan-
tara

306.720.000 år En kalpa = 14 manvantaraer.  
En sandhya  (overgangsperiode) = 1,728 

mio. år (= 0,4 divya-yuga)
divya-yuga 4.320.000 (4,32 mio.) 

år
divya-yuga = fire yuga’er: satya-yuga, 
treta-yuga, dvapara-yuga, kali-yuga.

Figur 1. Over-
sigt over de 
vediske tid-
saldre.

Figur 2. Startdato for de første syv man-
vantaraer i denne kalpa.

Manvantara Startdato (mio. år før nu)
Vaivasvata 120.533

Caksusa 428.981
Raivata 737.429
Tamasa 1.045.877
Uttama 1.354.325

Svarocisa 1.662.779
Svayumbhuva 1.971.221

Den geologiske skala
Moderne geologi inddeler jordens historie i 

to store epoker, tiden før og efter Kambrium 
for 600 millioner år siden. Tiden før Kambrium 
kaldes bredt Prækambrium. Bortset fra spor af 
mikroskopiske encellede væsner er der næsten 
ingen fossiler fra den tid. En undtagelse er de ca. 
700 mio. år gamle Ediacara-fund fra Australien, 
men dem mener videnskaben sjovt nok ikke er 
oprindelsen til det liv, vi kender nu. Derimod har 
man fra Kambrium og fremefter sedimentære 
aflejringer, der indeholder store mængder gen-
kendelige fossiler, på grundlag af hvilke geolo-
gerne har opstillet forskellige tidsaldre. Ud fra 
radioaktiv datering og andre måder at analysere 
og sammenholde sedimentære lag på har man 
tildelt disse tidsaldre bestemt aldre. 



Figur 3 er en tavle over 
geologiske tidsaldre fra 
Kambrium og fremefter. 
Venstre kolonne angiver 
de tre store epoker og den 
næste kolonne tidsaldrene 
indenfor disse epoker. Den følgende kolonne 
giver tidsaldrenes begyndelsestidspunkt (i 
millioner år før nu) ifølge en russisk forsker-
gruppe under ledelse af Afanassyef (herefter 
kaldet Afanassyef-skalaen). Tallene i højre 
kolonne stammer fra en gruppe amerikanske og 
europæiske forskere (herefter kaldet Holmes-
skalaen). Holmes-skalaen indeholder de fleste 
steder flere tal i samme rubrik. De svarer til 
yderligere inddelinger i øvre, mellem og nedre 
perioder (yngre, mellem og ældre perioder). For 
Kambrium angiver Afanassyef-skalaen ikke et 
tal, men et interval på 570-600 mio. år.

Korrelation imellem vediske og 
geologiske aldre

Ved første øjekast er der ingen korrelation 
imellem de vediske og de geologiske tidsaldre. 
Men Sadaputa fandt ud af noget interessant, hvis 
man reducerer tallene for manvantara’erne (se 
figur 2) med en konstant faktor (R) på 0,554479 
(se figur 4). Pludselig afsløres en korrelation. 
Tallene i tredje og fjerde kolonne, der repræsen-
terer vediske henholdsvis moderne geologiske 
aldre, er næsten identiske.

Men før vi falder i svime over denne korrela-
tion, skal vi se på, hvad R = 0,554479 overho-
vedet er for en størrelse. Sadaputa forklarer, at 
han valgte det som det tal, der giver den bedste 
korrelation imellem de vediske og geologiske 
tidsaldre, når tallet ganges med sidstnævnte. 
Jamen, hov, hov! Lyder det ikke som en 
cirkelslutning? Man vælger et tal, der giver en 
korrelation, og slutter bagefter, at der er en kor-
relation. Hmm?!

Sadaputa svarer, at den indvending holder 
ikke. Hvis der ikke var nogen korrelation, kunne 
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Figur 3. Geologiske 
tidsaldre fra Kam-
brium og fremefter 
med angivelse af to 
sæt aldre (Afanassyef-
skalaen og Holmes-
skalaen). Tallene an-
giver begyndelsestid-
spunkt i millioner år.

Figur 4. Sammenligning imellem starttid-
spunkter for de fire seneste manvantara’er og 
starttidspunkter for fire centrale geologiske 
perioder. Kolonne 2 giver starttidspunktet 
for manvantara’erne i kolonne 1. I kolonne 
3 er disse starttidspunkter nedskaleret med 
faktoren R = 0,554479. Kolonne 4 giver 
starttidspunkterne for de geologiske perioder 
angivet i kolonne 5

Tidsalder Afanassyef Holmes
Pleistocæn 2 2

Pliocæn 12 7
Miocæn 26 12;  18,5;  36

Oligocæn 37 -;  31,5;  37,5
Eocæn 60 45; 49;  53,5

Palæocæn 67 58,5; 65
Kridttiden 137 100;  136

Jura 195 162; 172;  193
Trias 240 205 ,  215 ,  225
Perm 285 240; 280

Kultiden 350 325;  345
Devon 410 359;  370; 395
Silur 435 435

Ordovicium 500 445; 500
Kambrium 570-600 515; 540; 570

Epoke

Kænozoikum

Mesozoikum

Palæozoikum

Vedisk tidsalder
(manvantara)

Starttidspunkt
(mio. år før nu)

Starttidspunkt 
ganget med R 

(0,554479)

Geologisk alder 
ifølge Afanassyef
(mio. år før nu)

Geologisk tidsalder

Vaivasvata 120,533 66,83 67 Palæocæn
Caksusa 428,981 237,86 240 Trias
Raivata 737,429 408,89 410 Devon
Tamasa 1.045, 877 579,92 570-600 Kambrium



man slet ikke finde et sådant tal, R. At man kan 
finde et sådant tal angiver, at forholdet imel-
lem starttidspunkterne for Vaivasvata-manva-
tara og Palæocæn (67 mio. år divideret med 
120 mio. år) er tilnærmelsesvis det samme 
som forholdet imellem  starttidspunkterne for 
henholdsvis Caksusa-manvatara og Trias (240 
mio. år divideret med 428 mio. år), Raivata-
manvantara og Devon (410 mio. år divideret 
med 737 mio. år) samt Tamasa-manvantara 
og Kambrium (570 mio. år divideret med 
1.045 mio. år).  

Godt. Men, vil mange igen sikkert indv-
ende, hvorfor lige netop Palæocæn, Trias, 
Devon og Kambrium? Hvis man havde valgt 
nogle af de andre geologiske tidsaldre, havde 
den samme korrelation ikke været der. Eller 
sagt med andre ord: er de ikke bare bekvemt 
valgt uden andre hensyn end at de kan passes 
ind i en tilsyneladende korrelation? Hvis man 
har tidsaldre nok at vælge imellem, kan det vel 
ikke være så svært at udvælge fire, der viser 
denne korrelation. 

Sadaputa afviser også denne indvending. 
For at forstå hvorfor er det nødvendigt at vide, 
hvad geologerne siger om de fire pågældende 
geologiske tidsaldre:

(1) Palæocæn. Dette er den første tidsalder 
i den Kænozoiske Epoke, der kaldes pat-
tedyrenes tidsalder. Den berømte udslettelse 
af dinosaurerne skete ved afslutningen på 
Kridttiden og starten på Palæocæn. 

(2) Trias. Afslutningen på Perm og begyn-
delsen på Trias markeres også af en tilsynelad-
ende masseudslettelse, hvor måske 96 procent 
af alle havdyr uddøde. Denne overgang er 
begyndelsen på den Mesozoiske Epoke. 

(3) Devon. Starten på Devon markerer en 
skelsættende geologisk begivenhed: begy-
ndelsen på liv på landjorden. Op til afslut-
ningen på den forudgående tidsalder, Silur, 
er spor af liv så godt som fraværende i de 
kontinentale aflejringer. 

(4) Kambrium. Kambrium kendetegnes af 
’den kambriske eksplosion’, der for alvor 
markerer begyndelsen på det flercellede liv, 

hvor en mangfoldighed af dyr med komplekse 
organer og hårde skaldele og skeletter for 
første gang ses i fossillagene. Den kambriske 
eksplosion er blevet kaldt den største geolo-
giske begivenhed i jordens historie.

De fire største geologiske begivenheder i 
jordens historie de sidste 600 mio. år falder 
altså sammen med starten på Palæocæn, Trias, 
Devon og Kambrium. Blandt de geologiske 
tidsaldre kan disse fire med god ret kaldes 
de vigtigste. Det er derfor, at korrelationen 
imellem dem og de sidste fire manvantara’ers 
startdatoer er så påfaldende, når sidstnævnte 
reduceres med R. Bemærk, at ifølge den 
vediske litteratur sker der store udslettelser 
såsom under sandhya’erne, overgangsperi-
oderne imellem manvantara’erne.

Sadaputa konkluderer, at korrelationen 
er både virkelig og statistisk signifikant og 
kan fastslås med en sikkerhed på 99,9975%. 
Sagt med andre ord er sandsynligheden for, 
at denne korrelation skulle være tilfældig, 1 
ud 40.0000.

R angiver således med 99,9975% sikkerhed 
en systematisk størrelsesforskel imellem den 
vediske tidsskala og den geologiske tidsskala. 
Selv om de vediske aldre og de geologiske 
aldre refererer til samme historiske epoke, 
er skalaerne forskellige. For hvert vedisk år 
er der kun 0,554479 geologisk år. Hvad det 
skyldes, kan være svært at sige. En mulighed 
er en systematisk fejl i beregningen af de ge-
ologiske aldre. Moderne videnskab arbejder 
ud fra den antagelse, at naturlovene altid har 
været de samme og virket på samme måde til 
alle tider. Måske er den antagelse forkert. If-
ølge Vedaerne opererer naturlovene ikke ens i 
divya-yuga’ernes forskellige perioder, og ma-
terie skulle forfalde hurtigere i for eksempel 
kali-yuga end i satya-yuga. Hvis eksempelvis 
radioaktivt henfald således sker langsommere 
i satya-yuga end i kali-yuga, gør det geolo-
gernes radioaktive dateringer misvisende med 
en konstant faktor. Hermed ikke være sagt, at 
det er forklaringen på dette gådefulde faktum, 
men det er en mulig hypotese. 
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Divya-yugaer og geologiske tidsaldre
Hvad med divya-yuga’erne? Er der også 

en korrelation imellem dem og de geologiske 
tidsaldre? Lad os se på Figur 5. 

påfaldende tæt sammen med starttidspunkter for 
divya-yuga’er (bemærk markeringerne).

Under hver af disse geologiske aldre angives 
den procent, hvorfra de afviger fra den nærmeste 
begyndelse på en divya-yuga. For eksempel 
er denne procent for Pleistocæn –6,6%. Dette 
tal fås ved at trække starttidspunktet for den 
nærmeste divya-yuga fra starttidspunktet for 
den pågældende geologiske tidsalder og divi-
dere denne forskel med længden på en divya-
yuga (i dette tilfælde (3,607 – 3,893):4,32 = 
–6,62037%). At procenten er negativ angiver, at 
den målte start på Pleistocæn falder efter starten 
på den nærmeste divya-yuga. På samme måde 
er Pliocæn 10,9% fra den nærmeste divya-yuga. 
Hvis en geologisk tidsalder ligger midt imellem 
starten på to divya-yugaer, er afvigelsen størst, 
i alt 50%.

Figur 6 viser beregningen af afvigelsen 
for Afanassyef-skalaens første ni geologiske 
tidsaldre. Bemærk, at de fleste afvigelser er 
små. Hvis der ingen korrelation var imellem 
de geologiske aldre og divya-yuga’erne, ville 
afvigelserne have været tilfældigt fordelt imel-
lem –50% og 50%. Selv om to af afvigelserne, 
nemlig for Oligocæn og Trias, er store (hen-
holdsvis –45,5% og 49,3%), ligger de øvrige 
indenfor 10%. Selv med disse to store afvigelser 
er afvigelserne statistisk signifikante nok til 
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0

3,893

8,213

12,533

16,853

21,173

25,493

29,813

34,133

38,453

42,773

47,093

51,413

3,607  Pleistocæn
 afvigelse = -6,6% )

21,642  Pliocæn
 (afvigelse = 10,9%)

46,891  Miocæn
 (afvigelse = -4,7%)

Her kan vi igen minde os selv om, at en divya-
yuga varer 4,32 mio. år, og at vi lige nu er ca. 
5.000 år inde i en kali-yuga. Således er der gået 
3,893 mio. år af den nuværende divya-yuga, 
hvilket er den første alder i venstre søjle på 
Figur 5. Det næste tal er fremkommet ved igen 
at lægge 4,32 mio. år til 3,893 mio. år (i alt 8,213 
mio. år), det næste tal (12,533 mio. år) er igen 
opnået ved at lægge 4,32 mio. år til osv.

I højre søjle på Figur 5 er indsat de første tre 
aldre fra Afanassyef-skalaen omregnet til ’ve-
diske år,’ hvilket gøres ved at dividere dem med 
R = 0,55479. De derved fremkomne aldre falder 

Figur 5. Tallene til venstre angiver starttid-
spunktet (i mio. år) for de forudgående divya-
yugaer. Til højre er indsat Afanassyef-skalaens 
starttidspunkt for de sidste tre geologiske 
tidsaldre – Pleistocæn, Pliocæn og Miocæn. 
Bemærk, at dette starttidspunkt er ’vediske 
år’, dvs. at Afanassyef-skalaens tal er divideret 
med R = 0,55479. Figur 6. Afanassyef-skalaens første ni ge-

ologiske tidsaldre og deres afvigelse fra den 
nærmeste start på en divya-yuga.

Geologisk periode
Starttidspunkt 
(mio. år før nu) Afvigelse

Pleistocæn 2 -6,6
Pliocæn 12 10,9
Miocæn 26 -4,7

Oligocæn 37 -45,5
Eocæn 60 14,7

Paleocæn 67 7,0
Kridttiden 137 -10,7

Jura 195 10,7
Trias 240 49,3



at vise en korrelation imellem geologiske tid-
saldre og divya-yuga’er. Sadaputa viser, at en 
statistisk beregning (”student t test”) viser en 
97,6% sandsynlighed for, at denne fordeling 
af afvigelserne ikke er tilfældig, de to store 
afvigelser iberegnet. 

Strækker man beregningerne til geologiske 
tidsaldre før Trias, kan man ikke længere påvise 
nogen statistisk signifikant sammenhæng, 
hvilket heller ikke burde overraske på grund 
af den voksende usikkerhed ved dateringer, jo 
længere man går tilbage i tiden. 

Hvis vi går over til Holmes-skalaen, viser de 
samme korrelationer sig. Først sammenligner 
Figur 7 de fire seneste manvantara’er med de 
fire store geologiske tidsaldre ifølge Holmes-
skalaen. Samme korrelationer viser sig som før. 
Bemærk, at Holmes-skalaen har en fast værdi 
for starten på Kambrium (Afanassyef-skalaen 
havde kun et interval), og at denne falder tæt 
sammen med starten på Tamasa-manvantara. 
Bemærk også, at R her har værdien 0,54249, 
da Holmes-skalaens aldre er systematisk mindre 
end Afanassyef-skalaens.

Figur 8 angiver afvigelserne for Holmes-
skalaens geologiske tidsaldre fra nærmeste 
divya-yuga. Også her viser der sig en korrela-
tion. Selv om den på en måde er mindre udtalt 
end ved Afanassyef-skalaen, opvejes dette af de 
mange flere data på Holmes-skalaen. 

De mange flere data, som denne skala inde-
holder (tidspunkter for øvre, mellem og nedre 
stadier for flere af tidsaldrene), viser sig også 
at svare til divya-yuga-overgange. Også her er 
der nogle store afvigelser, såsom -46% og 30%, 

men på trods af disse er der ifølge en ’student t 
test’ 99% sandsynlighed for, at denne fordeling 
ikke er tilfældig. 

Påfaldende er i øvrigt sammenfaldet af Oli-
gocæns store afvigelse på henholdsvis –46% 
og –45,5% på de to skalaer. Med andre ord 
starter Oligocæn ifølge begge skalaer midt i en 
divya-yuga, hvilket også tyder på mere end et 
tilfælde. 

Den tilsyneladende evolutionære 
historie

På dette tidspunkt vil nogle måske indvende, 
at bortset fra sammenfaldet af starttidspunkter 
for vediske og geologiske tidsaldre er det svært 
at se fællestræk ved vedisk og geologisk histo-
rieforståelse. Ifølge Vedaerne er historien cyk-
lisk og gentager sig, og der har til alle tider været 
avancerede livsformer inklusive mennesker. I 
modsætning hertil er den moderne geologiske 
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Geologisk periode Starttidspunkt 
(mio. år før nu)

Afvigelse

Pleistocæn 2 -4,8
Pliocæn 7 8,6

Øvre Miocæn 12 22,0
Mellem Miocæn 18,5 -0,7
Nedre Miocæn 26 19,3

Mellem Oligocæn 31,5 -46,0
Nedre Oligocæn 37,5 10,0

Øvre Eocæn 45 30,0
Mellem Eocæn 49 0,7
Nedre Eocæn 53,5 -7,3

Øvre Paleocæn 58,5 6,1
Nedre Paleocæn 65 -16,6

Vedisk tidsalder
(manvantara)

Starttidspunkt
(mio. år før nu)

Starttidspunkt 
ganget med R 

(0,54249)

Geologisk alder 
ifølge Holmes

(mio. år før nu)
Geologisk tidsalder

Vaivasvata 120,533 65,4 65 Palæocæn
Caksusa 428,981 232,7 225 Trias
Raivata 737,429 400.0 395 Devon
Tamasa 1.045, 877 567,4 570 Kambrium

Figur 7. De fire seneste manvantara’er sam-
menlignet med Palæocæn, Trias, Devon og 
Kambrium ifølge Holmes-skalaen.

Figur 8. . Holmes-skalaens geologiske 
tidsaldre og deres afvigelser fra starten på 
nærmeste divya-yuga.



opfattelse baseret på evolutionsteoriens ide om 
udvikling af livet fra primitive til avancerede 
organismer. Sadaputa spørger, hvad man skal 
mene om det.

Den påviste korrelation imellem de vediske 
og geologiske aldre er selvsagt grund nok alene 
til at have en større tiltro til den vediske ver-
sion end først antaget. Med hensyn til andre 
forskelle imellem vedisk forståelse og moderne 
evolutionsteori er det hele ikke så soleklart, 
som man først skulle tro. For det første er der 
ingen evolutionær, mekanistisk forklaring på 
livets oprindelse, og mange træk ved livet ligner 
mere et intelligent design end en tilfældig, blind 
udvikling. For det andet er der også flere grunde 
til at mene, at fossilfundene ikke nødvendigvis 
støtter en evolutionær tolkning. Evolutionste-
oriens centrale ide er, at organismer gennemgår 
små ændringer fra generation til generation. 
Men fossilerne viser ikke en sådan gradvis 
udvikling. Arter dukker op meget pludseligt i 
fossillagene og eksisterer uforandret, indtil de 
eventuelt forsvinder igen. Den absolutte mangel 
på fossile mellemformer imellem arter taler 
imod en evolutionær tolkning.

Påstanden om, at fossilerne på trods af man-
glen på mellemformer ikke desto mindre viser 
en generel fremadskriden fra lavere til højere 
former, er nødvendigvis heller ikke korrekt. 
Selv om man f.eks. generelt hævder, at der kun 
var liv i havet indtil Silur, er der faktisk fundet 
sporer fra planter og rester af træ i aflejringer fra, 
hvad der svarer til Kambrium, hvilket angiver, 
at der må have været liv på landjorden, selv om 
det ikke har efterladt mange spor. 

Rent forskningsmæssigt er dette dog et 
forsømt område. Et problem her er, at næsten 
al forskning er foregået ud fra en evolutionær 
forudopfattelse, som kan have hindret forskerne 
i at søge efter f.eks. spor af mennesker, hvor 
man på forhånd anser det for umuligt, at der 
kan have levet mennesker. Sadaputa bemærker 
her, at faktisk er der indberettet fund af spor af 
menneskelig aktivitet i aflejringer, der svarer til 
meget tidlige geologiske epoker på jorden. Det 
er også interessant, at i det 18. århundrede for-

talte videnskabelige tidsskrifter som Scientific 
American flere gange om sådanne fund, men gør 
det ikke længere. Dette støtter også Vedaernes 
påstand om, at der har levet mennesker til alle 
tider.3

Sadaputa konkluderer:
”…Jeg mener, at en yderligere udforskning 

af fossillagene fra et radikalt ikke-evolutionært 
perspektiv har potentiellet til at afsløre hidtil 
ukendte sammenhænge i det accepterede ge-
ologiske materiale og også at sætte os i stand til 
på en meningsfuld måde at fortolke materiale, 
der er blevet ignoreret eller undertrykt på grund 
af dets uforenelighed med de herskende viden-
skabelige opfattelser. Korrelationen, som vi har 
konstateret imellem de geologiske og vediske 
tidsskalaer, er ét eksempel på dette. En person, 
hvis tankegang var begrænset til det herskende 
evolutionære syn på verden, kunne det sikkert 
aldrig være faldet ind at søge efter en mulig 
sammenhæng imellem de vediske og geologiske 
kronologier. Derfor ville han højst sandsynligt 
aldrig have opdaget den korrelation, som vi har 
diskuteret. Måske ligger der tilsvarende korre-
lationer gemt i sammensuriet af det geologiske 
materiale. Disse korrelationer kan måske blive 
opdaget, hvis vi er villige til at gå til vidnesby-
rdene med et åbent sind og overveje muligheden 
af, at jordens historie kan have mange sider, der 
synes fantastiske eller umulige set ud fra den 
herskende evolutionsteoris perspektiv.”

Referencer.
Vedic Chronology and the Geological Time 

Scale, Richard L. Thompson [Sadaputa Dasa] 
THE SA-VIJNANAM PROJECT, Working Pa-
per Number 1, udgivet af Sa-vijnanam Project, 
51 West AlIens Lane, Philadelphia, Pa. 19119, 
USA, 1981.

Cosmos, Carl Sagan, Random House, Inc., 
New York, USA, 2002 ed.

Her skal det bemærkes, at Vedic Chronology 
er fra 1981 og skrevet før Sadaputa og Drutakar-
mas udgivelse i 1993 af Forbidden Archeology, 
der netop dokumenterer hundredvis af arkæolo-
giske fund fra meget tidlige tider på jorden.

-13-
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Transcendental psykologi, 6
Af Lalitanatha Dasa

Centralt i vedisk filosofi er forståelsen af, at 
udover Krishna, Guddommens Højeste Per-
sonlighed, findes der to slags sjæle, de evigt 
fuldkomne og de evigt betingede. Sri Krishna 
siger i Bhagavad-gita: 

”Der er to klasser af væsner, de fejlbarlige 
og de ufejlbarlige. I den materielle verden er 
hvert eneste levende væsen fejlbarligt, og i den 
åndelige verden er hvert eneste levende ufejl-
barligt.” (Bg. 15.16)

Strengt taget er der kun én slags sjæle, uanset 
om vi er i den åndelige eller materielle verden 
(og uanset hvad slags krop – halvgud, menneske, 
dyr, plante – som vi i den materielle verden er i). 
Men nogle sjæle lever i frihed i den åndelige ver-
den, og andre lever betingede liv i den materielle 
verden. Følgelig taler man om nitya-siddha¸ 
evigt fuldkomne, og nitya-baddha, evigt betin-
gede sjæle. Det gør man, selv om de betingede 
sjæle i den materielle verden egentligt ikke er 
’evigt betingede’. Vores fangenskab i kredsløbet 
af fødsel og død kan gå så længe tilbage, at det 
er umuligt for os at sige, hvor længe vi har været 
her, og derfor bruges udtrykket nitya-baddha, 
evigt betinget. Men teknisk set er vi ikke evigt 
betingede. Vi har engang været frie sjæle, og 
vi kan igen blive frie sjæle, selv om vi lige nu 
er betingede. 

’At være betinget’ er et psykologisk fagud-
tryk. Man taler om en betinget handlemåde. 
Den russiske videnskabsmand Ivan Pavlov fik 
Nobelprisen i 1904 for at have påvist den betin-
gede refleks, da han fik hunde til at savle blot ved 
at ringe med en klokke. Normalt savler hunde, 
når de ser eller lugter mad, men Pavlov fik den 
samme refleks frem i hundene ved at ringe med 
en klokke, når de skulle fodres. Efter et stykke 
tid var klokkens ringen så indarbejdet, at den 
blotte lyd af klokken – uden tilstedeværelsen af 
nogen form for mad – var nok til at få hundene 
til at savle. Pavlov havde indgydt en betinget 
refleks i hundene. 

At være betinget betyder altså, at man mentalt 
forbinder tilfredsstillelsen af et ønske med en 
stimulus, der ikke kan tilfredsstille det ønske. 
Pavlovs hunde forbandt tilfredsstillelsen af deres 
sult med en klokkes ringen, selv om lyden af en 
klokke ikke kunne tilfredsstille deres sult. På 
samme måde er vi betingede til at tragte efter 
det, som ikke kan tilfredsstille os, og derfor er 
vi konstant utilfredsstillede, hvilket selvfølgelig 
giver næring til mange usunde psykologiske 
tilstande. I Bhagavad-gita (2.62-63) forklarer 
Krishna, at når ønsker ikke bliver tilfredsstillet, 
opstår der frustration, og frustration giver ophav 
til vrede. Af vrede bliver man blind (i overført 
betydning), hvilket ødelægger ens hukommelse 
og intelligens, og derved synker man ned i endnu 
større forvirring og måske vanvid.

Suhotra Prabhu
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Alle sjæle er lykkesøgende, men vi betingede 
sjæle forbinder tilfredsstillelsen af vores ønske 
om lykke med noget, der ikke kan give os lykke. 
Som sjæle kan vi af natur egentlig kun opleve 
lykke ved at give lykke, 
men ikke ved at nyde lykke 
eller tage lykke. Vores natur 
er uselvisk at tjene andre 
med et ønske om at gøre 
dem lykkelige. Den eneste 
ægte lykke, vi kan opleve, 
er lykken ved at se andre 
lykkelige. Yderst set kan 
dette føres tilbage til vores 
forhold til Krishna, til hvem 
vi som sjæle har et naturligt 
uselvisk forhold, i hvilket 
vi oplever vores egentlige 
lykke ved at gøre Krishna 
lykkelig. Men også i denne verden kender vi til 
dette fænomen, selv om det kun er en afglans 
af vores oplevelse i forholdet til Krishna. Et 
eksempel er forældres lykke over at give gaver 
til deres børn og se dem være glade. Det er en 
mere uselvisk oplevelse af lykke, og den er 
større end oplevelsen af direkte lykke. Børnene, 
som får gaverne, oplever sandsynligvis mindre 
lykke over deres lykke end deres forældre, der 
indirekte er lykkelige over deres lykke. 

Vi sjæle er på ingen måde afskåret fra at være 
lykkelige, men faktum er, at indirekte lykke – 
lykke over andres lykke – er en mange gange 
større lykke end direkte at nyde sin egen lykke. 
Men som betingede sjæle omsætter vi refleks-
mæssigt vores ønske om lykke til en stræben ef-
ter selvisk nydelse. Pavlovs hunde var betingede 
til at savle og tro, at de skulle spise, når klokken 
ringede, og vi betingede sjæle er betingede til at 
tro, at nu skal vi være lykkelige, når vores sind 
opkaster den ene fantasi om selvisk nydelse 
efter den anden. 

Vores betingede tilstand er som en form for 
narkomani, en afhængighed, vi ligger under for. 
Den begyndte som en måde at beruse sig på. 
Først var der en oplevelse af lykke og frihed, 
men som afhængigheden bed sig fast igennem 

gentagen beruselse, blev denne følelse af frihed 
og lykke mere og mere til en tungt, trykkende 
åg. Den afhængige person fanges i et net, der 
bliver strammere og strammere. Til at begynde 

med er nettet løst og har 
plads til et normalt liv med 
familie, venner, arbejde 
og social status. Men som 
nettet strammes, fylder 
afhængigheden gradvist 
mere og mere i sindet og 
giver mindre og mindre 
plads til et normalt liv. For 
den nu afhængige eufoman 
ender afhængigheden med 
at være en besættelse, og 
hele tilværelsen bliver viet 
til at tilfredsstille dette ene, 
altfortærende ’behov’. 

En afhængighed er dog ikke et virkeligt behov, 
men kun sindet, der er blevet betinget ligesom 
Pavlovs hunde, der ikke kunne lade være med 
at savle, når de hørte klokken. På samme måde 
bliver den betingede sjæl af den materielle na-
tur, maya, gjort afhængig af noget, der vækker 
voldsomme, ubeherskede ønsker, men ikke kan 
give ham eller hende befrielse fra disse ønsker. 
At være afhængig vil sige at ønske at fortære 
noget, som i stedet fortærer en med flere og flere 
uopfyldelige ønsker. Det er, hvad det vil sige at 
være en betinget sjæl. Det er, hvad det vil sige 
at ”være i maya.”

Maya, Krishnas illusionsenergi
Maya er Krishnas illusionsenergi, som hele 

denne verden er en fremvisning af, og som vi 
er betingede af. På en måde virker maya både 
udenfor os og inde i os, for vores sind med dets 
drømme og fantasier er også mayas energi og 
ikke os selv (husk igen, at vi er ikke vores sind!). 
På en anden måde foregår maya kun i vores sind, 
for hvis vores sind ikke var betingede af maya, 
ville hun ingen indflydelse have over os. 

At maya kun foregår i vores sind, kan man 
forstå ved at forestille sig en tørlagt alkoholi-
kers reaktion, hvis han kommer et sted, hvor 

Vi sjæle er på ingen måde 
afskåret fra at være lyk-
kelige, men faktum er, at 
indirekte lykke – lykke 
over andres lykke – er en 
mange gange større lykke 
end direkte at nyde sin egen 
lykke. 

”

”
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han igen har mulighed 
for at drikke. Med det 
samme vælter trangen 
op i ham, og han må 
kæmpe med sig selv for 
ikke falde tilbage til sin 
gamle afhængighed. Til-
syneladende er den ydre 
omstændighed skyld i, 
at ønsket kommer op i 
ham igen. Men en an-
den person, der aldrig 
har rørt alkohol, kan gå 
ind samme sted og ikke 
føle nogen tiltrækning 
til alkohol overhovedet, 
hvilket viser, at afhæn-
gighed, inklusive vores 
afhængighed af maya, 
kun handler om, at sindet er forkert betinget. 

Oprindeligt var det intet andet end vores 
ønske, der fik os til at ville glemme Krishna. 
Men nu spiller mere end vores ønske ind. Vi er 
ikke længere frie. Vi er blevet betingede af at 
være i den materielle verden, betingede af maya. 
Ligesom en narkoman eller alkoholiker handler 
imod sit eget bedste og bedre vidende, har vi 
mistet magten over os selv og gør det, som vi 
egentlig ikke ønsker at gøre. Vores betingede 
psykologiske natur gør os bløde overfor den 
ydre indflydelse fra maya, ”det, som ikke er.” På 
os er maya en fortryllelse, en trolddom, en psy-
kologisk indflydelse, der påvirker os til at tro, at 
vi er noget andet end det, vi er, og får os til løbe 
efter mayas lygtemænd og fatamorganaer i den 
tro, at de er virkelige og kan tilfredsstille os. 

Under en morgenvandring den 15. maj 1973 i 
Los Angeles gav Srila Prabhupada en rammende 
illustration

 af, hvad maya er:
”I Srimad-Bhagavatam sammenlignes de 

betingede sjæle derfor med kamelen. Kamelen 
elsker at spise tornede kviste, der skærer dens 
tunge. Imens den spiser dem, kommer der 
blod fra dens tunge, og blodet blander sig med 
tornekvistene. Det giver dem en smule smag, 

og kamelen tænker: ”Hvor smager disse kviste 
godt.” Det kaldes maya. Maya betyder ”det, som 
ikke er.” Ma betyder ikke, og ya betyder dette. 
Så maya betyder ikke dette. Det er forklaringen 
på maya eller illusion.” (Fra Liv kommer fra liv, 
11. morgenvandring.)

Eksemplet er rammende. Kamelen tror, 
at smagen kommer fra tornene, selv om den 
kommer et andet sted fra (nemlig fra kamelens 
eget blod). På samme måde tror den betingede 
sjæl, at dens oplevelse af nydelse kommer fra 
sansernes kontakt med sanseobjekterne, selv 
om den kommer fra maya. Pavlov ringede sam-
tidigt med en klokke, når hundene fik mad, og 
maya giver på samme måde en følelse i sindet 
af nydelse samtidigt med, at sanserne bringes i 
kontakt med sanseobjekterne. Ligesom hundene 
udviklede en betinget refleks overfor klokken, 
udvikler den betingede sjæl en betinget refleks 
overfor sanseobjekterne. 

Maya ikke blot betinger vores sind til san-
seobjekterne, men giver os også en illusorisk 
følelse af at være tilfredse, selv om vi er konstant 
utilfredse. Srila Prabhupada: 

”Maya har to slags tildækkende kraft. Den 
ene kaldes praksepatmika, og den anden kaldes 
avaranatmika. Når man er besluttet på at komme 
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ud af materiel trældom, tilskynder praksepat-
mika-sakti’en, aflednings-indflydelsen, en til 
at blive i betinget liv og være helt tilfreds med 
sansetilfredsstillelse. På grund af den anden 
indflydelse, avaranatmika, 
føler en betinget sjæl sig 
tilfreds, selv om han rådner 
i en krop som et svin eller 
en orm i afføring.” (Cc. M. 
20.6.p)

Denne tilfredshed midt i 
maya ser man hos dyr, der 
kan leve under de værste, 
mest uhumske omstændig-
heder og alligevel føler sig 
lykkelige, så snart de æder. 
Selv dyr, der står i kø for at 
blive slagtet, føler sig til-
fredse, hvis de kan æde eller får mulighed for at 
have sex og parre sig. Hvis mennesker stod i kø 
og så dem foran sig blive slagtet den ene efter 
den anden, ville de rædselsslagne gøre alt for at 
flygte. Men dyr er så meget mere betingede og 
dækkede af maya, at de med det samme føler 
sig tilfredse, så snart de gives sansestimulanser 
som mad og parring. 

Selv om vi som mennesker ikke kan narres 
så let som dyr, får mayas indflydelse os også til 
at føle os tilfredse, når vi har tryghed, rigdom, 
sundhed, popularitet, stimulering, underhold-
ning og fornøjelser, selv om disse dybest set 
hverken tilfredsstiller os eller er varige. 

Maya er Krishna
Maya påvirker vores sind på mange måder og 

på mange planer. For en betinget sjæl er hendes 
fortryllelse uimodståelig og uovervindelig, for 
hun er Krishnas energi, Krishnas indflydelse. 
Men selv om det er mayas indflydelse på vores 
sind, der binder os til denne verden, er vi selv 
skyld i, at vi lader os påvirke af hende. Som 
Krishna siger i Bhagavad-gita:

”Naturen [maya] siges at være årsagen til alle 
materielle årsager og virkninger, hvorimod det 
levende væsen er årsag til de forskellige lidelser 
og nydelser i denne verden.” (Bg. 13.21)

At vi lider, og at vi er under maya, er vores 
egen skyld. Maya er ingen Satan, ikke Guds 
rival og onde konkurrent, der mod Guds 
vilje tiltvinger sig magten over Guds uskyldige 

børn. En sådan ide er ikke 
vedisk. Gud, Krishna, er 
ubesværet i fuld kontrol 
over hver eneste partikel. 
Ikke et græsstrå rører sig 
uden Hans sanktion. Grun-
den til, at Hans illusoriske 
energi, maya, holder os 
fangne, skal søges et andet 
sted. 

Vores situation er som 
kriminelle i et fængsel. 
Selv om det er statsmagten, 
der holder dem fanget, er 

de kriminelle selv og ingen andre skyld i deres 
egen lidelse. Vores ophold i denne verden er i 
sidste ende vores eget ønske og lovbrud imod 
Krishnas kosmiske love. Ved at ændre vores 
ønsker kan vi også ændre på vores situation og 
i sidste ende opnå vores oprindelige frihed. 

Men fordi vores sind er så betinget, og vores 
situation på en måde er som en eufomans til-
stand, er det en stor opgave for os. En eufoman 
kan have en teoretisk forståelse af, at det ikke er 
godt for ham, men alligevel stadig have meget 
svært at få bugt med sin afhængighed. Mange 
folk er for eksempel stærkt afhængige af at ryge 
cigaretter. De ved, at det slår dem ihjel, men 
selv når symptomerne på en snarlig død nær-
mer sig, har de meget vanskeligt ved at opgive 
deres vane. Det kræver stor beslutsomhed og 
tålmodighed, og sindet og sanserne skal positivt 
engageres i bedre aktiviteter. Som Krishna siger 
det i Bhagavad-gita:

”Denne min guddommelige energi er meget 
vanskelig at gøre sig fri af. Men de, der har 
overgivet sig til mig, kan nemt få bugt med 
den.” (Bg. 7.14)

Fordi maya er Krishna i form af Hans illusori-
ske energi, kan vi egentlig kun slippe ud af vores 
afhængighed af hende ved sammen med Krishna 
at engagere vores sind i Hans tjeneste.

Vores situation er som 
kriminelle i et fængsel. Selv 
om det er statsmagten, der 
holder dem fanget, er de 
kriminelle selv og ingen 
andre skyld i deres egen 
lidelse.

”

”
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Krishna bevidste julegaver
Står du og mangler en 

god ide til en Krishna-bev-
idst julegave, er her et par 
forslag.

Prabhupada – mennes-
ket, helgenen, hans liv, hans 
livsværk. Biografien om 
Prabhupada, skrevet af Sats-
varupa Dasa Goswami. Pris 
100 kr.

Bhagavad-gita som den 
er, Isopanisad, Naturlig 
glæde, Smagen af en anden 
verden og andre bøger af 
Srila Prabhupada. Se www.
harekrishna.dk

Forbudt arkæologi af Sadaputa Dasa og 
Drutakarma Dasa. Nu på tilbud: 200 kr. + fors-
endelse. Se www.forbudtarkaeologi.dk

Hellige kalorier – introduktion til det 
indiske vegetarkøkken. Populære retter fra 
Krishnas køkken. Pris 55 kr. Kan købes i templet 
i Vanløse eller bestilles på www.helligekalo-

rier.dk. Begrænset antal. Ny 
revideret udgave udkommer 
efter jul.

Hinduisme – Tro og livs-
forståelse, af Leif Asmark 
Jensen (Lalitanatha Dasa). 
Fås i boghandlen eller bestil 
den over www.saxo.com

Vaisnava-kalender 2009 
kan bestilles via templet på 
tlf. 4828 6446 eller e-mail: 
iskcon.denmark@pamho.
net

Pris 100 kr. + forsendelse. 
Bemærk, at sidste frist for 
bestilling er d. 7.december, 
samt at alle faste donorer til 

templet får en gratis kalender 
tilsendt.

  
Få gode ideer på www.blservices.com (Bhak-

tivedanta Library Service). Her findes et stort 
udvalg af bøger, plakater, brevpapir, kalendere, 
musik, video, Krishna-bevidste spil og meget 
mere.

Giv en julegave til Gaura-Nitai!
Gaura-Nitais ønskeliste:
En effektiv skrællekniv
Ghee

Honning
Rørsukker
Økologiske jomfruolier
Hele krydderier

Boghvede
Quinoa

Friske og tørrede frugter
Nødder og mandler

Kontante indbetalinger på giro 688 1118 945
En hjælpende hånd til søndagsfesten
Sponsorer en søndagsfest:1008 kr.
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Jayapataka Swamis 
mirakuløse helbredelse

Som det blev omtalt i sidste Nyt fra Hare 
Krishna, blev Jayapataka Swami ramt af en dob-
belt hjerneblødning den 
23. oktober. Siden da har 
han ligget i intensivafdelin-
gen på Hinduja-hospitalet i 
Mumbai, imens tusinder af 
hengivne har bedt til Krishna 
for ham. Nu en måned siden 
viser han mirakuløse tegn på 
forbedring, og lægerne tror 
på hans helbredelse. 

Jayapataka Swami har 
været vågen og ved fuld 
bevidsthed i den sidste uge. 
Den 23. november talte han for første gang i en 
måned. Med fem hengivne omkring sin seng sagde 
han, at han skulle have forladt kroppen, men helt 
og aldeles ved deres nåde havde han overlevet 
og gjorde nu fremskridt med håb om fuldstændig 
helbredelse.

Lægerne tog ham første gang af respirator den 
15. november og lod ham selv trække vejret i to 
timer. Nu tager de den af hver dag og ser, hvor 
længe han selv kan klare sig. 

“Han bliver langsomt taget af respiratoren,” 
fortæller Dr. Madhavananda fra det nærliggende 
Bhaktivedanta Hospital. “Hans Helligheds tilstand 
er langt mindre kritisk end de første ti dage efter 
hans indlæggelse på den intensive afdeling…Det er 
hjertevarmende at se hans fremskridt. Neurologen 
og intensivlægen er tilfredse med de nuværende 
positive tegn og tror på, at han snart vil kunne klare 
sig uden respirator.”

Alle hengivne opfordres fortsat til at bede for 
Maharaja. Sivarama Swami skrev:

“Meget ofte ser man, at der er ting, som lægerne 
siger er medicinsk uforklarlige og ulogiske. Det 
skyldes, at i sidste ende er det ikke lægeviden-
skaben, der afgør, om en person bliver rask eller 
ej, for lægerne arbejder kun med umiddelbare 

årsager og virkninger, imens vi som hengivne ved, 
at bag organerne og deres reaktioner på medicin 

og behandling ligger den 
åndelige energi, som får al 
materie til at fungere. Denne 
åndelige energi står direkte 
under åndelig kontrol og 
styrer den materielle energi. 
I den henseende er vores 
tro på Jayapataka Swamis 
tilstand, at han er i Krishnas 
hænder. Alle sygdomssymp-
tomer kan overtrumfes af 
den bagvedliggende ånde-
lige energi, der styrer alting. 

Og den åndelige kraft til at helbrede og styre den 
materielle energi kan nedkaldes igennem de hen-
givnes ønske. Derfor beder de hengivne. Vi beder 
for vaisnavaernes bedste, vi beder til, at Jayapataka 
Swami må blive helbredt. Men vi beder altid på en 
bestemt måde, ligesom Srila Prabhupada lærte os 
at bede, ”Min kære Herre Krishna, hvis Du ønsker 
det således…” For vi ønsker ikke at give udtryk 
for nogen hensigt, der går imod Krishnas ønske. 
Hvis det er Krishnas ønske, anmoder vi om, at 
”Du helbreder Jayapataka Maharaja.” …Ateister 
og materialister kan have et andet syn på det, men 
som vaisnavaer ved vi, at hvis Krishna ønsker det, 
mukam karoti vacalam, pangum langhayate girim, 
kan Han sætte den lamme i stand til bestige bjerge, 
lade den stumme tale og på trods af lægevidenska-
ben helbrede alle for enhver sygdom, for Krishna er 
den største læge! Krishna er den største mystiker, 
og Han er den Højeste Hersker. Vi ved, at Jaya-
pataka Maharaja er helt sikkert ikke offer for den 
materielle energi, men er direkte i Krishnas hænder. 
Han har hele tiden været i Krishnas hænder, og 
lige nu er han også i Krishnas hænder. Så vi beder 
til Krishna, at Han opfylder ønsket hos så mange 
disciple, hengivne og velyndere af Hans Guddom-
melige Nåde, hvis Han ønsker det.”

Jayapataka Swami
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Bogdistributions-DVD
I forbindelse med vores årlige 

bogdistributionsjulemaraton har 
BBT sendt alle templer i verden 
en stak helt nye DVD’er med 6-7 
timers videooptagelser med Srila 
Prabhupada og mange forskellige 
bogdistributører, der fortæller om 
bogdistribution og viser, hvordan 
de gør det. Ifølge Brahma-Muhur-
ta Prabhu fra BBT i Sverige er 
DVD’en ”helt fantastisk og viser 
bl.a. Tysklands bedste distributør, 
Mangala-maya Prabhu, i aktion. 
Han er intet mindre end et direkte 
bogdistributionsgeni.”

Templet i Vanløse ligger inde 
med et begrænset antal, der gives 
gratis ud efter først-til-mølle-
princippet.

acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel
asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie 
i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private 
område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne 
bor i skolen
bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af 
Hare Krishna)
bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste
brahmana: en person fra den første af de fire 
samfundsklasser, den intellektuelle
chante, chantning: fordansket fra engelsk ’to 
chant’, der betyder at synge eller recitere
Deitet: (fordanskning af ’Deity’:) Guddom. Hellig statue 
af Krishna.
dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion
ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne
Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition
gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige 
hengivne i Vrindavana 
grhastha: en husholder eller gift menneske
harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog 
med sang af Krishnas hellige navne (egentlig 
’harinama-sankirtana’)
japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen). 
japa-mala: kæde, man tæller på under japa
Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde 
af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materi-
alistiske tidsalder.

karmakanda: den frugtstræbende handlings vej
kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner, 
grøntsager og krydderier
kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna 
(overf.) kombineret med dans
maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas il-
lusoriske energi
nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes 
hjemme hos sig selv 
prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna. 
Ordret betydning: barmhjertighed 
Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt 
kendt fra Jagannatha Puri
sadhu: en hellig mand
samadhi: bruges her i betydningen mindestempel 
for en stor person efter hans død
sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya 
Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtana-
bevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden
sannyasi: munk i forsagelsens livsorden 
sastra: de åbenbarede skrifter
vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna. 
Refererer også til ’monoteist’.
yajna: offerhandling
yatra: ’tempel’ i betydningen organisation, insti-
tution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med 
den Højeste

Ordliste
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Ved 
Dandaniti 
Devi DasiKrishnas ABC tegnebog

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men hvis du tager en blyant og starter ved 
tal nr. 1 og fortsætter med at tegne hele vejen fra 1 til 2 til 3 osv., indtil der ikke er flere tal, så kan 
du se, hvem der gemmer sig her på børnesiden denne gang.

Når du har tegnet hele vejen rundt, kan du lægge farver på. God fornøjelse! 

Tegningen er 
fra bogen ABC 
Dot.Book of KC, 
udgivet af Vedic 
Arts Creations.



-22-

Det Krishnabevidste køkken
  

Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi

Mandelkonfekt / Badam burfi
En ekadasi- og julegodte

Ingredienser:
2½ dl mandler 
1½ dl rørsukker
1½ dl mælk
4 hele kardemomme (frøene 
knuses)
½ tsk. kanel
2 spsk. ghee/smør

Badam burfi er en traditionel indisk sødsag fremstillet af mandler, mælk, sukker og ghee samt 
evt. krydderier. Den er hurtig at lave sammenlignet med traditionel mælke-burfi, og den egner sig 
fint som julekonfekt. Den plejer at være vældig populær og kan opbevares i 2-3 uger i en lukket 
beholder. 

Desuden indeholder den hverken korn eller bønner og kan derfor anvendes på ekadasi-dagen.

Fremgangsmåde:
1. Mandlerne overhældes med kogende vand, henstår 10-20 minutter og smuttes. Mandler, rør-

sukker og mælk blendes til en jævn creme.
3. Opvarm ghee i en solid stegepande over middelvarme. Kom mandelmassen i og steg under 

jævnlig omrøring i ca. 20 minutter, til grydeskeen efterlader et midlertidigt spor efter sig.
4. Tilsæt kanel og kardemomme 

og sluk for varmen. Bliv ved med 
at røre 2-3 minutter. Fjern panden 
fra varmen og rør yderligere 2-3 
minutter. 

5. Nu kan man enten fordele mas-
sen på et smurt fad (ca. 20x20 cm) 
ved hjælp af en dejskraber, eller den 
kan rulles til kugler. Kom evt. lidt 
fedtstof på hænderne eller dejskra-
beren, så burfien ikke hænger fast. 
Hvis den er for varm, så vent lidt, 
men ikke for længe, da den ellers 
stivner. Hvis man har fordelt burfien 
på et fad, skal den skæres i firkanter 
efter ca. 20 minutter. Serveres som 
dessert eller konfekt.
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www.krishna.dk  www.harekrishna.dk  www.iskcon.dk

Hare Krishna-tempel
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse
Tlf. 4828 6446.  Giro 617 0277  

Email.  tempel@krishna.dk 
 Søndagsfest hver søndag kl. 15:00. 

Radio Krishna, København
87,6 MHz, Hybridnet 90,6 MHz

ma-fre 9.00-14.00 samt 16.00-17.30
lø-sø 8.00-10.00
lø 16.00-17.00
ons 22.00-02.00
to-fre 22.00-00.00

Girokonto 292 3637. Tlf. 38101232. Email: yadu@
krishna.dk  Hjemmeside: www.krishna.dk

Kontakt tlf. 3670 3008, 2815 2682, 4354 8526

Nama-Hatta

Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”

Navn:.....................................................................................................
Adresse:..................................................................................................

300 kr. pr. år (12 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:

“Nyt fra Hare Krishna”, Sørningevej 39, 
Skamstrup, 4440 Mørkøv

Sendetider
Mandag 22-01
Tirsdag 22-01
Torsdag 22-01
Fredag 22-01
Søndag 22-01

Frekvenser
98.7 Mhz
89.5 Mhz

Kabel (kanal 2):
96.5 (Teledanmark)

94.8 (Stofa)

www.radiokrishna.dk

Radio Krishna Århus

 
 
Hare Krishna Center, 
Govindas Restaurang, 
Govindas Butik 
Fridhemsgatan 22,  11240 Stockholm 
Tlf. +46 (0) 8-6549002       www.algonet.se/~govindas/ 
V/Fridhemsplan T-banestation. 
Kveldsprogram hver kveld kl. 18.30. 
Søndagsfest hver søndag kl. 16.00. 
Restaurang: ma-fre 11-19, lø 12-19. 
Butik: ma-fre 11-18, lø 12-18. 
 

ISKCON i Norge:

Korsnäs Gård 14792 Grödinge 
Tlf. +46 (0) 8-53029800       www.tattva.com 
Pendeltog fra Sthlm Central til Tumba Station,  derefter 
bus 727 til Korsnäs Gård. 
Søndagsfest hver søndag kl. 13.30.

 
ISKCON - Govindas     www.govindas.just.nu 
Prästgården i Olunda     74193 Knivsta 
Tlf. +46 (0)18-102924     
Mob. +46 (0)70-3441246 
Søndagsfest 1.søndag hver måned kl. 15.30.

ISKCON Göteborg  www.harekrishnagoteborg.com
Govindas vegetariska servering och Hare Krishna Tempel
Karl Johansgatan 57,  S-414 55 Göteborg Tel +46 31 42 16 42 
For festivaler og programmer, se: 
www.harekrishnagoteborg.com.

Almviks Gård 
15395 Järna              Tlf. +46 (0) 8-55152050 
Søndagsfest hver søndag kl. 13.00 med buskørsel fra 
Järna Station kl. 12.00.

Festival of India
www.festivalofindia.dk - info@festivalofindia.dk

ISKCON i Sverige

Tlf: 86110999
Email: 

mail@ananta.dk

Girokonto: 
998-9366  

Krishna’s Cousine  
Kirkeveien 59b  0364 Oslo Tlf. +47 22606250 - 22446820 ma-fre 12.00-20.00 

V/Majorstuen T-banestation. Søndagsfest oftest kun i forbindelse med festivaler, ring for information. 
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Den smukkeste blomst

Tirsdag 9.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Moksada Ekadasi) 
  Srimad Bhagavad-gitas fremkomst  
Onsdag 10.12 Bryd fasten imellem 8:28 – 10:51 
Fredag 12.12 Katyayani Vrata slutter
Mandag 15.12 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati   
  Thakuras bortgang (faste til middag) 
Mandag 22.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for   
  Saphala Ekadasi) 
  Devananda Panditas bortgang
Tirsdag 23.12 Bryd fasten imellem 10:02 – 10:59 
Onsdag 24.12 Mahesa Panditas bortgang

En ung prins inviterede engang alle unge piger, der ønskede at gifte sig med 
ham, til at komme op til slottet, hvor han ville vælge en af dem. Hundredvis 
af smukke unge adelskvinder mødte op. Blandt dem var der også en fattig ung 
pige. Selv om hun godt vidste, at hun umuligt kunne blive gift med prinsen, 
havde hun altid drømt om at blive hans kone, og nu havde hun da chancen for 
at se ham bare én gang.

Prinsen bød alle de aspirerende piger velkomne og sagde:”Her har jeg en pose 
blomsterfrø. Jeg har bestemt, at den blandt jer, der om tre måneder kan vende 

tilbage med den flotteste blomst fra det frø, som jeg nu giver hver af jer, skal blive min hustru.” 
Herefter fik alle pigerne et frø med hjem.

Den fattige pige såede sit frø bag sin hytte, men selv om hun vandede og så til frøet hver dag, skete 
der intet. Tre måneder senere var jorden lige så bar, som da frøet blev lagt. Men hun tænkte, at selv 
om hun ingen blomst havde, kunne hun alligevel godt møde op og se prinsen endnu engang.

Fremme på slottet så hun igen flokken af hundredvis af unge piger. Alle stod de med store, 
farvestrålende blomster, den ene flottere end den anden.

Prinsen bød dem igen velkommen. Han kiggede smilende og granskende på pigerne og deres 
blomster. Så mødte hans øjne den fattige pige. Prinsen smilede, da han så hende, og sagde: ”Du 
skal være min hustru.”

Alle var forbavsede og spurgte ham: ”Hvorfor skal det være hende? Hun kunne jo ikke engang 
give dig en blomst.”

Prinsen svarede: ”Alle pigerne fik uden undtagelse golde frø, der ikke kunne spire. Hun var den 
eneste, der var ærlig nok til at indrømme, at hun ikke kunne give mig en blomst. Mit eneste ønske 
for min kone er, at hun er ærlig.”

(Fortalt af Morten)

                   Uddharana Datta Thakuras bortgang
Søndag 28.12 Locana Dasa Thakuras fremkomst
Tirsdag 30.12 Srila Jiva Goswamis bortgang
                        Jagadisa Panditas bortgang
Onsdag 7.1.2009 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Putrada Ekadasi)
Torsdag 8.1 Bryd fasten imellem 8:36 – 11:03 
                     Jagadisa Panditas fremkomst
Søndag 10.1 Sri Krishna Pusya Abhiseka
Onsdag 14.1 Ganga Sagara Mela  
Torsdag 15.1 Ramacandra Kavirajas bortgang
                   Gopala Bhatta Goswamis fremkomst

Alle henvendelser til: 
Nyt fra Hare Krishna

Sørningevej 39, Skamstrup, 4440 Mørkøv, Tlf.: 5927 1930 girokonto 1-688-3204 
E-mail: lalitanatha@krishna.dk


