Vibhu Caitanyas
bortgang
Han forlod aldrig Krishna-Balarama
Mandir, ISKCON’s tempel i Vrindavana, i over 30 år. Læs side 14.

Hare Krishna 2008!
Af Lalitanatha Dasa

Velkommen til første nummer af Nyt fra Hare
Krishna i 2008. Traditionen tro er årets første
blad forsinket, da december altid er en intens tid
lige til det sidste. Det meste af måneden går på
det årlige distributionsmarathon, hvor vi mest
kan træffes rundt om på gaderne i Danmarks
byer med Srila Prabhupadas bøger på armene,
imens tiden imellem jul og nytår for en stor
dels vedkommende går hos vores familier. Det
er forklaringen på, at det normalt ikke er os
fysisk muligt at have bladet klart før engang
ind i det nye år.
2008 starter på side 3 med et brev, som Srila
Prabhupada skrev til Hanuman Prasad Poddar,
en forlægger, som han havde et tæt forhold til.
I det ret lange brev fortæller Prabhupada blandt
andet historien om, hvordan han startede sit
Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed.
Dernæst er der et par artikler om hengivnes
bortgang. Den ene er en lykkelig bortgang, en
stor hengiven, Vibhu Caitanya Prabhus, hjemrejse til den åndelige verden. Artiklens formål
er at mindes ham og blive inspireret i vores
åndelige liv, for han var en usædvanlig sjæl.
Den anden bortgang er desværre ikke lige så
lykkelig. Det drejer sig om koen Gangotri, der
levede på Bhaktivedanta Manor i England og
blev aflivet af myndighederne på trods af de
hengivnes protester. Vi bringer en meningsartikel af Krishna-Dharma Dasa, der tilbageviser
ideerne om den humane aflivning af lidende dyr.

”Hvis det er så humant at dræbe lidende dyr,
hvorfor dræber vi så ikke lidende mennesker?”
spørger han.
Selv om dette blads længste artikel ikke er
direkte Krishna-bevidst, håber vi alligevel, at
vores læsere finder den relevant. ’Eugenik –
historien om socialdarwinismen’ er skrevet af
Dr. John West, der fortæller en skræmmende
historie, som de fleste i dag er helt uvidende
om. Det er historien om, hvordan en opfattelse
i den videnskabelige verden bredte sig til resten
af samfundet og reducerede mennesker til dyr
og maskiner, som kunne elimineres, hvis de blev
anset for at være unyttige for samfundet. Vi tror,
at mange således vil blive overraskede over at
høre, at Danmark som det første europæiske
land indførte racihygiejniske love i 1929, og at
mindst 11.000 danskere i den forbindelse blev
tvangssteriliserede imod deres vilje over de
næste 40 år. Læs mere på side 12 om eugenikkens historie.
En sidste ting er, at vi tumler med planer
om at opgradere,
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Srila Prabhupadas side
Det følgende er den første af to dele af et langt brev, som Srila Prabhupada
skrev fra Los Angeles den 5. februar 1970 til Hanuman Prasad Poddar, ejeren af
det religiøse forlag Gita Press i Gorakhpur, Indien, og en af Srila Prabhupadas
velyndere fra tiden, før han rejste til Amerika. Blandt andet havde han hjulpet
ham med udgivelsen af Srimad-Bhagavatam. Hanuman Prasad Poddar ville bringe en artikel i
et tidsskrift om Srila Prabhupadas succes i Amerika, og derfor fortæller Srila Prabhupada ham,
hvad der skete, og hvordan tingene foregår i hans Krishna-bevidste samfund.
Min kære Bhaiji Hanuman Prasad Poddar.
Modtag min dybeste ærbødighed. Jeg håber,
at du nu har fået mit kvitteringsbrev fra i går for
modtagelsen af dit brev fra den 26. januar 1970.
Da du ønsker at bringe en omfattende artikel i
[tidsskriftet] Kalyana om mine aktiviteter, tror
jeg, det bedste må være at give dig et kort oprids
over, hvordan jeg kom til Vesten.
Engang i året 1922, da jeg var leder af Dr.
Bose’s Laboratory Ltd., var jeg så heldig at
møde min Åndelige Mester, Hans Guddommelige Nåde Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya 108 Sri Srimad Bhaktisiddhanta
Sarasvati Goswami Prabhupada. Allerede under
det første møde med Hans Guddommelige Nåde
bad han mig prædike Herren Caitanyas budskab
i den vestlige verden. På den tid var jeg en ung
mand og nationalist, en beundrer af Mahatma
Gandhi og C.R. Dass. Jeg svarede Ham, at hvem
ville bryde sig om Herren Caitanyas budskab,
når vi er en undertvunget nation. På denne måde
havde vi en diskussion, hvori jeg til sidst måtte
se mig overvundet af min Åndelige Mester.
Imidlertid kunne jeg på den tid ikke tage hans
ord særligt alvorligt, for jeg var allerede gift.
Således levede jeg som familiemand, men ved
min Guddommelige Mesters årsagsløse nåde
indprentede denne ordre om at prædike sig i mit
hjerte. Jeg blev forskriftsmæssigt indviet i 1933
i Allahabad, da Sir Malcolm Haley, daværende
guvernør for U.P. [Uttar Pradesh, provins i det
centrale Nordindien], officielt åbnede vores
Gaudiya Math-afdeling der.

I 1936 forlod min Åndelige Mester denne
verden efter igen at have fortalt mig, at det
bedste for mig ville være at prædike på engelsk.
Det tænkte jeg alvorligt over, og så sent som i
1944 startede jeg min avis Back to Godhead.
Gradvist trak jeg mig tilbage fra mit familieliv
og begyndte at bo alene i Mathura Vrindavana
i 1954. I 1959 blev jeg givet sannyasa af en af
mine Gudsbrødre, Hans Hellighed B.P. Kesava
Maharaja.
Jeg begyndte at oversætte Srimad-Bhagavatam i 1960, og vist nok i 1961 var jeg din
gæst i Gita Bagicha. Du var så venlig at hjælpe
mig delvist med udgivelsen af mit første bind
af Srimad-Bhagavatam igennem Dalmia Charitable Trust. Under stor vanskelighed udgav
jeg derefter indtil 1965 andet og tredje bind
af Srimad-Bhagavatam, hvorefter jeg gjorde
mig selv klar til at komme til dette land med
nogle bøger.
Med stort besvær lykkedes det mig at få
P-formen godkendt af Myndigheden for
Udenlandsk Valuta, og på en eller anden måde
ankom jeg til Boston den 17. september 1965.
Ombord på skibet Jaladuta funderede jeg over,
hvorfor Krishna havde bragt mig til dette land.
Jeg vidste, at folk i Vesten var forfaldne til så
mange ting, der ifølge vores vediske livsopfattelse er forbudte. Ud af sentimentalitet skrev
jeg et meget langt digt til Herren Krishna om,
hvad Hans formål kunne være med at bringe
mig til dette land.
På den tid blev jeg sponsoreret af en vens søn,
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Jeg var deres gæst, og jeg er Gopala og hans
hustru Sally meget taknemmelig for deres gode
behandling og modtagelse. Jeg var hos dem i
tre uger i Butler nær Pittsburgh, Pennsylvania,
hvorefter jeg kom til New York. Jeg fik lidt
penge ved at sælge min Srimad-Bhagavatam, og
sådan opretholdt jeg mig selv i New York. Efter
et stykke tid lejede jeg en lejlighed på nummer
100 71st Street West, men nogle måneder senere
blev alle mine ting – skrivemaskine, båndoptager, bøger – stjålne. Derefter gav en af mine
elever mig husly på Bowery Street.
Uden at have nogen fast indkomst lejede jeg
lidt senere et butikslokale og en lejlighed på
26 Second Avenue for 200 dollars om måneden. Jeg begyndte at holde faste foredrag, og
somme tider sang jeg Hare Krishna-mantraet i
Tompkins Square Park søndag eftermiddag fra
15 til 17, hvor en masse unge mænd og kvinder
plejede at samle sig rundt om mig. Nogle gange
kom forfatteren Ginsberg for at hilse på mig, og
engang imellem fik jeg besøg af en journalist fra
New York Times. Således blev sangen af Hare
Krishna-mantraet populær på Lower East Side.
På den måde blev den unge generation tiltrukket, og gradvist åbnede jeg mange afdelinger,
den ene efter den anden. Efter New York åbnede
den næste afdeling i San Francisco, derefter i
Montreal, så i Boston og Los Angeles. Vi har nu
følgende centre i USA, Canada, Europa, Japan
og Australien: [her refererer Srila Prabhupada
til et vedlagt ark, som desværre ikke længere
eksisterer].
Mine aktiviteter i London startede så tidligt
som september 1968. Jeg sendte seks af mine
disciple dertil. Alle var de unge ægtepar, mand
og hustru. Ingen af dem var over 26 år gamle.
Disse unge mænd og kvinder startede som de
første sankirtana-bevægelsen i London, og der
kom flotte beretninger tilbage om dem. Selv
Times of London bragte en artikel med overskriften Hare Krishna-sang forbløffer London.
I London er der mange indere, specielt gujaratier og punjabier. Alle var de forbløffede
over at se unge amerikanske mænd og kvinder

prædike Hare Krishna-mantraet. De fik mange
invitationer fra både indere og europæere, men
at finde et passende hus midt i byen, hvor de
kunne bo, var vanskeligt. Min Guru Maharaja holdt af at starte centre i byernes travleste
kvarterer. For fyrre år siden forsøgte min Guru
Maharaja at starte et tempel der [i London], men
af en eller anden grund var det ikke muligt. Ikke
desto mindre nærede jeg et stærkt ønske om at
starte et tempel i hjertet af byen, og ved Herren Krishnas nåde lejede disse unge mænd og
kvinder til slut et femetagers hus i den travleste
del af Midtlondon på 7 Bury Place, der ligger tæt
på British Museum, Londons Universitet, Great
Russell Street og Bloomsbury Square. British
Museum ligger blot nogle stenkast til venstre
for vores tempel. Vores aktiviteter foregår nu
fast i London. Der er omkring 35 engelske og
amerikanske unge mænd og kvinder.
Deiteterne, der tilbedes i vores templer, er
Jagannatha Swami med Balarama og Subhadra
og Radha-Krishna. Når vi først starter et tempel,
lægger vi ud med Jagannatha Swami. Min Guru
Maharaja anbefalede Jagannatha til templerne
i disse lande, så jeg var inspireret til først og
fremmest at etablere Jagannatha Swami, for
Han er venlig selv overfor mlecchaerne. Når
der så er lejlighed til det, etablerer jeg RadhaKrishna. Generelt i alle vores templer er der
altid billeder af Jagannatha Swami og Herren
Caitanyas sankirtana, og gradvist installerer vi
Radha-Krishna-murtier i hvert eneste center.
Programmet for tempeltilbedelsen er som
følger: Tidligt om morgenen før solopgang er
der mangala-arati. Kl. 8:00 er der påklædning
[af Deiteterne] og daglig udsmykning af alteret.
Imellem 11:30 og 12:00 er der bhoga-arati. Kl.
17:00 åbner dørene, og der er dhoop-arati såvel
som boikalik-bhoga-ofring. Om morgenen ofrer
vi frugt og mælk til Deiteterne, og til middag
ofrer vi ris, dal, chapatier, grønsager, mælk, khir
og mange andre ting. Til boikalik-bhoga-arati
ofrer vi igen frugt. Så er der sandhya-arati efter
skumringen, og kl. 21:00 ofrer vi bhoga i form
af puri, grønsager, mælk, konfekt osv. Herefter
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hviler Deiteterne Sig. Dette er det normale
tilbedelsesprogram. Vi udsmykker tronerne med
masser af blomster, skifter dragter og smykker
hver dag, og så vidt muligt er Deitetsforhøjningen og tempelrummet altid ryddelige og rene.
De hengivne tager bad to gange dagligt.
Den engelske regering har vedtaget en lov om
at overdrage tomme kirker til andre religiøse
sekter, men de kristne autoriteter vil have en
god sum penge for at sælge disse bygninger.
Ingen af kirkerne har vi kunnet købe på grund
af de urimelige priser, som jeg ikke er i stand
til at betale. Men de [kirkerne] er disponible. I
London så vi en tom kirke og også en i Oxford.
De passer fint til vores formål, men det går langsomt med forhandlingerne. Der er også andre
kirker i andre distrikter til salg. Regeringen har
dog ingen planer om at stille disse uudnyttede
kirker til vores rådighed.
Men hvordan skulle vi også vente, at rege-

ringen [dvs. den engelske regering] giver os
økonomisk hjælp, når vores indiske regering
slet ikke tillader, at penge til dette formål tages
ud af Indien? Hvordan kan vi vente økonomisk
hjælp fra en anden regering? Så vores udgifter
klarer vi alene ved Krishnas nåde. Utvivlsomt
opererer vi med store budgetter. For eksempel
bruger vi – omsat til indisk valuta – i vores
tempel i Los Angeles næsten omkring 20.000
rupier hver måned. De hengivne, unge mænd
og kvinder, indsamler på en eller anden måde
dette enorme beløb, og ved Krishnas nåde har
vi ingen vanskeligheder.
I de fleste af vore centre foregår vore aktiviteter i lejede huse. Kun i Boston og Buffalo har
vi vores egne huse. I Boston har vi vores eget
trykkeri, ISKCON Press, hvor en del af vores
bøger og magasiner trykkes. De fleste af dem
trykkes udenfor vores trykkeri, specielt i Japan.
[Fortsættes i næste nummer]

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
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Eugenik - historien om
socialdarwinismen
Af Dr. John West
Dr. John West er professor i samfundsvidenskab ved Discovery Institute i Seattle. I sin nye bog
Darwin Day in America diskuterer han den indflydelse, som darwinismens fremkomst havde på
det amerikanske samfund. Et eksempel var den eugeniske bevægelse, der omtales i det følgende,
der er en oversættelse af en podcast-udsendelse, som John West udsendte den 15. december 2007.
Har man lyst til at høre udsendelsen, ligger den på www.idthefuture.com (mere præcist på http://
intelligentdesign.podomatic.com/entry/200712-14T17_05_58-08_00).
Verdens første tvangssteriliseringslov blev
indført for 100 år siden i 1907. Loven blev ikke
indført i det nazistiske Tyskland og heller ikke i
det kommunistiske Sovjet eller England, men i
staten Indiana i USA. To år senere fulgte staten
Washington, Californien og Connecticut efter.
Til slut havde over 30 af USA’s stater sådanne
love. Som resultat blev over 60.000 mennesker
steriliseret imod deres vilje, alt sammen i navn
af en videnskabelig bevægelse, der kaldte sig
eugenikken og forsøgte at forbedre samfundet
ved at anvende den darwinistiske biologis principper på avl med mennesker.
I dag ved de fleste desværre så godt som
ingenting om dette frygtelige kapitel i USA’s
historie. De, der ved noget, misforstår ofte
ideologien, som inspirerede til eugenikken. Det
er imidlertid en tankevækkende historie, som
enhver ansvarlig borger burde kende til.
Eugenik blev set som videnskaben om at avle
bedre mennesker. ’Positiv eugenik’ favoriserede
mennesker, der blev anset for værdige til at
formere sig, imens ’negativ eugenik’ var forsøg
på at hindre dem, som blev anset for uegnede
til at formere sig inklusive mentalt svækkede
og kriminelle, i at gøre det. Skønt det normalt
hævdes, at eugenikken går tilbage til Darwins
fætter Francis Galton, var bevægelsen lige så
meget inspireret af darwinistisk biologi og Darwins egne bøger. Darwin skrev i Menneskets
Afstamning og Parringsvalget:

”Hos de vilde elimineres de svage i krop
og sind hurtigt. Vi civiliserede mennesker gør
på den anden side alt, vi kan, for at hindre
elimineringsprocessen. Vi bygger asyler til de
åndssvage, de lemlæstede og de syge. Vi indfører fattigdomslove, og vores læger gør deres
yderste for at redde hvert eneste liv til det sidste.
Vaccinationer har utvivlsomt reddet tusinder
af svage, der tidligere ville være bukket under
for kopper. Dermed viderefører samfundets
svage deres natur. Ingen, der kender til avl med
tamdyr, kan tvivle på, hvor skadeligt dette er
for menneskeracen, da ingen er så uvidende at
tillade deres dårligste dyr at avle.”
Darwin modererede dog dette med en bemærkning om, at vores sans for medfølelse ikke
tillod os blot at følge vores kolde fornuft og
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Menneskets Afstamning betonede han,
hvordan menneskeracens fremskridt afhænger
af kampen for tilværelsen. Darwins opfattelse
blev en rettesnor for senere eugenikere. De
forvanskede ikke hans opfattelser, men tog blot
den rationelle og logiske konsekvens af dem.
Igen og igen klagede amerikanske eugenikere
over, at vi syndede imod loven om naturlig udvælgelse. Biologiprofessoren Edward Conquin,
der var ansat på universitetet i Princeton og på
et tidspunkt var præsident for The American
Association for the Advancement of Science,
argumenterede for, at imens naturen måske
stadigvæk frasorterer de allermest uegnede: ”…
overlever en stor mængde defekte mennesker
ikke desto mindre stadigvæk i det moderne
samfund og er i stand til at formere sig. I et
mere primitivt samfund ville de være bukket
under, før de var nået til en moden alder. Således
er den naturlige udvælgelse, den store lov om
evolution og fremskridt, reelt sat ud af spil.”
Evolutionsbiologen og Harvard-professoren
Edward East, der var medlem af The Elite Academy of Sciences og præsident for the American
Society of Naturalists, skrev: ”Eugenikkens
principper er en naturlig konsekvens af teorien
om organisk evolution. Naturen eliminerer de
uegnede og bevarer de egnede. Hendes mekanismer til at dræbe tosserne var meget effektive
i de gamle dage, før civilisationen forpurrede
hende. Det er mennesket, ikke naturen, der er
årsag til alle problemerne. Mennesket har lagt
hele sin sjæl ind på at redde de uegnede og frygtsomt undladt at gøre den anden side af sin pligt
ved at hindre dem i at videreføre deres træk.”
Professor H.G. Jordan, leder af The Medical
School på universitet i Virginia, hævdede: ”Det,
som sanitetsvidenskab og hygiejne søger at
opnå ved at forbedre på ydre omstændigheder,
forpurrer i det store hele sit eget formål ved at
modvirke selektionsprincippet.”
Avl på mennesker
På trods af deres junglelovsretorik mente
de amerikanske eugenikere ikke, at vi skulle

vende tilbage til junglen. Men de fastholdt, at
man måtte have en erstatning for den naturlige
udvælgelse. Den erstatning var eugenikernes
styrede udvælgelse. Mennesket måtte påtage sig
ansvaret for sin egen evolution ved at opmuntre
de bedst egnede til at avle og hindre de dårligst
egnede i at formere sig. Ifølge eugenikerne var
mennesker grundlæggende ikke forskellige
fra svin, heste og solbær, og derfor kunne de
teknikker, som bruges ved forædling af dyr
og planter, anvendes med lige så stort held på
mænd og kvinder. Dette var biologen Charles
Davenports opfattelse. Han var også medlem
af The National Academy for Sciences og leder
af The Biological Research Laboratory i Cold
Spring Harbor, New York, såvel som af det, der
blev kaldt The Eugenics Record Office. Ifølge
Dr. Davenport:
”Mennesket er et dyr, og lovene, der gælder
for forbedring af majs og raceheste, gælder
også for det.”
Siden avlere af dyr og planter er eksperter
i arvelighed, burde offentligheden lade dem
afgøre, hvordan mennesker skulle formere sig.
Med opfinderen og eugenikeren Alexander
Graham Bells ord:
”Arvelighedslovene, der gælder for dyr,
gælder også for mennesker. Derfor er de, der
fremavler dyr, kvalificerede til at lede de offentlige meninger om spørgsmål relateret til
menneskets arvelighed.”
Eugenikernes grundlæggende antagelse var
en altdominerende biologisk reduktionisme.
Efter deres opfattelse bundede samfundsproblemer som fattigdom og arbejdsløshed mere
i menneskets biologi end i dets miljø eller frie
valg. Eugenikerne troede blindt på den moderne naturvidenskab og et naturvidenskabeligt
Utopia. I kvasi-religiøse vendinger lovede
eugenikerne paradis på jorden. ”Edens Have
ligger ikke i fortiden, men i fremtiden,” lovede
eugenikeren Edward Wigham.
I fuld tiltro til, at den moderne biologi havde
afsløret, hvordan man kan fremavle en bedre
menneskerace, satte eugenikerne sig for at om-7-

hvem der kunne gifte sig med hvem, ved
at stramme immigrationen fra nationer, som
eugenikerne anså for laverestående på den menneskelige raceskala, og igennem indførelse af
love om tvungen sterilisering. Omkring 1930
havde 30 amerikanske stater indført sådanne
love. Eugenikerne så tvungen sterilisering som
løsningen på, hvad de anså for en truende velfærdskrise. I en tale i 1926 på Vaser College argumenterede Margaret Sanger, grundlæggeren
af The Parenthood Foundation, for sterilisering
og talte i dommedagstruende vendinger om
de ruinerende omkostninger for skatteyderne
ved at drage omsorg for og opretholde defekte
mennesker:
”I 1923 blev over 9 mia. dollars brugt på statslige og føderale velgørenhedsprogrammer til
omsorg og forsørgelse såvel som videreførelse
af disse uønskede elementer. År efter år vokser
deres antal. År efter år vokser omkostningerne
på dem. Enorme formuer bruges på disse, imens
de normale forældre tvinges til at klare sig selv
og konkurrere med hinanden. Den amerikanske
offentlighed beskattes voldsomt for at forsørge
en voksende affaldsbyrde af sinker. Det truer
selve fundamentet for vores civilisation. Vores
øjne bør åbnes for de enorme samfundsomkostninger, der er forbundet med denne dødvægt af
menneskeligt affald.”
Velgørenhed og altruisme
Eugenikernes tilbøjelighed til at se underklassen næsten udelukkende som en trussel
repræsenterede et skarpt brud med de humanitære principper, som traditionel filosofi havde
stået for under indflydelse af jødisk-kristen
idealisme. Traditionelle velfærdsarbejdere anså
mennesker på bunden af samfundsstigen som
medmennesker, der var barmhjertighed, omsorg
og beskyttelse værdig. I modsætning dertil
stemplede eugenikkerne dem som civilisationens fjender, som det var nødvendigt at slippe
af med. Deres skånselsløse retorik umenneskeliggjorde de fattige. De blev kaldt åndssvage,
svagtbegavede eller undermennesker. Ifølge

biologen Charles Davenport repræsenterede
sådanne svagtbegavede personer ’dyriske anlæg fra tidligere stadier i evolutionen’ og bar
med sig ’en strøm af defektivt og degenereret
protoplasma’. Harvard-biologen Edward East
kaldte dem ’den parasitiske del af befolkningen’, der var ’som en kræftvækst på samfundets
sunde væv.’
Eugenikerne kritiserede de traditionelle
velgørenhedsprogrammer for at ’ignorere
den biologiske virkelighed’ og i stedet følge
sentimentale idealer om menneskekærlighed
og menneskelig lighed. Margaret Sanger advarede imod den iboende fare i selve ideen om
menneskekærlighed og altruisme. De var ”…
farer, der i dag frembringer deres fulde høst af
menneskeaffald af ulighed og ineffektivitet,”
skrev hun. Harvards Edward East angreb ideen
om, at mennesket er skabt i Guds billede, som
uvidenskabelig, og erklærede: ”En af vores
prominente velfærdsarbejdere citeres for at
have sagt, ’Ethvert barn er 5000 dollars værd
for samfundet’. Sikke noget vås. Nogle af dem
er ikke engang 5000 russiske rubler værd. De
er en klods om benet og ikke et aktiv. Andre
er derimod guld og millioner værd. Hvis vi
vil have fremskridt, må aktiverne forøges og
belastningerne reduceres.”
Omkring 1940 var næsten 36.000 mennesker – mænd og kvinder – blevet steriliseret i
offentlige institutioner over hele USA. Næsten
halvdelen af operationerne foregik i Californien,
der foretog mere end 14.000 steriliseringer.
Dernæst kom Virginia, der steriliserede næsten 4000 mennesker. Syv andre stater foretog
hver over 1000 steriliseringer. Alle de nævnte
regeringsfinansierede steriliseringer fandt sted
i 30 stater. 46% af operationerne blev udført på
dem, der blev klassificeret som svagtbegavede,
en altomfattende skråplanlignende kategori, der
i det store hele blev fastslået ud fra fordomme.
Det er vigtigt at forstå, at svagtbegavede omfattede ikke blot dem, der i dag normalt vil blive
anset for at være åndssvage. Ja, for det utrænede
øje virkede mange svagtbegavede fuldstændigt
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gør. Hvilket i virkeligheden var problemet!
Folk kunne forveksle svagtbegavede med
normale mennesker og gifte sig med dem,
hvorved deres defekte gener videreførtes til de
næste generationer. De svagtbegavede var langt
farligere end dem, der helt tydeligt var mentalt
handicappede, fordi de kunne virke så normale.
Måske det skændigste eksempel på den måde,
hvorpå folk blev stemplet som svagtbegavede
og dømt til sterilisering, er tilfældet med Karen
Buck. Denne fattige kvinde fra Virginia blev
tvangssteriliseret i slutningen af 1920’erne efter,
at hendes appel blev afvist af USA’s højesteret.
Ved retssagens afslutning erklærede dommer
Alvar Wendel Home koldt, ”Tre generationer
af imbecile er nok.” Men ved sin død i 1983
blev Karen Buck ikke længere anset for mentalt ubegavet. Hun var en ivrig læser og dygtig
skribent. Hun giftede sig to gange og gik med
i Metodistkirken, hvor hun sang i kirkekoret.
Hendes første ægteskab varede næsten et kvart
århundrede og endte med hendes mands død
i 1956. Hendes andet ægteskab varede indtil
hendes egen død. ”Hun brugte det meste af sit
voksne liv på at hjælpe andre,” skrev J. David
Smith. ”Hun var en betroet omsorgsarbejder for
ældre mennesker. En af hendes arbejdsgivere
fortalte mig, at Karen umuligt kunne have været
svagtbegavet. Hendes kompetence var åbenlys,
ligesom kvaliteten af den omsorg, hun gav til
dem, der var afhængige af den, også var det.
Der var intet galt med den kvindes intellekt.”
Eugenikkens endeligt
Hvad bragte eugenikken til ophør? Satte det
videnskabelige samfund en stopper for dette
vanvid? Nej, det var selve det videnskabelige
etablissement selv, der stod bag eugenikken
som god videnskab. Den største modstand
imod eugenik kom fra religiøse kredse. Den
romersk-katolske kirke var sikkert den mest
konsekvente modstander. Pave Pius den 11.
fordømte stærkt tvungen sterilisering i 1930,
hvor han kritiserede eugenikerne ”…for at få
de lovgivende myndigheder til at tilkende dem

en besiddelse af en dømmekraft, som de aldrig
har haft og aldrig lovformeligt kan besidde.” De
kristne evangelikere William Jennings Bryan
and Billy Sunday fordømte begge eugenik.
Bryan kritiserede eugenik som et videnskabeligt avlsprogram, hvor nogle mennesker, som
efter egne opfattelser er intellektuelt overlegne,
selvbestaltet ville styre hele menneskehedens
parring og bevægelser.
Omkring 1930 begyndte nogle evolutionsbiologer at kritisere eugenikken i begrænset
omfang, men de fleste støttede fortsat negativ
eugenik og tvangssterilisering. Helt frem til
ind i 1940’erne udsendte en californisk organisation, der kaldte sig The Human Betterment
Foundation, over 100.000 pjecer, der slog til lyd
for sterilisering, til brug i biologiundervisningen på universiteter over hele landet.
I sidste ende var det nazisterne, der fik mange
til at tvivle på visdommen i eugenik. I navn
af eugenik steriliserede nazisterne ikke blot
mennesker – de dræbte dem. Da omfanget af
den nazistiske forbrydelse stod klart, fik mange
amerikanere inklusive medlemmer af de videnskabelige og lægelige kredse kolde fødder, og
eugenikken mistede sin popularitet.
Hvad kan vi lære af eugenikken?
George Santiana udtalte, ”De, der ikke kan
lære af historien, er dømt til at gentage den.”
Hvad kan vi lære af eugenikkerne? Var eugenikken blot et eksempel på, hvordan politikere
kan kapre videnskaben for at fremme deres
egne mål? Nogle darwinister vil have os til at
tro, at det var, hvad der skete. Men de ledende
eugenikere var ikke politikere, men universitetsuddannede biologer og professorer, der
pressede på med eugenik, fordi de mente, at det
var biologisk og naturvidenskabeligt berettiget.
Måske skulle eugenik ses som en afsporet
marginalvidenskab? Men eugenik var ikke marginalvidenskab. Det var etableret ’mainstream’
naturvidenskab og udsprang ikke fra en marginal gruppe i udkanten af det videnskabelige
samfund. Eugenikerne tilhørte institutioner
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i USA’s førende videnskabelige organisationer som The National Academy of Sciences og
The American Association for The Advancement of Science. Palæontologen Henry Fairfield
Osborne, der var direktør for The American
Museum of National History i New York,
sponsorerede en stor eugenik-udstilling på den
tredje internationale konference for eugenik
Kort sagt var de ledende eugenikere medlemmer af det naturvidenskabelige etablissement,
og deres opfattelse blev så dominerende, at det i
alle praktiske henseender var den dominerende
konsensus i det naturvidenskabelige samfund i
årtier. Mere end noget andet afslører eugenik
faren ved blindt at stole på den videnskabelige
konsensus, for den kan vise sig at være forkert.
Måske kan man se eugenik som et eksempel
på, hvordan videnskaben reformerer sig selv
igennem den videnskabelige metode. Men det
var heller ikke, hvad der skete. Selv om der
måske var en håndfuld etablerede biologer,
der kritiserede eugenikken, støttede selv de
som oftest politikken med tvangssterilisering
af de svagtbegavede. De virkelige kritikere
af eugenikken var religiøse kredse. Om noget
understreger eugenik derfor betydningen og
vigtigheden af, at ikke-videnskabsfolk kan stille
spørgsmålstegn ved og have indflydelse på den
offentlige debat om videnskab og politik.
Eugenikkens virkelige lære er faren ved at
lade videnskabsfolk regere blot på grund af
deres videnskabelige ekspertise. Historisk set
er eugenikbevægelsen vigtig, for det var et af
de første forsøg på at give naturvidenskabsfolk
magt over resten af samfundet. Eugenikerne
hævdede, at deres større naturvidenskabelige
viden gav dem forrang over ikke-naturvidenskabelige folks opfattelser, og derfor skulle de
have lov til at udforme en sand videnskabelig
velfærdspolitik. Kritikere af eugenik bestred
denne påstand lige fra starten af og påpegede,
at politiske beslutninger kræver en meget
bredere viden end blot og bar naturvidenskabelig ekspertise. Pennsylvanias guvernør
Samuel Pennypack kommenterede i 1905 en

foreslået lov om tvungen sterilisering: ”Naturvidenskabsfolk, hvis erfaringer som alle andre
menneskers er begrænset til ét felt, har somme
tider brug for at blive holdt tilbage. De, der har
store videnskabelige landvindinger bag sig, er
i deres kærlighed til teknologi tilbøjelige til
at overse principper, der ligger udenfor deres
tankers domæne.”
Eugenik forbliver et belastet ord, og i de senere år har et antal stater inklusive Californien
og Virginia udsendt offentlige undskyldninger
for deres tvangssteriliseringsprogrammer.
Men imens regeringspålagt eugenik måske
ikke længere er moderne, er eugenikernes
tilgrundliggende opfattelse af, at naturvidenskabsmænd skal have mere at sige end andre
over det offentliges politik på grund af deres
naturvidenskabelige ekspertise, dybere indgraveret i den amerikanske politiske mentalitet
end nogensinde. Uanset om det drejer sig om
stamcelleforskning, undervisning i evolution
eller andet, hævdes det, at det i politiske beslutninger ikke skal være tilladt at udfordre
den gældende naturvidenskabelige konsensus.
Eugenikkens historie viser, at dette kan være
en meget farlig opfattelse.

Efterskrift

Eugenik i Danmark og Europa
Af Lalitanatha Dasa
Selv om eugenik og tvangssterilisering først
blev indført i USA, sluttede udbredelsen ikke
der. I 1929 indførte Danmark som det første
europæiske land en eugenisk sterilisationslov
som en social foranstaltning overfor ’degenerativt bestemte personer’. Der var her tale
om frivillig sterilisation af arveligt belastede
individer og åndssvage. I 1934 blev loven
skærpet og åbnede for tvangssterilisation. Socialdemokratiet var drivkraften bag disse love
og havde støtte dertil fra alle Rigsdagens partier.
Eugeniklovene omfattede ikke kun sterilisation,
men også ægteskabsforbud for personer, hvis
egenskaber man i samfundets interesse ikke
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11.000 danskere tvangssteriliseredes fra
1929 indtil 1967, hvor lovene blev ophævet.
Ligesom i USA ramte lovene ikke kun direkte åndssvage, men alle slags ’undermålere’
som døvstumme og blinde, mennesker med
sindslidelser og individer med en særpræget
adfærd, afvigere, fattiglemmer, landsstrygere, betlere, prostituerede, arbejdssky og
kriminelle.
Næst efter Nazi-Tyskland var Sverige det
europæiske land, hvor flest mennesker blev

ramt af eugeniklovene. Indtil lovenes ophævelse i midten af 1970’erne blev intet mindre
end 60.000 svenske borgere tvangssteriliseret, hvilket var lige så mange som i hele USA
i samme periode. I Norge blev der foretaget
omkring 40.000 tvangssteriliseringer. Tidsånden illustreres af, at det norske storting
på et tidspunkt diskuterede et forslag om at
sterilisere alle sigøjnere, ligesom der var ideer
fremme om, at alle børn, der sakkede bagud
i skolen, også skulle steriliseres.

Darwin Day in America
I begyndelsen af det 20. århundrede
forudså ledende videnskabsfolk og politikere letsindigt, at videnskaben, specielt den
darwinistiske biologi, kunne løse alle det
amerikanske samfunds ustyrlige problemer
lige fra kriminalitet og fattigdom til seksuelle
problemer.
I stedet blev politik og kultur umenneskeliggjort, da videnskabelige eksperter
begyndte at behandle mennesker som dyr
og maskiner. Indenfor retsvæsenet benægtede disse eksperter eksistensen af fri vilje
og foreslog at erstatte straffe med det hvide
snit. De ville udrydde al fattigdom ved at
sterilisere de fattige og andre, der blev anset
for at være biologisk uegnede. De opfordrede
erhvervslivet til at vælge arbejdskraft udfra
racistiske teorier om menneskets udvikling
og slog til lyd for en ny moral baseret på
’normal pattedyrsadfærd’ uden hensyn til
hævdvundne etiske og religiøse normer.
Baseret på et omfattende forskningsarbejde fortæller John G. West i Darwin Day
in America historien om, hvordan amerikansk politik er blevet korrumperet af den
videnskabelige ideologi og undersøger de
vidtgående konsekvenser, som det har for
samfundet, når videnskabsmænd og politi-

kere benægter den afgørende forskel imellem
mennesker og resten af naturen. Han afslører
også de katastrofale resultater, der følger, når
eksperter, der hævder at tale for videnskaben,
viser sig at tage fejl.
John West, Darwin Day in America,
450 sider, udgivet af ISI Books, ISBN
9781933859323
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Mordet på Gangotri
Af Krishna-Dharma Dasa

Da RSPCA (Royal Soer alle skabninger åndeciety for the Prevention
ligt lige, for alle er evige
of Cruelty to Animals,
sjæle, der blot opholder
’Det Kongelige Selskab
sig i forskellige kroppe.
til Forebyggelse af GruAlt liv har derfor lige stor
somhed imod Dyr’) i går
værdi og lige så stor ret til
besluttede at ignorere de
beskyttelse under loven.
hengivnes protester og afliHvis RSPCA virkeligt
ve den skrantende Gangorespekterede religiøs tro,
tri (en 13 år gammel ko på
er det den første ting, de
Bhaktivedanta Manor), var
skulle have respekteret.
Gangotri
de utvivlsomt tilskyndet
Men hvis de mener, at de
dertil af humanitære overvejelser. Deres talsmand havde retten til at pådutte de hengivne deres egne
udtalte, ”Vi forstår og respekterer jeres religiøse moralske normer, burde de og samfundet, der støttro, men kernen i vores organisation er troen på, ter dem, i det mindste være moralsk konsekvente.
at dyr ikke må lide.” Efter deres opfattelse var
Er de det? Jeg mener det ikke. For det første
den smerte, hun følte fra ’betændte sår’, af en må vi spørge, hvorfor vi ønsker at forlænge mensådan natur, at det eneste rigtige var en dødelig neskelivet så meget som muligt. Vestens samfund
indsprøjtning, som de fluks gav hende, imens de bygger grundlæggende ikke på nogle åbenlyse
forfærdede hengivne så til.
religiøse principper. I virkeligheden handler det
Skønt baggrunden hævdes at være humanitære hele blot om at nyde livet, og om noget handler
overvejelser, accepteres drab som svar på lidelse vi ud fra det utilitaristiske princip om at opnå og
normalt ikke, når det gælder mennesker. I det maksimere lykke. Alle vores bestræbelser her i
mindste i England er medlidenhedsdrab en for- Vesten drejer sig grundlæggende om dette: forbrydelse, selv hvis den lidende person selv ønsker øgelse af vores lykke.
at dø. Selv i tilfælde, hvor lidelsen er voldsom,
Men dyr nyder også. De spiser, sover og parrer
eller sygdommen er dødelig, er det ikke tilladt sig ligesom os. De nyder solskinnet og at kunne
at slå ihjel. Man vælger i stedet at give patienten løbe frit rundt på markerne. De leger, slås, taler
den bedst mulige lindring og omsorg, indtil døden med hinanden og har deres samfund ligesom os.
indtræffer naturligt.
Hvis vi for et øjeblik glemmer religiøse følelser
Imidlertid er følelserne anderledes, når det om livets højere åndelige formål, som dyr ingen
gælder dyr, som tilfældet med stakkels Gango- forestillinger gør sig om, vil vi finde det meget
tri viser det. På et tidspunkt (i dette tilfælde på vanskeligt at drage nogen forskel imellem menbefaling af tre dyrlæger) gives der ordre til drab. nesker og dyr.
Dette er mere eller mindre universelt accepteret
Vi kan hævde, at dyr ikke kender til kunst, visom den rigtige måde at behandle dyr på. Selv denskab og filosofi, men hvis disse adskilles fra
vores elskede kæledyr vil blive ’lagt til ro’, når åndelighed, handler de igen kun om at øge vores
vi mener, at deres smerte er for stor.
nydelse og lykke. Selv hvis vi hævder, at sådanne
Fra et moralsk punkt må vi derfor spørge, hvad ting giver større mening og værdi til menneskehedet er, der adskiller mennesker fra dyr. Hvorfor be- den, hvad da med de mindre intelligente personer,
handler vi de to forskelligt? Ifølge vedisk filosofi der ikke kan værdsætte sådanne såkaldte finere

-12-

dem ligesom dyr? Hvis et menneske på en eller
anden måde er intellektuelt hæmmet, kan vi da slå
det ihjel, når det har smertefulde, betændte sår?
Hvis livet ikke handler om andet end sanselige
og mentale nydelser, kan vi ganske enkelt ikke
fastsætte noget klart moralsk skel imellem menneske og dyr. Vi er nødt til at ty til det religiøse
argument, før vi drage nogen sondring. Dette
bringer os tilbage til den såkaldte ’respekt’, som
RSPCA og faktisk alle andre altid er så hurtige til
at påberåbe for andres ’tro’. Den eneste undtagelse
fra ’respekten’ er selvfølgelig, når der skal handles
på den tro. Når andre menneskers tro på en eller
anden måde går imod vores egen tro, kan deres
tro blive fuldstændigt tilsidesat.
Det er præcis sådan, Krishnas hengivne har det
i dag. Fuldstændigt tilsidesat og marginaliseret.
Imens vi godt kan respektere den medlidenhed,
der driver organisationer som RSPCA, tror de så
på den anden side ikke, at vi ikke også har sådanne
følelser? Kunne de ikke se, med hvor megen omhu
og kærlighed vi tog os af Gangotri? Helt indlysende ønskede vi kun hendes bedste, og ifølge
vores tro kunne vi ikke se, at det på nogen måde
ville være til hendes bedste at blive slået ihjel.
Men ingen spurgte os hvorfor. Spurgte nogen,
hvorfor vi specielt respekterer koen, et skikkeligt
væsen, der ikke laver andet end at æde græs og
give os sin fantastiske mælk? En skabning, som
samfundet som helhed har det fint med at slagte
talløse millioner af for spise hendes kød. Hvor
er RSPCA’s medlidenhed, når de stakkels køer
bliver slæbt af sted, imens de græder ynkeligt, til
en frygtelig død i hænderne på slagterne? Eller
når de små kalve tages væk og slagtes, og deres
mødre klager sig dag og nat? Hvem bryder sig om
den lidelse? Tilsyneladende gør hensynet til penge
og vores smag for oksekød hurtigt og bekvemt en
ende på vores såkaldte ’tro på, at dyr ikke må lide’.
RSPCA kan hævde, at de faktisk griber ind i
kødindustrien, når de bemærker umådeholdne
overgreb. Det er også fint, men omfanget af
voldsomme lidelser, som de gladelig vender det
blinde øje til, overgår langt den tålelige smerte,
som Gangotri led. Hun brølede i det mindste ikke

med tårer i øjnene, som vi ser dyr gøre det hver
dag på slagterierne.
I dag er de hengivne på Bhaktivedanta Manor
sorgtyngede og ydmygede. Hvornår får galskaben
en ende? Hvornår anerkender vi, at dyr ligesom
os er evige dele af Gud, og at dræbe dem hensynsløst uanset af hvilken grund har frygtelige
konsekvenser? Vores egne love kan være fulde
af fejl og virkningsløse, men Guds love svigter
aldrig. Som Srila Prabhupada skriver det: ”Den
materielle verden er i sig selv altid et lidelsesfyldt
og angstfyldt sted, og ved at opmuntre til dyreslagtning bliver hele atmosfæren mere og mere
forurenet af krig, sygdom, hungersnød og mange
andre katastrofer.”
Hvad kan få RSPCA til at bide mærke i denne
advarsel?
Dear Sriman Prabhu,
PAMHO AGTSP
Can you please arrange that this be sent to all
PAMHO users.
Dear Friends,
Hare Krishna
JUSTICE FOR GANGOTRI- ACT NOW
As you may know a charity called the RSPCA
secretly killed Gangotri, one of our cows at
Bhaktivedanta Manor. Gangotri had no disease,
she simply couldn’t walk due to an accident with
our bull. We are now taking action on every levelsocial, political and legal. Our ultimate aim is to
achieve a change in law which will then never
allow such a thing to happen again. A change in
the law in Britain means gradually a change in
the laws for Europe.
Please act now to support JUSTICE FOR GANGOTRI by clicking this link http://www.hfb.org.
uk/Default.aspx?sID=806 and filling in the poll.
The data received will be of immense value for
legal proceedings and media.
Now please send this to everyone you know.
Thank you
Ys Gauri das
Temple President, Bhaktivedanta Manor
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Vibhu Caitanyas bortgang
Af Syama Gopala Dasa

En af Srila Prabhupadas disciple er gået bort.
At Vibhu Caitanya Prabhu, der forlod kroppen
den 22. december 2007 i en alder af 86 år, ikke
var kendt af alle, gør ikke hans bortgang mindre betydningsfuld. Han var en af de helt store
sjæle, der efter alle tegn at dømme nu er hos
Krishna. Vibhu Caitanya kom til Krishna-Balarama-Mandir, ISKCON’s tempel i Vrindavana, i
1975 og forlod siden da aldrig templets område.
Dina Bandhu Dasa fortæller om hans bortgang:
”Sandsynligvis ved de fleste af de yngre
hengivne, der besøger Vrindavana, intet om
ham, for i de sidste mange år har han ikke kunnet forlade sit værelse på grund af besvær med
benene. Han var så ydmyg, at han ikke ville
være andre til ulejlighed og have dem bære sig
ud af sit værelse. Til gengæld var hans værelse
som den åndelige verden. Ved hovedet af hans
seng var der et lille alter, og hele vejen rundt var
der billeder af Srila Prabhupada, Gaura-Nitai,
Krishna-Balarama og Radha-Syamasundara.
Bortset fra tempelrummet må det have været
det transcendentalt mest fantastiske sted i vores
tempelkompleks. Han var altid så glad og munter og virkede aldrig til at lade sig forstyrre af
noget som helst. Alle de hengivne elskede ham.
Han forlod aldrig tempelområdet. Den eneste
gang var for at komme til en læge. Srila Prabhupada havde sagt til ham, at han ikke behøvede at
tage andre steder hen. Han besøgte ikke engang
de andre templer i Vrindavana for slet ikke at
tale om Nandagram eller Varsana.
Midt på dagen den 22. december kom Aindra
Prabhu og begyndte en meget langsom og melodisk kirtana, der fortsatte i flere timer. Næsten
alle de ældre hengivne i Vrindavana kom på
et tidspunkt for at tage del i kirtanaen. Siden
dagen i forvejen var Vibhu Caitanya tilsyneladende ikke længere ved bevidsthed, men sov
fredeligt med et meget svagt åndedræt. Vi var

alle triste, men også lykkelige over, at han nu
skulle være sammen De Herrer, som han havde
tjent i så mange år.
Aindras kirtana nåede et crescendo, og Vibhu
Caitanyas åndedræt blev en smule besværet. På
et tidspunkt holdt han op med at trække vejret,
men begyndte så igen. Kl. 21:43 trak han vejret
en sidste gang og drog derefter af sted til Herrens evige bolig.”
Hari Sauri Dasa fortæller:
”Jeg modtog denne nyhed med blandede følelser. På den ene side kan vi være glade over
en sådan fantastisk vaisnavas gloriøse bortgang.
På den anden side er det en sorg at miste hans
noble selskab. Jeg har ikke en masse at fortælle.
Jeg mødte ham første gang i 1975, da jeg var
tempelkommandør i det nyligt åbnede KrishnaBalarama-Mandir. Vibhu Caitanya dukkede op
en dag og bad om lov til at flytte ind. Jeg tror,
det var omkring oktober. Min politik med nye
hengivne var at have dem hos mig et par
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uger, så jeg kunne se dem an og derefter give
Ved månedens slutning blev jeg mirakuløst
dem en tjeneste og i sidste ende et værelse i Srila Prabhupadas personlige tjener. Dermed
brahmacari-asrama’en (dengang var der ikke var det slut med min tid i Krishna-Balaramafaciliteter til andre end brahmacarier).
Mandir. For Vibhu Caitanya var det derimod
Vibhu Caitanya var anderledes. Han var 20- kun begyndelsen på 30 års uforbeholden, usel30 år ældre end de fleste af
visk tjeneste. Helt utroligt
os, der alle var 18-30 år. Han
forlod han aldrig templets
var en midaldrende, mild og
område i al den tid. Den
blid mand, der havde beslutLigegyldigt hvad han blev eneste undtagelse var en
tet at forsage sit familieliv
gang for et par år siden,
bedt om, gjorde han det hvor han var alvorligt syg,
og søge tilflugt i ISKCON.
Jeg undrede mig over, hvor- med flid og uden at klage.
og de hengivne insisterede
dan vi skulle behandle ham,
på at tage ham til et lokalt
og hvor længe han ville
hospital. Da han kom tilblive. Mine erfaringer med
bage, nægtede han stædigt
andre midaldrende indiske mænd, der havde nogensinde at forlade templet igen.
overgivet sig til missionen, var mindre end tilJeg tror, det var i 1976, at Srila Prabhupada
fredsstillende. De havde haft deres egne ideer, gav ham både 1. og 2. initiering på samme
behov og krav, og jeg var en 24-årig uerfaren tid. Så snart han fik sin diksa [indvielse som
knægt fra Vesten uden det mindste kendskab til brahmana] og kunne lave mad i køkkenet,
Indien eller sågar hengiven tjeneste.
afslørede han en anden fantastisk side af sig
Vibhu Caitanya var af en helt anden støbning. selv. Han var kok som ingen anden. Fra morgen
Han var den mest ydmyge, behageligste sjæl, til aften, dag efter dag, år efter år, lavede han
jeg nogensinde var stødt på, og helt føjelig. Han de mest nektariske retter til Sri-Sri Krishnaønskede kun at tjene. Ligegyldigt hvad han blev Balarama. Han kogte i lerklinede spande over
bedt om, gjorde han det med flid og uden at et trækulsbål og fremtryllede de mest utrolige
klage. En anden hengiven kom på samme tid, en mængder af de bedste ofringer noget sted i
lille nepaleser med hvidt hår og røde øjne. Han ISKCON. Hver eneste ofring, hver eneste dag,
blev senere initieret som Dadhi Baksha Dasa. egenhændigt. Alt sammen i en alder langt på
Han var en anden fornøjelse at gøre tjeneste den anden side af de 50.
sammen med. Sammen boede vi tre i et værelse
Sidst i 1976 gik Srila Prabhupada en tidlig
i den gamle brahmacari-asrama.
morgentur rundt om templet. Bag i templet er
I begyndelsen af november 1975 gik vi i lag der en underføring, over hvilken Deitetskøkkemed den første hovedrengøring af Krishna- net ligger. Da Srila Prabhupada kom nærmere,
Balarama-Mandir siden dets åbning. Inspireret kunne alle høre en melodisk stemme synge en
af den netop udkomne Caitanya-caritamrta, bengalsk bhajana. Srila Prabhupada standsede
der beskriver rengøringen af Gundica-templet, op og spurgte, ”Hvem er det?” ”Det er Vibhu
begyndte vi tre at feje lofterne, væggene og Caitanya, Srila Prabhupada. Han synger hele
gulvene og spulede og vaskede alting funk- dagen lagen, imens han laver ofringerne.”
lende rent. Vibhu Caitanya stejlede ikke over ”Ah, det er Krishna-bevidsthed,” sagde Srila
det somme tider tunge arbejde. Han var glad, Prabhupada med et strålende smil. ”Dejligt.”
og selv om han kun talte bengalsk og jeg kun
En af de hengivne nævnte, at Vibhu Caitanya
engelsk, kommunikerede vi perfekt med hinan- ikke chantede sine runder. Han havde så travlt i
den. Tjenesten og en dyb gensidig respekt var køkkenet fra tidlig morgen til sen aften, at han
vores medium.
ikke havde tid til det. Det var i orden med Srila
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Jeg tror, at han gjorde sin tjeneste i køkkenet jeg var ekstatisk over at se ham. Selv om han
i over 15 år. Til sidst gjorde alderdommen såvel havde svært ved at bevæge sig, strålede han med
som det svære arbejde med at løfte tunge gryder det smukkeste smil og udbrød, ”Hare Krishna,”
og stå foroverbøjet over glohede komfurer deres mange gange. Han rejste sig, greb mine hænindflydelse. Han fik et kronisk rygproblem, der der og tvang mig ned i sin stol. Hans hånd var
hindrede ham i at rette sig
stadig stærk og lige så fast
op og til sidst reducerede
og urokkelig som hans
hans højde til halvdelen af,
Krishna-bevidsthed. Jeg
hvad den havde været. Men
Men hvis hans fysiske følte mig renset ved hans
hvis hans fysiske fremtofysiske berøring for ikke
fremtoning blev reduceret,
ning blev reduceret, nåede
at tale om at være i hans
hans åndelige statur til gen- nåede hans åndelige statur nærvær. Nærvær er det
gæld nye højder. Han fandt til gengæld nye højder
rigtige ord. Han var helt
hurtigt en ny tjeneste, han
nærværende. Klare øjne,
kunne gøre. I mange år sad
klart hjerte, klar bevidsthan hele dagen i tempelrumhed. Lykkelig i Krishnamet i alkoven ved siden af Srila Prabhupadas bevidsthed uden nogle skygger.
vyasasana og serverede pligtskyldigt alle de
Skønt vi kun talte i nogle minutter, var det i
besøgende pilgrimme caranamrta [vandet, der virkeligheden den længste samtale, jeg nogenhar badet Deiteterne]. Det var en fryd at have sinde havde haft med ham. En af de bengalske
ham gribe ens arm, trække den frem med stærk fyre, der passede ham, oversatte, og for første
hånd og fylde håndfladen med nektar og tulasi- gang fik jeg en antydning af hans fortid. Han
blade. Hans berøring var lige så rensende som havde været familiemenneske og forretningsden prasadam, han delte ud.
mand i en landsby nær Calcutta, men opgav
Til sidst blev hans fysiske tilstand så frem- det hele for at komme til Vrindavana og vie sit
skreden, at han ikke engang kunne gøre den liv til Radha-Syamasundara, Krishna-Balarama
tjeneste længere. Han trak sig tilbage til et og Gaura-Nitai.
værelse for at tilbringe sine sidste dage med at
Vores møde var kort, men helt tidløst. At
chante og gøre sin egen puja til sine Deiteter være sammen med Vibhu Caitanya var som at
på et improviseret alter. Han var altid parat til være i den åndelige verden. Han overdyngede
at byde enhver gæst, der kom forbi, velkom- mig med gaver – en ny skuldertaske, kopper
men med sit strålende smil, klare øjne og blotte af rustfrit stål, et par klumper misry (stenhård
åndelige tilstedeværelse.
kandissukker), nogle eksemplarer af templets
Jeg havde ikke set ham i nogle år, da jeg magasin med en kort biografi om ham selv på
besøgte Krishna-Balarama-Mandir i år under bagsiden og den bedste gave af alle, et frisk
Kartika i to dage for at deltage i et par møder minde om sig selv.
og Srila Prabhupadas bortgangsfestival. Min
Det var alt. Nu er han gået bort. Jeg er glad
hustru Sitala havde været i Vrindavana i nogle og bedrøvet. Han var ikke af den slags, der
uger før mig og fortalte, at hun havde aflagt rejste verden rundt og prædikede og ophøjede
Vibhu Caitanya et besøg, før hun vendte til- de faldne. Men i Vrindavana kom hele verden
bage til Mayapur. Hun bad mig indtrængende til ham. Blot ved at være den, han var, ophøom også at besøge ham og blot være sammen jede han alle, der kom i kontakt i med ham.
med ham i nogle minutter. Jeg tog det som et
Al ære til Hans Nåde Vibhu Caitanya
betimeligt råd og fulgte det.
Prabhu, en af de fineste og mest dedikerede
Vibhu Caitanya blev glad for at se mig, og disciple af Srila Prabhupada, som jeg har
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Hare Krishna straight-edge

Hvor mange husker Hare Krishna straightedge? Måske ikke alle, men tilsyneladende
lever fænomenet alligevel i bedste velgående. I
en ny bog (der ikke udkommer de første tre år)
med titlen Youth Culture and Radical Activism
bruger Sarah Pike, en professor fra universitet i
Chico i Californien, et helt kapitel på det. Hun
fortæller, at Hare Krishna straight-edge er unge,
der dyrker den vildeste punkmusik og samtidigt
lever puritanske rene liv uden stoffer,
alkohol og fri sex.
Hare Krishna straight-edge har eksisteret siden 1980’erne. I et foredrag i
november 2007 fortalte hun om bandet
108, der prædiker imod dyreslagtning
og alkohol i teksterne til den vilde musik. Hun fortæller også, at nogle af de
unge, der er knyttet til Hare Krishna
straight-edge, også er mere radikale
aktivister, der somme tider deltager i ulovlige
handlinger, hvor de bryder ind i kyllingefabrikker
og minkfarme og slipper
dyrene ud fra deres fangetilværelse. En
aktivist, hun interviewede, var netop kommet ud
efter at have siddet fængslet for at have været
med til at slippe mink ud fra seks minkfarme.
Aktivisten, som Pike kalder Peter Young, fortrød intet. Da dommen blev afsagt, udtalte han
til dommeren, ”Dette er det normale tidspunkt,
hvor den anklagede udtrykker fortrydelse af de
forbrydelser, han har begået, så lad mig også
gøre det. Jeg fortryder, at vi kun frigjorde 8.000
mink. Jeg har hørt, at kun to af minkfarmene
måtte dreje nøglen om, og jeg fortryder, at vi
ikke kunne gøre det bedre. Hvis bare én mink
mere kunne være blevet frigivet, gjorde vi det
ikke godt nok.”
Peter Young blev veganer som 17-årig igennem straight-edge-musikken. ”Musikken lærte
mig, at det haster. Den lærte mig at være vred
og pege fingre.”
Sarah Pike fortæller; ”Jeg tror, at der er no-

get interessant ved de marginale grupper, der
fortæller os en masse om, hvad der sker i vores
kultur generelt. De gør normalt opmærksom på
spørgsmål, der er centrale for, hvad vores kultur
gør lige nu.”
Se http://www.newsreview.com/chico/
Content?oid=604532. For en ide om, hvor
fænomenet straight-edge er i dag, se http://
straightedgelife.blogspot.com/.

Deitets-akademi i Mayapur

Mayapur Academy, en skole, der skal
træne hengivne i Deitets-tilbedelse, blev
åbnet den 7. december i Mayapur. Jayapataka
Swami og Jayadvaita Swami indviede officielt Mayapur-akademiets klasseværelser
i Caitanya Bhavan-komplekset såvel som
starten på det første kursus.
Akademiet har egne lokaler til træning
i påklædning af Deiteter,
køkkenlokaler til træning
i Deitets-madlavning,
to klasseværelser og
et bibliotek. Akademiets
leder, ISKCON’s Deitets-minister Nrsimha Kavaca Dasa, takkede alle velønskere
for deres indsats, specielt Jayapataka Swami,
Jananivasa Prabhu, Pankajhangri Prabhu og
Dayarama Prabhu.
Akademiet har taget form igennem årene
i kraft af en rundhåndet støtte fra Mayapurs
Deitets-afdeling og Jayapataka Swami. I sin
indvielsestale bemærkede Jayapataka Swami,
at det er Srila Prabhupadas ønske, at Mayapur
skal være ISKCON’s hovedkvarter, og Mayapur
bør derfor sætte standarden. Med åbningen
af Mayapur-akademiet kan hengivne fra hele
verden komme til Mayapur og lære at blive
førsteklasses brahmanaer under vejledning af
Sri-Sri Radha-Madhavas to dedikerede pujarier,
Jananivasa Prabhu og Pankajanghri Prabhu.
Jayapataka Swami ønskede alle eleverne held
og lykke og et godt ophold i Mayapur.
Jananivasa Prabhu bemærkede, at da Srila

(Fortsættes side 19)
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Af Anuttama Dasa
Jeg skriver
for at fortælle om en ny service, som ISKCON Communications tilbyder: ISKCON
News.
ISKCON News er en Internet-avis med
nyheder, information og kommentarer om
ting, der handler om eller er af interesse for
Hare Krishna-bevægelsen. Den findes online
på www.news.iskcon.com.
ISKCON News stræber efter at give præcis, aktuel og interessant information om
Det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed og dets medlemmer. Vi håber, at
denne hjemmeside bliver stedet, hvor man
kan få indblik i spørgsmål og begivenheder,
der vedrører vores samfund. I løbet af de
næste måneder vil der komme flere ting til
og mere dækning af ISKCON verden over.
Der er behov for en forbedret kommunikation imellem vores forsamling, kernehengivne, venner og støtter, ledere og de større
samfund, som vi lever i. Som ISKCON
Communications officielle nyhedsside komplementerer ISKCON News de eksisterende
hjemmesider www.krishna.com og www.
dandavats.com. Når man sammenligner
disse hjemmesider, vil man se, at de alle
bidrager til ISKCON på hver sin måde og
dermed forøger antallet og forskelligheden
af positive online ressourcer for ISKCON.
Jeg skriver ikke blot for at fortælle jer, at
hjemmesiden findes, men også for at bede
om jeres deltagelse. Sammen kan vi udvikle
dette kommunikationsredskab og opbygge
positive, ’sankirtana-venlige’ miljøer, hvor
vi kan fuldende Srila Prabhupadas og Herren
Caitanyas mission. I kan hjælpe på følgende
måder:
Læs ISKCON News. Føj www.news.iskcon.com til jeres favoritliste.
Fortæl andre om ISKCON News. Informer

Anuttama Dasa

hengivne og venner, hvor I kan, om hjemmesiden.
Bliv reporter/skribent for ISKCON News.
Send os historier, ideer og selv nyhedstips
om begivenheder i jeres område til editor@
news.iskcon.com. Der er brug for faste
bidragsydere fra bestemte geografiske områder, og der er brug for hengivne, der kan
skrive om bestemte emner såsom kvinder,
familie, uddannelse, tværreligiøse aktiviteter, ungdom, mad osv.
Vi vil gerne have jeres ideer. For mere
information, klik på ”Submit Articles” på
www.news.iskcon.com eller skriv til Ekendra, vores daglige redaktør på editor@news.
iskcon.com. I kan også sætte os i forbindelse
med andre hengivne, der kan skrive eller
komme med ideer til historier. Ved at sende
os disse hengivnes navne og kontaktinformation sikrer I os en større dækning af
og dermed større opmærksomhed omkring
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Fremtidsplaner for Nyt fra Hare Krishna
Sælgere søges til Krishnabevidst magasin

Nyt fra Hare Krishna er sikkert et af de enkleste blade, der udgives i Danmark. Bladet laves
i sort/hvidt på 80 g’s kopipapir, og trykningen
foregår på vores egen laserprinter. Vi har hele
tiden ment, at kvaliteten af selve læsestoffet er
det vigtigste, så vi har håbet og også haft fornemmelsen af, at vores læsere bærer over med,
at bladets grafik og tekniske udformning ikke
kan måle sig med, hvad så mange andre leverer.
Det betyder dog ikke, at vi ikke gerne eksempelvis ville trykke bladet helt eller delvist
i farver. Vores oplags beskedne størrelse har
dog hidtil afholdt os fra det. Men måske kan det
fremover blive anderledes, enten hver gang eller
en gang imellem. Dandaniti Devi Dasi har fået
sin kogebog Hellige Kalorier trykt på et tysk
trykkeri, der tilbyder nogle meget favorable priser. Vi leger derfor med tanken om at trykke et
40-siders magasin i farver og A4 (i modsætning
til A5 som nu). For at det skal være realistisk,
skal der dog trykkes minimum 1000 eksemplarer, og så mange afsætter vi ikke nu (vi ligger
kun lige omkring 200), så udfordringen ligger i
at få afsætning for yderligere 800 eksemplarer.
Vi har skelet lidt til fænomenet Hus Forbi. Vi
går ud fra, at alle ved, at Hus Forbi er hjemlø-
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hvordan en by kunne udvikles midt i nogle
rismarker, svarede han, at hvis Madhava, lykkegudindens mand, blev tjent ordentligt, ville
penge ikke være et problem. Det er nu tydeligt,
at Mayapur-projektet vokser hele tiden, og målet for Mayapur-akademiet er at lære hengivne,
hvordan man tjener Herren korrekt. Jananivasa
Prabhu anmodede også alle samfundets ledere
om at sende deres hengivne til at blive oplært i
Deitets-tilbedelse.
Pankajanghri Prabhu talte om vigtigheden

sebladet, der sælges med stor succes på gader i
hele landet. Faktisk er det så stor en succes, at
Hus Forbi skulle være Danmarks næststørste
månedsblad. Mange af de hjemløse sælger
og tjener godt på det. Er det forkert at tænke,
at hvis de kan gøre det, kan vi også? Måske,
måske ikke, men vi taler i hvert fald om, at vi
engang imellem (eller hver gang afhængig af
interessen) kunne lave Nyt fra Hare Krishna
som et magasin, der henvender sig til et bredere
spirituelt publikum, og afsætte det på gaden i
stil med Hus Forbi.
Det er dog ikke noget, vi på redaktionen kan
gøre egenhændigt, så derfor søger vi efter nogle
friske sælgere, der har mod til at gå ud på gaden
med et flot farvestrålende spirituelt, Krishna-bevidst magasin og tjene nogle gode lommepenge
på at afsætte det til forbipasserende. Er du en af
dem, der er frisk på det? Vil du med til at få et
sådant projekt op at stå, give Krishna-bevidst
filosofi til andre og selv tjene en skilling ved
det? Eller måske har du andre gode ideer om,
hvordan vi kommer i gang. Kontakt os, hvis
du synes, det lyder spændende. Vi kan træffes
på telefon 5927 1930 eller e-mail lalitanatha@
krishna.dk. Ld.
af samskaraer [ritualer] for at gøre ISKCON’s
kulturelle aspekt bredere. Studerende på Mayapur
Academy vil lære om samskaraer fra Ananda Tirtha Prabhu, der er opvokset i Mayapurs gurukula.
Jayadvaita Maharaja, Hari Sauri Prabhu, Sitala
Mataji og Sankarsana Prabhu talte også ved indvielsen. Hari Sauri har sponsoreret prasadam for
de studerende under hele kurset. Atten studerende
har tilmeldt sig til dette års kursus, der løber frem
til den 24. februar.
Hvis man ønsker at vide mere om Mayapur
Academy og kurset i Deitets-tilbedelse kan man
kontakte mayapur.academy@pamho.net.
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Gita-jayanti
Gita-jayanti er blevet udnævnt til den Internationale Verdensoplysningsdag. Hvis du er en
af dem, der også er betaget af Bhagavad-gitas
tidløse budskab, kan du denne dag gøre som
tusinder af andre hengivne af Krishna verden
over og give Bhagavad-gita til andre. Om du
sælger bogen eller giver den til folk, du kender,
spiller ingen rolle. Der er ingen faste regler her.
Kontakt templet i Vanløse (tlf. 4828 6446) og få
tilsendt et antal Bhagavad-gita’er, som du kan
give ud på denne lykkebringende dag.

Ordliste
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 materialistiske 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 illusoriske 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 sankirtanabevægelsen. 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, institution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med den
Højeste
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Krishna-malebog på nettet
Har du en computer med internetforbindelse derhjemme, eller kender du nogen, der har det, så er her en
god ide til, hvordan man får fat i en masse spændende
billeder, som man kan farvelægge. På hjemmesiden
www.iskcondesiretree.com findes en hel malebog
med over 70 tegninger af Krishna og Hans
hengivne. Hjemmesiden er på engelsk,
men billederne taler selvfølgelig deres eget sprog. Billederne kan enten
printes ud på papir og farvelægges
med farveblyanter eller tusch, eller
man kan bruge et tegneprogram på sin
computer som f.eks Windows Paint
eller Photoshop.
Hvis du ikke kender historien
eller personerne på tegningerne, kan du måske få dine
forældre til at fortælle om
dem. Hvis man er god
til at skrive, kan man
skrive historierne ned og
gemme dem sammen med
billederne.
Her er en tegning af Hamsa
Avatara, der er Krishna
i form af en svane. Han
er mødt frem for at svare
på nogle spørgsmål,
som Brahma (ham med
de fire hoveder) og hans
fire sønner Kumaraerne
havde.
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Ved
Dandaniti
Devi Dasi

Det Krishnabevidste køkken
Transcendental madlavning og kogekunst

Ved Dandaniti Devi Dasi
Delhi-salat med mungbønnespirer
Af Kurma Dasa

Hentet fra mesterkokken Kurmas hjemmeside (www.kurma.net) er
her en interessant opskrift med spirede mungbønner.
Tommaso fra Verona, Italien, skriver: ”Jeg smagte for nylig en god
salat med mungbønnespirer og kartofler på min tur til Nordindien.
Den var sund og meget velsmagende. Kan du sende mig en opskrift?”
SVAR: Hej! Ja, spirede mungbønner er helt sikkert meget sunde!
Jeg elsker at lave mine egne¹ . De bliver ikke lige så lange som dem, man køber på asiatiske markeder, men korte, hjemmelavede spirer som dem på billedet revner af saftighed og frisk næring.
Sikke en mundfuld!
Man kan drysse dem i salaten, spise skefuld
dem direkte
limesaft
medeller
et drys
koge
havsalt
dem eller
med indisk
i en grønsagsgryde.
sortsalt og en
Her er en af mine velsmagende opskrifter med spirer. Kendt
Ingredienser:
under navnet moong ki chat sælges denne populære salat
1 mellemstor kartoffel
langs vejkanten i Indien, specielt i Delhi. Chilien, citronen
1 lille grøn chili, finthakket
og den tungeprikkende krydderikombination giver den et
1 spsk. korianderblade, hakket
behageligt bid. Hjemmelavede mungbønnespirer smager
fint (kan erstattes med persille)
bedst. Beregnet til seks personer.
250 g spirede mungbønner (spiKog kartoflen, pil skrællen af og skær den i små terninger.
relængde ca. 1,5 cm er bedst)
Bland alle ingredienserne. Ofres med det samme til Krishna
1 mellemstor tomat, skåret i små
og serveres ud bagefter.
terninger
----------------------------------------------------------------1½ tsk. chat masala¹ eller mere
¹ Sådan laver man sine egne bønnespirer: 250 g mungefter smag
bønner lægges i blød i et glas af passende størrelse (f.eks.
2 spsk. citronsaft
1 liter). Hæld vandet fra efter 12 timer, dæk glasset med
1 tsk. salt
et viskestykke og stil det
v e d stuetempera-----------------------------------tur. De næste to-tre dage
¹ En særlig masala, der specielt
skylles bønnerne igenbruges til frugtsalater. Hovedinnem med vand
gredienserne er mangopulver,
et par gange om
hing og sortsalt kombineret med
dagen, så de altid
spidskommen, fennikel, cayener fugtige. Når
nepeber, ingefærpulver og garam
spirerne har fået en
masala. Chat masala kan købes i
passende længde,
indiske butikker.
sættes bønnespirerne i køleskab,
indtil de skal bruges.
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Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”.

250 kr. pr. år (12 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:
“Nyt fra Hare Krishna”, Sørningevej 39,
Skamstrup, 4440 Mørkøv

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

www.krishna.dk www.harekrishna.dk www.iskcon.dk
Hare Krishna-tempel

Radio Krishna, København

Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse
Tlf. 4828 6446. Giro 617 0277
Email. tempel@krishna.dk
Søndagsfest hver søndag kl. 15:00.

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

Nama-Hatta
Kontakt tlf. 3670 3008, 2815 2682, 4354 8526

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

ISKCON i Sverige

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.
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.

Radio Krishna Århus
www.radiokrishna.dk
Frekvenser
Sendetider
Tlf: 86110999
98.7 Mhz
Mandag 22-01
Email:
89.5 Mhz
Tirsdag 22-01
mail@ananta.dk
Kabel (kanal 2):
Torsdag 22-01
Fredag 22-01 96.5 (Teledanmark) Girokonto:
94.8 (Stofa)
Søndag 22-01
998-9366
Almviks Gård
15395 Järna
Tlf. +46 (0) 8-55152050
Søndagsfest hver søndag kl. 13.00 med buskørsel fra
Järna Station kl. 12.00.
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.
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 i Norge:
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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Alle henvendelser til:
Nyt fra Hare Krishna
Sørningevej 39, Skamstrup, 4440 Mørkøv, Tlf.: 5927 1930 girokonto 1-688-3204
E-mail: lalitanatha@krishna.dk
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Torsdag 3.1. Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Saphala Ekadasi)
		
Devananda Panditas bortgang
Fredag 4.1 Bryd fasten imellem 8:38-11:02
Lørdag 5.1 Mahesa Panditas bortgang
		
Uddharana Datta Thakuras bortgang
Onsdag 9.1 Locana Dasa Thakuras fremkomst
Fredag 11.1 Jiva Goswamis bortgang
		
Jagadisa Panditas bortgang
Tirsdag 15.1 Ganga Sagara Mela
Fredag 18.1 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Putrada Ekadasi)

Lørdag 19.1 Bryd fasten imellem 8:25–11:02
		
Jagadisa Panditas fremkomst
Tirsdag 22.1 Sri Krsna Pusya Abhiseka
Søndag 27.1 Ramacandra Kavirajas bortgang
		
Gopala Bhatta Goswamis fremkomst
Mandag 28.1 Jayadeva Goswamis bortgang
Tirsdag 29.1 Locana Dasa Thakuras bortgang
Lørdag 2.2 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Sat-tila Ekadasi)
Søndag 3.2 Bryd fasten imellem 8:37–10:56

De to hunde
En lille dreng er vred på en ven, som han mener har behandlet ham uretfærdigt,
og taler med sin bedstefader om det. Bedstefaderen fortæller ham:
”Jeg har ligesom dig været rasende på dem, som har behandlet mig uretfærdigt,
eller som jeg tror har behandlet mig uretfærdigt. Men raseri slider dig op og
skader ikke dine fjender. Det er som selv at tage gift og håbe på, at din fjende
vil dø af det. I virkeligheden skader vrede kun dig selv.
Jeg har kæmpet mod disse følelser mange gange. Det er ligesom at have to
hunde inde i sig. Den ene er tilgivende og vil kun det gode. Den vil leve i fred
og harmoni med alle omkring sig, og den angriber ingen unødvendigt. Den anden hund er derimod
altid vred. Over det mindste bliver han ophidset og tror sig uretfærdigt behandlet. Han slås med
alle og enhver og hele tiden uden grund. Faktisk er han hele tiden så vred, at han slet ikke kan
tænke klart og se, hvad der er godt for ham, og hvad der ikke er godt for ham. Hans vrede er en
hjælpeløs vrede, for den ændrer intet ved hans situation. Begge disse hunde har jeg inde i mig.
Den stærkeste er den, der vinder.”
Drengen ser undrende på bedstefaderen og spørger: ”Men hvem er så den stærkeste?”
Bedstefaderen svarer: ”Den, jeg fodrer mest.”
(En traditionel vedisk historie i en version fundet i ’Dit livs udvikling’, et blad, som Mirakelper
fra Skive har udgivet.)

