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Ny Govindas i København
Af Lalitanatha Dasa
I 2008 lukkede Govindas Vegetarrestaurant
på Nørre Farimagsgade i København, som siden
da har måttet klare sig uden en Hare Krishnarestaurant.
Det er imidlertid snart fortid. Jagadwala
og Pundarika Dasa arbejder i døgndrift for
at få klargjort Åboulevarden 7B, som de her
er blevet foreviget foran, til en ny Govindas.
Hvornår de er klar til åbning, vil de ikke ud
med endnu, men tror alligevel på at kunne
levere prasadam til gæster fra omkring den
1. december.
Når den nye Govindas åbner, bliver der til at

begynde med tale om mad ud af huset og catering, imens der indtil videre ikke bliver plads
til siddende gæster i lokalet. Det sidste kræver
mere plads, men er ikke udelukket på sigt. Et
tilstødende butikslokale er også til leje, så hvis
det nye prasadam-sted kommer til at køre godt,
er udvidelse med plads til spisende gæster en
nærliggende mulighed.
Mange har allerede udtrykt glæde over at se
Govindas tilbage på banen i København, og her
fra Nyt fra Hare Krishnas side kan vi kun takke
Jagadwala og Pundarika for deres initiativ og
ønske dem held og lykke med projektet.
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Srila Prabhupadas side
En helgens medfølelse, 2
Dette er anden og sidste del af en forelæsning med Srila Prabhupada fra New
York den 21. juli 1971 over Srimad-Bhagavatams 6. Bog, 1. kapitel, tekst 8.
Vaisnavaen ved, at så snart man overgiver
sig, er ens vej åben. Naivodvije para duratyayavaitaranyas tvad-virya-gayana-mahamrtamagna-cittah [SB 7.9.43]: ”Lad dem på en eller
anden måde bukke sig ned for Krishna.” Dette
er en simpel metode. Alt, man behøver at gøre,
er med tro at bukke sig ned for Krishna og sige:
”Min Herre Krishna, i så mange liv har jeg ikke
tænkt på Dig. Nu er jeg kommet til bevidsthed.
Accepter mig venligst.” Det er alt. Hvis man blot
lærer denne teknik og oprigtigt overgiver sig til
Herren, er ens vej med det samme åben. Dette
er en vaisnavas filosofiske tanker. En vaisnava
tænker altid på, hvordan de faldne betingede
sjæle kan blive befriet. Han er altid engageret i
at lægge planer på den måde, ligesom Goswamierne var det. Hvad havde Vrindavanas seks
Goswamier, Herren Caitanyas direkte disciple,
travlt med? Det angives af Srinivasa Acarya:
nana-sastra-vicaranaika-nipunau saddharma-samsthapakau
lokanam hita-karinau tribhuvane
manyau saranyakarau
radha-krsna-padaravinda-bhajananandena
mattalikau
vande rupa-sanatanau raghu-yugau
sri-jiva-gopalakau

Goswami: ”Du har beskrevet de forskellige
slags helvedesagtige livstilstande. Fortæl mig
nu, hvordan de, der lider, kan blive befriet.”
adhuneha maha-bhaga
yathaiva narakan narah
nanogra-yatanan neyat
tan me vyakhyatum arhasi
Nara betyder mennesker, dvs. de, der er faldne. Narakan narah nanogra-yatanan neyat tan me: ”Hvordan
kan de blive befriet fra deres voldsomme lidelser?”
Sådan er en vaisnavas hjerte. Maharaja Pariksit sagde:
”På en eller anden måde er de faldet ned til dette helvedesagtige liv. Men dermed ikke være sagt, at de skal
blive i den tilstand. Der må være en måde, hvorpå de
kan blive udfriet, så forklar venligst den.”
Sukadeva Goswami svarede:
na ced ihaivapacitim yathamhasah
krtasya kuryan mana-ukta-panibhih
dhruvam sa vai pretya narakan upaiti
ye kirtita me bhavatas tigma-yatanah
”Ja, jeg har allerede beskrevet de forskellige
slags helvedesagtige tilstande og meget alvorlige former for lidelsesfuldt liv, og man bør gøre
noget ved dem.” (SB 6.1.7)
Hvad kan man gøre? Syndige aktiviteter begås
på forskellige måder. Vi kan begå en syndig aktivitet eller lægge en plan om at gøre det såsom
at tænke: ”Jeg vil dræbe den mand.” Begge ting
er syndige. Når sindet tænker, føler og vil, er der
handling. Uanset om vi tænker på syndige aktiviteter, siger noget syndigt eller faktisk begår
en synd, anses de alle for syndige aktiviteter.
Dhruvam sa vai pretya narakan upaiti. Man
vil blive straffet for sådanne syndige aktiviteter.
Folk tror ikke på et næste liv, for de vil undgå
at blive straffet. Men det kan vi ikke undgå.
Enten handler vi inden for lovens rammer, eller
også bliver vi straffet. På samme måde kan jeg
ikke undgå Guds lov. Det er ikke muligt. Jeg

”De seks Goswamier, nemlig Sri Sanatana
Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Raghunatha
Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami,
Sri Jiva Goswami og Sri Gopala Bhatta Goswami
er meget dygtige til omhyggeligt at studere de
åbenbarede skrifter for at kunne etablere evige
religiøse principper til gavn for alle mennesker.
De er altid opslugte af gopiernes sindsstemning og
er engageret i Radha og Krishnas transcendentale
kærlighedstjeneste.” (Sad-gosvamy-astaka 2)
Med en tilsvarende vaisnava-medfølelse
henvendte Pariksit Maharaja sig til Sukadeva
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kan gemme mig selv efter at have snydt andre
og begået tyveri og derved måske redde mig
selv fra landets straf, men jeg kan ikke redde
mig selv fra den højere lov, naturens lov. Det er
umuligt, for der er så mange vidner. Dagslyset er
et vidne, måneskinnet er et vidne, og Krishna er
det højeste vidne. Man kan ikke sige: ”Jeg begår
denne synd, og ingen kan se mig.”
Krishna er det højeste vidne, som sidder i ens
hjerte. Han bemærker, hvad vi tænker, og hvad
vi gør. Han giver os også mulighed for at gøre
det, vi gør. Hvis vi vil tilfredsstille vore sanser,
giver Krishna os mulighed for at gøre det. Det
står i Bhagavad-gita, sarvasya caham hrdi sannivistah: ”Jeg sidder i enhvers hjerte.” Mattah
smrtir jnanam apohanam ca: ”Fra Mig kommer
hukommelse, viden og glemsel.” [Bg. 15.15]
På denne måde giver Krishna os en chance. Hvis
vi ønsker Krishna, giver Han os en chance for at have
Ham, og hvis vi ikke ønsker Krishna, giver Han os en
chance for at glemme Ham. Hvis vi ønsker at nyde
livet ved at glemme Krishna – glemme Gud – giver
Krishna os al mulighed for at glemme Ham, og hvis
vi ønsker at nyde livet med Krishna-bevidsthed, giver
Krishna os chancen for at gøre fremskridt i Krishnabevidsthed. Det er op til os selv.
Hvis vi tror, at vi kan være lykkelige uden
Krishna-bevidsthed, hindrer Krishna os ikke i
det. Yathecchasi tatha kuru [Bg. 18.63]. Efter
at have rådet Arjuna sagde Han blot: ”Nu har
jeg forklaret alting for dig. Hvad end du ønsker,
kan du gøre.” Arjuna svarede med det samme,
karisye vacanam tava: ”Nu handler jeg på Din
ordre.” [Bg. 18.73] Det er Krishna-bevidsthed.
Gud blander sig ikke i ens lille frihed. Hvis
man ønsker at handle på Guds ordre, hjælper
Gud en. Selv hvis man falder ned en gang imellem, vil Krishna hjælpe en, hvis man er seriøs.
”Fra nu af vil jeg forblive Krishna-bevidst og
udføre Hans ordrer.” I alle henseender vil Han,
selv om man skulle falde ned, undskylde en og
give en mere intelligens. Denne intelligens vil
sige: ”Lad være med det. Fortsæt i stedet med at
gøre din pligt.” Men hvis man ønsker at glemme
Krishna, hvis man ønsker at være lykkelig uden
Krishna, vil Han give en så mange muligheder

for det, at man vil glemme Ham liv efter liv.
Pariksit Maharaja siger her: ”Det er ikke sådan,
at hvis jeg siger, der ingen Gud er, er der ingen
Gud, eller jeg vil ikke være ansvarlig for det, jeg
gør.” Det er den ateistiske teori. Ateister ønsker
ikke Gud, fordi de er syndige. Hvis de tænkte, at
Gud fandtes, ville de gyse ved tanken om straf.
Derfor afviser de Guds eksistens. Det er deres
proces. De tror, at hvis de ikke accepterer Gud, er
der ingen straf, og de kan gøre, hvad de vil.
Når kaniner angribes af større dyr, lukker de
øjnene og tænker: ”Jeg bliver ikke slået ihjel.”
Men de bliver stadigvæk slået ihjel. På samme
måde kan vi afvise Guds eksistens og Guds
lov, men Gud og Hans lov er der stadig. I Højesteretten kan man sige: ”Jeg er ligeglad med
regeringens lov,” men man vil blive tvunget til
at acceptere regeringens lov. Hvis man afviser
statens lov, kommer man i fængsel og bliver
tvunget til at lide. På samme måde kan man
tåbeligt tale nedsættende om Guds eksistens –
”Der er ingen Gud,” eller ”Jeg er Gud” – men
ikke desto mindre er man ansvarlig for alle sine
handlinger, gode såvel som slette.
Der er to slags aktiviteter – gode og dårlige. Hvis
man handler godt og udfører fromme aktiviteter, får
man en god skæbne, og hvis man handler syndigt, må
man lide. Derfor siger Sukadeva Goswami:
tasmat puraivasv iha papa-niskrtau
yateta mrtyor avipadyatatmana
dosasya drstva guru-laghavam yatha
bhisak cikitseta rujam nidana-vit
(SB 6.1.8)
Der er to slags soning. Hvis man begår en synd
og modvirker den med noget andet, er det soning.
Der er eksempler på dette i den kristne bibel.
Sukadeva Goswami siger: ”Man bør vide, at man
er ansvarlig, og alt efter hvor slemt ens syndige liv
har været, bør man acceptere en form for soning,
sådan som det beskrives i sastraerne, skrifterne.”
Sukadeva Goswami siger, at alt efter alvoren af ens
syndige liv må man udføre den foreskrevne soning.
Han fortsætter med eksemplet, dosasya drstva gurulaghavam yatha bhisak cikitseta rujam nidana-vit [SB
6.1.8]: når man konsulterer en læge, foreskriver han
en billig medicin eller en kostbar medicin alt efter
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sygdommens alvor. Hvis man blot har hovedpine,
ordinerer han en aspirin, men hvis man lider af noget
alvorligt, foreskriver han med det samme en operation, der koster tusinder af dollars. På samme måde
er syndigt liv en sygelig tilstand, hvor man må følge
den ordinerede kur for at blive rask.
At affinde sig med kredsløbet af fødsel og død
er en syg tilstand for sjælen. Sjælen har ingen
fødsel og død og ingen sygdom, for den er åndelig. Krishna udtaler i Bhagavad-gita (2.20),
na jayate, sjælen har ingen fødsel, og mryate,
den har ingen død. Nityam sasvato ’yam purano
na hanyate hanyamane sarire: sjælen er evig.
Den går ikke tabt ved kroppens tilintetgørelse.
Na hanyate hanyamane sarire [Bg. 2.20]. Na
hanyate betyder, at den ikke bliver slået ihjel
eller går til grunde, selv når kroppen forgår.
Bristen ved den moderne civilisation er, at der
er intet uddannelsessystem til at undervise folk
i, hvad der sker efter døden. Derfor har vi den
mest mangelfulde form for uddannelse, for uden
denne viden om, hvad der sker efter døden, dør
man som et dyr. Dyret ved ikke, at det får en ny
krop. Det har ingen sådan viden.
Meningen med menneskelivet er ikke at blive
et dyr. Man bør ikke blot interessere sig for at
spise, sove, have sex og forsvare sig. Man kan
lave store foranstaltninger med henblik på at
spise, have flotte bygninger at sove i, et godt
arrangement for sex eller en god forsvarsstyrke
til at beskytte sig, men det betyder ikke, at man
er menneske. Den slags civilisation er dyreliv.
Dyr er også interesseret i at spise, sove og have
sex, og de forsvarer sig også på deres måder.
Hvilken forskel er der imellem livet som menneske og livet som dyr, hvis man blot engagerer
sig i disse fire kropslige principper?
Forskellen opstår først, når et menneske er
videbegærligt. ”Hvorfor er jeg blevet sat i denne
lidelsesfyldte tilstand? Er der et middel imod
den. Er der et varigt, evigt liv? Jeg ønsker ikke
at dø. Jeg vil leve lykkeligt og fredfyldt. Er det
muligt? Hvordan gør man det? Hvad er den
videnskab?” Når disse spørgsmål stilles, og der
gøres noget for at få svar på dem, kan man tale
om en menneskelig civilisation. Ellers er det en

hundecivilisation, en dyrecivilisation.
Dyr er tilfredse, hvis de kan spise, sove, have sex og
forsvare sig. I virkeligheden er der intet forsvar, for ingen
kan beskytte sig imod den grusomme døds hænder. For
eksempel ønskede Hiranyakasipu at leve evigt, og med
det for øje underkastede han sig voldsomme askeser.
Såkaldte videnskabsmænd siger nu, at vi skal stoppe
døden med videnskabelige fremskridt, men der er ingen
videnskabelig løsning på disse fire problemer – fødsel,
død, alderdom og sygdom.
Den, der er intelligent, vil være ivrig efter at
løse disse fire hovedproblemer. Ingen ønsker at
dø, men der er ingen løsning på det. Jeg skal
dø. Alle er meget ivrige efter at stoppe befolkningstilvæksten med så mange svangerskabsforebyggende metoder, men fødslerne fortsætter
uanfægtet. Man kan opfinde moderne mediciner
med sine videnskabelige metoder, men sygdom
kan man ikke stoppe. Det er ikke muligt blot at
tage en tablet og gøre en ende på sygdom.
I Bhagavad-gita [13.9] står der, janma-mrtyu
jara-vyadhi-duhkha-dosanudarsanam: man kan tro,
at man har løst alle problemer i sit liv, men hvor er
løsningen på de fire problemer fødsel, død, alderdom
og sygdom? Løsningen er Krishna-bevidsthed.
Krishna bemærker i samme bog:
janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma
naiti mam eti so ’rjuna
(Bg. 4.9)
Alle opgiver vi kroppen hvert øjeblik. Det sidste
stadie i opgivelsen af denne krop kaldes døden.
Men Krishna siger: ”Enhver, der forstår Min
fremkomst og bortgang og Mine aktiviteter – ikke
overfladisk, men i sandhed – accepterer aldrig igen
en materiel krop efter at have opgivet denne krop.”
Hvad sker der med sådan en person? Mam eti
– han vender tilbage til Krishna. Hvis man skal
kunne komme til Krishna, er det nødvendigt, at
man bereder sin åndelige krop. Det er Krishnabevidsthed. Hvis man holder sig selv i Krishnabevidsthed, bereder man gradvist sin næste krop,
en åndelig krop, der vil føre en med det samme
til Krishna-loka, Krishnas bolig, og man vil blive
lykkelig. Der vil man leve lyksaligt i al evighed.
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Tilgivelse
Af Radhanatha Swami

Tilgivelse er altafgørende, hvis
De, der afviser denne ideologi,
man vil have fred i sindet eller
vil indvende, hvor nemt det er at
samdrægtighed i verden. Hvis
tale teoretisk om tilgivelse, men
vi ikke kan tilgive, er der ingen
kan vi tilgive, når vores sind og
mulighed for nogen form for perhjerter er i oprør over nogle tilsonlige forhold på noget niveau.
syneladende uretfærdigheder, der
Selv sundhedsforskning har
er blevet begået imod os? Det er
vist, hvordan fastholdelse af
vigtigt, at vi forstår på et filosofisk
Radhanatha Swami
kvaliteter som bitterhed, had og
niveau, hvad der sker.
hævngerrighed kan forringe hvert eneste aspekt
Bhagavad-gita forklarer, at der er otte hovedaf vores liv. Hvis vi tager et stykke rødglødende kategorier af elementer i den materielle natur
kul og holder det i vores hænder dag efter dag, fra de grove elementer til de subtile elementer –
uge efter, år efter år i den hensigt ved lejlighed jord, vand, ild, luft og æter, der udgør den grove
at kaste det imod den person, der er genstand for krop. Den subtile krop, der ikke kan opfattes på
vores vrede, hvem lider da? Ved at holde fast på nogen måde af sanserne, men stadig eksisterer,
det glødende kul er det i virkeligheden os selv, består af sindet, intelligensen og ahankara, det
vi piner. Hvis vi beholder dette brændende kul i falske ego. Så er der den højere natur, jivatmaen,
vores hjerte, vil det brænde alle vores gode sider sjælen, der er kilden til liv, kilden til den bevidstog åndelige kvaliteter til aske og simpelthen hed, der animerer og bevidner hele kroppen. Vi
gøre vores liv miserable. Hvis vi giver afkald er den evige sjæl, og vi kan ikke brændes af ild,
på det frie valg, som vi har til at kunne tilgive indtørres af vind, druknes af vand, blive forstyrandre, forbliver vi blot et offer for hvem som ret af ord eller skæres i stykker af noget våben.
helst, der har såret eller mishandlet os. I takt med Det er simpelthen en illusion og en usandhed,
at vi giver andre tilgivelsens gave, læges vi selv. der får os til at tage de fænomener og hændelser,
Ifølge store helgener i alle traditioner kan kærlig- der rammer vores sind, krop og ego, alvorligt.
hed defineres som evnen til at tilgive i det uendelige. De har i virkeligheden intet med os at gøre. Men
Tilgivelse betyder i virkeligheden at være vores som betingede sjæle er vi vant til at nyde igenforfølgeres velønskere og tænke på deres bedste.
nem denne krop, og derfor giver enhver lidelse,
En stor tænker har sagt, at hvis vi ikke tilgiver, der griber ind i nydelsen af kroppen, sindet og
ødelægger vi broen, som vi selv skal gå over for at egoet, os frygtelig smerte.
blive tilgivet for alle de forkerte ting, vi har gjort.
I begyndelsen kan vi måske tilgive på et overI det Nye Testamente lærer Jesus Kristus sine fladisk plan, men virkelig tilgivelse kommer fra
hengivne at bede: ”Min Herre, tilgiv mig, som jeg hjertet, og det kan tage tid. Herren forstår vores
har tilgivet andre, der har forset sig imod mig.” hensigt og formål, selv om vi ikke har styrken elDa han gennempryglet, tortureret og hånet hang ler evnen til ubesværet at tilgive. Vi er måske for
på korset, var hans sidste bøn, lige før han gik ind sårede til at tilgive, men vi ved, at ved at tilgive vil
i en tilstand af samadhi: ”Min kære Fader, tilgiv vi blive aflastet fra denne gift af had, bitterhed eller
dem, for de ved ikke, hvad de gør.” Dette er det skyld. Vi vil blive tilgivet, hvis vi tilgiver. Vi skal
åndelige princip, som man ideelt set bør følge.
forsøge ikke at påtvinge den pågældende person
Det siges, at tilgivelse er som den duft, en vellug- vores vilje, men vi beder om at blive afhjulpet for
tende blomst som en rose eller en viol efterlader på denne sygdom og forsøger at rense vores hjerter
hælen, der netop har trådt den ned.
igennem bøn og sang af Guds navne.
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Principia, 2

Om Newton, videnskab og religion
Af Lalitanatha Dasa
I første del af vores essay om Newton og hans berømte bog Principia (se Nyt fra Hare Krishna,
oktober 2010) så vi bl.a. på, om Newton anså religion og videnskab for forenelige størrelser. Vi
fandt ud af, at Newton kun sjældent brugte ordet videnskab, men anvendte i stedet ord som ’filosofi’, ’naturlig filosofi’ eller ’eksperimentel filosofi’. Siden filosofi og videnskab for Newton er en
og samme ting, og siden en diskussion af Guds eksistens altid har været en del af filosofien, var det
helt naturligt for Newton, at Guds eksistens også hørte hjemme i en videnskabelig sammenhæng. I
essayets anden del ser vi nærmere på nogle passager fra Principia, hvor Newton direkte diskuterer
Gud og lignende relaterede emner.

Newtons argumenter

former og bevægelser, vi finder i den, ikke kunne
opstå fra andet end Guds fuldkomne frie vilje,
der styrer og vidner over alting.”3
”Fra denne oprindelse er det, at de love, som
vi kalder Naturens love, kommer fra, i hvilke der
ganske vist optræder mange spor af den viseste
indretning, men ikke den mindste skygge af
nødvendighed. Disse [love] må vi derfor ikke
søge at lære om igennem usikre gisninger, men
igennem observationer og eksperimenter…”4
”Den, som ikke i naturens mest vise og fortræffelige indretninger kan se deres Almægtige
Skabers uendelige Visdom og Godhed, må være
blind, og den, som nægter at vedkende sig disse,
må være afsindig og bevidstløs.”5
”…Dette særdeles smukke system med solen, planeterne og kometerne kan kun være kommet fra et intelligent og magtfuldt Væsens plan og indflydelse.”6
”…for ikke at fiksstjernernes systemer på
grund af deres tyngde skulle falde sammen
har Han anbragt disse systemer på umådelige
afstande fra hinanden.”7
”Blind metafysisk nødvendighed, der afgjort
er den samme altid og overalt, kunne ikke frembringe nogen forskellighed i naturen. Hele den
forskellighed af naturlige ting, som vi finder
tilpasset forskellige tider og steder, kunne ikke
opstå fra noget andet end i tankerne og ideerne
hos et Væsen, der nødvendigvist må eksistere.”8

Når det kom til videnskab, Gud og religion,
gjorde Newton bl.a. følgende gældende i Principia:
1. Guds eksistens hører hjemme i en
videnskabelig diskussion
At Newton overhovedet diskuterede Guds
eksistens er i sig selv bevis på, at han anså det
for et naturligt emne i en videnskabelig diskussion. Følgende passager viser også, at han ikke
blot anså det for rigtigt at diskutere det, men at
selve diskussionen om Guds mulige eksistens
naturligt er en naturvidenskabelig diskussion:
“…Og dermed så meget om Gud, som det så
afgjort hører under naturlig filosofi at diskutere
ud fra naturens fremtræden.”1
Ligeledes:
”…filosofiens bedste og mest værdifulde frugt er
derfor at blive ansporet til mere dybtgående at ære
og forgude den store Skaber og Herre over alle.”2
2. Gud eksisterer nødvendigvis
Newton gav flere såkaldte designargumenter:
verden har træk, der kun er forenelig med en
intelligent årsag. Han hævdede, at sådanne træk
ikke kan være resultat af hverken nødvendighed
(dvs. en form for naturlov) eller tilfældighed og
må være intelligent forårsaget. F.eks.:
”…[eksistensen af] forskelligartede former er
fuldstændigt uforeneligt med nødvendighed…
Det er hinsides al tvivl, at denne verden, der er
så forskelligartet med den mangfoldighed af

3. Ånd er bevidst og evig
Det er interessant at se Newton give et klassisk
-7-

argument for, at sjælen er bevidst, uforanderlig og
dermed evig. Hans argument minder om tilsvarende
argumenter for selvets (’sjælens’) ikke-materielle
og evige natur, sådan som man finder dem i f.eks.
Bhagavad-gita og Platons Faidon. Argumentet er
nok formuleret lidt snørklet hos Newton, men han
hævder i bund og grund, at ethvert menneskes person,
dvs. selve det bevidste ’jeg’, altid er uforanderligt
den samme, imens den materielle natur altid er
foranderlig. Argumentet er, at et konstant og uforanderligt ’jeg’ ikke kan være frembragt af en konstant
foranderlig fysisk natur. Han fører argumentet et
skridt videre og bruger det som bevisgrund for, at
Gud også er et evigt, uforanderligt, bevidst væsen,
der er den samme altid og overalt:
”Enhver sjæl, der har sansning, er, selv om han
er i forskellige tider og i forskellige sanse- og
bevægelsesorganer, stadig den samme udelelige
person. Der er successive dele i tid og sameksisterende dele i rum, men ingen af dem i et menneskes
person eller dets mentale tænkende princip. Så meget mindre kan disse forekomme i Guds tænkende
substans. Ethvert menneske er, for så vidt som det
sanser, et og samme menneske igennem hele sit
liv i hver og et af alle sine sanseorganer. Gud er
den samme Gud, altid og overalt.”9

ikke slutter sig til ud fra fænomener, må kaldes
en hypotese, og hypoteser har, uanset om de er
metafysiske eller fysiske, og uanset om de udtaler
sig om okkulte kvaliteter eller mekaniske, ingen
plads i eksperimentel filosofi…for os er det nok,
at tyngden virkeligt findes og følger de love, som
vi har forklaret, og til overflod kan redegøre for
alle himmellegemerne og vort havs bevægelser.”10
Han argumenterede på lignende måde for Guds
ånd. Han kan ikke sige noget om årsagen til Gud,
men kan stadig slutte sig til Hans eksistens:
”Og nu kan vi tilføje noget om en vis særdeles
subtil ånd, der gennemtrænger og ligger gemt i
alle grove legemer…disse er ting, der ikke kan
forklares med nogle få ord, og vi er heller ikke
udrustet med tilstrækkelig mange eksperimenter, som kræves for præcist at fastslå og demonstrere de love, efter hvilke denne elektriske og
elastiske ånd virker.”11
5. Newton var ikke religiøs på grund
af sin tid
Nogle vil måske hævde, at Newton var religiøs, fordi det var alle på hans tid. Men det
modsiges af Roger Cotes, som skrev i forordet
til Principia: ”Newtons fremragende arbejde vil
være den sikreste garanti imod angreb fra ateister, og intet bedre sted end fra dette kogger kan
man hente pile imod skaren af gudløse mænd.”12
To ting kan man slutte fra dette. Den ene er,
at der fandtes ateister på Newtons tid. Ateisme
var for nogle en intellektuel mulighed og ikke
forbudt. Den anden ting er, at Newton ikke var
en af dem. Havde han været det, havde han sagt
det. Det gjorde han ikke. Tværtimod.

4. Man kan slutte sig til et fænomen
uden at kende dets oprindelse
Nu om dage hævder kritikere af intelligent design (ID), at fordi fortalerne for ID ikke kan sige
noget om designerens identitet eller oprindelse,
når de slutter sig til design i naturen, er det ikke en
gyldig konklusion. Newton blev på samme måde
kritiseret for sin introduktion af tyngdekraften,
som han indrømmede ikke at kende årsagen til.
Han kunne kun observere dens eksistens, men
ikke desto mindre anså han ikke dette for at være
en gyldig indvending imod hans observation af, at
der er en tyngdekraft i naturen. Han skrev:
”Hidtil har vi forklaret himmelens og vort
havs fænomener med tyngdekraften, men vi har
endnu ikke angivet årsagen til denne kraft…Jeg
har ikke kunnet opdage årsagen til disse egenskaber ved tyngden ud fra fænomener [i naturen],
og jeg former mig ingen hypoteser, for alt, man

6. Newton fremsatte teologi i sine
videnskabelige afhandlinger
Newton skrev: ”Dette Væsen styrer alle ting, ikke
som verdens sjæl, men som Herre over alting.”13
Denne og andre passager tyder på, at Newton
hældede til deisme, en ide om, at selv om Gud
findes, er Han i nogen grad uinvolveret i denne
verden. Denne konklusion følger ikke nødvendigvis af hans eksperimenter, men afspejler nok mere
en bestemt teologisk inklination. Han indrømmede
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også, at det i virkeligheden er umuligt at vide meget om Gud ud fra eksperimenter og observationer
alene. Han skrev: ”Ligesom en blind ingen ide har
om farver, har vi ingen ide om den måde, som den
alvise Gud opfatter og forstår alle ting på.”14

almægtig. På samme måde bør alle andre grene
af viden altid engageres i Herrens tjeneste.”17
Tilsyneladende svarede Newton til fulde til
denne beskrivelse af en videnskabsmand. Selv
om størstedelen af Principia er matematiske
formler og beregninger og udforskning af den
fysiske natur, var Newton i bund og grund motiveret af et ønske om at fastslå Guds eksistens
og herlighed, hvilket også tydeligt fremgår af
mange andre af hans bøger og skriverier. Ja,
sammenlagt skrev han i virkeligheden meget
mere om teologi direkte end om videnskab.
I dag vil mange sikkert protestere imod Srila
Prabhupadas angivne formål for videnskab og
videnskabsmænd. De vil hævde, at en videnskabsmand hverken kan eller bør forske i Guds
eksistens og burde miste al sin troværdighed som
videnskabsmand, hvis han forsøger på det. De vil
påstå, at det er imod selve reglerne for videnskab
overhovedet at overveje muligheden af Gud som
en person, hvis eksistens er nødvendig for at forklare verden. De vil holde på, at Guds eksistens
kun er et spørgsmål om tro og tilhører et område,
der ligger helt uden for naturvidenskaben.
Newtons eksempel viser, at dette ikke holder.
Guds eksistens tilhører, som Newton viste det,
naturligt enhver videnskabelig diskussion om
den endelige natur af virkeligheden.
(Endnotes)
1
Principia, s. 546.
2
Principia, s. xxxii.
3
Principia, s. xxxi.
4
Principia, s. xxxii
5
Principia, s. xxxii-xxxiii.
6
Principia, s. 544.
7
Principia, s. 544.
8
Principia, s. 546.
9
Principia, s. 545.
10
Principia, s. 546.
11
Principia, s. 547.
12
Principia, s. xxxiii.
13
Principia, s. 544.
14
Principia, s. 545.
15
Principia, s. xxxii.
16
Principia, s. xxxii.
17
SB 1.5.22.

7. Vi kan ikke afvise Guds eksistens,
blot vi fordi ikke bryder os om den
Newton gjorde det klart, at videnskab ikke
er et spørgsmål om personlige sympatier og
antipatier. Vi kan ikke afvise visse konklusioner,
f.eks. Guds eksistens, hvis det er, hvad eksperimenterne og observationerne viser:
”Al sund og sand filosofi bygger på tingenes
fremtræden. Og hvis disse fænomener uundgåeligt imod vores vilje leder os til sådanne
principper, som på tydeligste vis manifesterer
for os det Alvise og Almægtige Væsens mest
fremragende plan og højeste herredømme, kan
de ikke derfor tilsidesættes, blot fordi nogle
mennesker ikke kan lide dem.”15
”Disse mænd kan kalde dem mirakler eller
okkulte kvaliteter, men navne givet ud af ondskabsfuldhed bør ikke være en diskvalifikation
for selve tingene, medmindre disse mænd vil
hævde, at al filosofi bør bygges på ateisme. Vi
må ikke fordærve filosofien for at føje disse
mænd, for tingenes natur lader sig ikke ændre.”16
Det skal bemærkes, at disse to sidste passager
er fra Roger Cotes’ forord til Principia. Det betyder imidlertid ikke, at de ikke også er Newtons
ord. Tværtimod er det generelt accepteret, at
disse to mænd arbejdede så tæt sammen om
udgivelsen af den anden udgave af Principia,
at de i praksis talte med én stemme.

Efterskrift

Srila Prabhupada skriver i Srimad-Bhagavatam:
”Filosofi og videnskab bør bruges til at etablere Herrens herligheder. Avancerede mennesker
er ivrige efter at forstå den Absolutte Sandhed
igennem det videnskabelige medie, og derfor
bør en stor videnskabsmand stræbe efter at
bevise Herrens eksistens videnskabeligt. Ligeledes bør filosofiske overvejelser anvendes på
at etablere den Højeste Sandhed som bevidst og
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Vedisk oldtidshistorie

Dateringen af Buddha
Af Lalitanatha Dasa

Hvis man vil afdække, hvordan den vediske de præcise årstal, men der er en generel enighed
kultur og litteratur generelt passer ind i Old- om et tidspunkt omkring 500 f.Kr. Her ligger
tidens historie, er det på sin plads med nogle det selvfølgelig lige for at spørge, hvad denne
betragtninger omkring Buddha, og hvornår han datering bygger på, for i virkeligheden findes
levede. Dette er vigtigt, da Buddha ofte anses der ikke biografier over Buddhas liv, i hvert
for at være skæringspunktet imellem historisk fald ikke biografier, som historikere accepterer
og forhistorisk tid, i hvert fald når vi taler om som pålidelige kilder. Det meste af, hvad der
Indiens og Østens historie. Det meste før Bud- historisk vides om Buddhas person og liv, er
dha regnes for usikkert og mytologisk, imens sporadisk og bygger på ”legender”.1
personer og begivenheder fra Buddha og fremAt man alligevel mener at kunne fastslå Budefter kan tilskrives en større historisk autencitet. dha med stor sikkerhed, bygger på, at der findes
Den vediske litteratur såsom Mahabharata græske optegnelser over Indien fra Alexander
anses af den grund generelt for at tilhøre de usik- den Stores tid og fremefter. Alexander invadere mytologiske tekster, og de personligheder, rede Indien omkring år 325 f.Kr., hvor han blev
som de beskriver, inklusive lange kongerækker, slået tilbage af ’Sandrocottus’. Fra den tid og
for at være legender. En grund dertil er den fremefter indtil Islams opdukken var der faste
store uoverensstemmelse imellem den historisk forbindelser imellem Grækenland og Indien, og
fastslåede alder for Buddha og hans tid og de vi kan læse om indiske forhold i mange græske
tidsangivelser, man finder i de vediske tekster. tekster.
Selv om de vediske tekster omtaler mange af de
Det var Sir William Jones (1746-1794), en
personligheder, hvis identitet også kan fastslås af indologiens grundlæggere, der studerede
via historisk ’sikre’ kilder, er de tidspunkter, de de indiske kongerækker og nåede frem til, at
angiver for dem, helt ved siden af de historisk Sandrocottus måtte være det græske navn for
accepterede aldre.
Candragupta. Sir Jones identificerede denne
Ligeledes er der et tidsmæssigt stort ingenting Candragupta med Candragupta Maurya, dvs.
imellem kongerækkerne og de årstal, der angi- Candragupta fra Maurya-dynastiet. Det er med
ves i Mahabharata og andre vedisk relaterede andre ord den berømte Kong Candragupta, der
tekster, og tidspunkterne for de faktiske konge- var discipel af den endnu mere berømte Canakya
rækker, man har etableret ud fra dateringen af Pandita. Da Gautama Buddha ifølge MauryaBuddhas tid. Et sådant historisk tomrum tyder dynastiets optegnelser også var en prins i dette
på, at de vediske historiekronologier inklusive dynasti et par århundreder år tidligere, var det
deres kongerækker er mytologiske og sand- nemt herudfra at fastsætte en omtrentlig dato
synligvis skrevet på et meget senere tidspunkt, for Buddha omkring 500 f.Kr.
end de selv hævder det. Det er nærliggende at
Det er således Sir William Jones’ datering, der
konkludere, at de falsk angiver meget tidligere ligger til grund for den almindeligt accepterede
tidspunkter for en lang række personligheder, alder for Buddha. Ikke blot har den angivet Budend tilfældet faktisk var.
dhas plads i historien, men også f.eks. Mahavir
Hvornår levede Buddha eller Siddhartha Jain, grundlæggeren af Jain-religionen, og SanGautama Buddha, som han også kaldes, da? karacarya, der fordrev buddhismen til udenfor
Historikere indrømmer her en vis usikkerhed om Indiens grænser. Imens Mahavir Jain var næsten
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samtidig med Buddha, menes Sankara at have
virket så sent som omkring år 800.

tas forgænger Candrashree eller Candramas og
hans efterfølger Samudragupta. Lydmæssigt
er ligheden imellem disse navne så slående,
Hvilken Candragupta?
at dette ifølge Dr. Gokhule alene er nok til at
Er identificeringen af Sandrocottus med fastslå, at Sandrocottus i virkeligheden refererer
Candragupta Maurya korrekt? Selv om meget til Candragupta Gupta. At mange andre historifå historikere efter Sir Jones ser ud til at have ske indicier inklusive astronomiske angivelser
stillet dette spørgsmål, er nogle af de samme og lister over kongerækker også støtter denne
historikere, der afviser f.eks. teorien om den konklusion, gør den kun så meget mere sikker.
ariske invasion, blevet skeptiske overfor hele
Dette betyder, at Buddha må have levet 1200
dateringen af Buddha. De hævder, at det er den år tidligere. Ikke blot rykker det ham tilbage
forkerte Candragupta, man har forbundet med i tiden, men også Sankara, der må have levet
Alexander.
omkring 500 f.Kr., dvs. før Alexanders tid. At
Således havde ikke blot Maurya-dynastiet sin Alexander kom til Indien efter Sankaras tid,
Candragupta. Der var også en Candragupta i det virker også mere logisk i betragtning af, at de
meget senere Gupta-dynasti. Dr. Prasad Gokhale græske krøniker ikke omtaler buddhismen. Det
skriver i Antiquity and Continuity of Indian Hi- kunne tyde på, at Sankara, der gjorde buddhisstory: ”På grund af den forkerte identifikation mens indflydelse ubetydelig i Indien, allerede
af Maurya Candragupta som Alexanders samti- havde levet og virket.
dige, er Bharats [Indiens] historie blev forrykket
Dette er naturligvis interessant. Rg-veda,
med 12 århundreder, [men] det var Candragupta Puranaerne, Mahabharata og talrige andre vefra Gupta-dynastiet [og ikke Maurya Candra- diske tekster angiver personnavne og årstal for
gupta], der levede i 327-320 f.Kr.”2
begivenheder, der skal have fundet sted i Indiens
Dr. Gokhule hævder altså, at der er sket en historie for tusinder og tusinder af år tilbage i
forveksling imellem to Candragupta’er. Imens ’forhistorien’. Men siden disse årstal stred imod
Candragupta Maurya nok er den berømteste de europæiske historikeres dateringer, der tog
af de to, måske på grund af sin forbindelse til udgangspunkt i et sent årstal for Buddha, blev
Canakya Pandita, er det ifølge Gokhule historisk sanskritteksterne kritiseret af indologerne og
mere berettiget at slutte, at det var den senere akademikerne som upålidelige historiske kilder
Candragupta Gupta, der var Alexanders sam- (at dette også passede fint ind i europæernes
tidige og standsede hans indtrængen i Indien.
generelle indstilling til indisk religion, var nok
Dette støttes af flere kendsgerninger. For ek- heller ikke en uvæsentlig faktor).
sempel er de græske krøniker underligt tavse om
Med Buddha 1200 år tidligere i historien (omCanakya såvel som Candraguptas søn Bindusar og kring 1800 f.Kr.) er der ikke længere noget hul i
Asoka, hans barnebarn, der herskede over et meget kronologien, og de vediske kongerækker falder
større område, end Candragupta Maurya gjorde. i tråd med de kongerækker, hvis eksistens kan
Selv buddhismen og den store indflydelse, som den etableres uafhængigt af vediske tekster. Dette
må haft på Candragupta og hans efterfølgeres tid trækker den vediske litteratur ud af ’forhistorien’
(Asoka gjorde nærmest buddhismen til statsreli- og anbringer den som et omfattende historisk
gion), nævnes slet ikke af grækerne.
vidnesbyrd om de tider, som den hele tiden har
De græske optegnelser omtaler Xandramas og hævdet, at den stammer fra og beskriver.
Sandrocyptus som kongerne umiddelbart før og
(Endnotes)
efter Sandrocottus. Disse navne minder fonetisk
1
Se f.eks. http://da.wikipedia.org/wiki/
slet ikke om Mahapadma Nanda og Bindusar, Siddharta_Gautama.
henholdsvis Chandragupta Mauryas forgænger
2
Se http://www.hknet.org.nz/aryaninog efterfølger. Derimod var Candragupta Gup- vasion-page.htm
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Veganisme og kobeskyttelse
Af Bhakti Vidya-Vidya-Purna Swami
Den 6. november er det Govardhana Puja. Hvad kan være en bedre anledning til at bringe en
diskussion med Bhakti Vidya Purna Swami om kobeskyttelse og veganisme?
Det var en varm juli eftermiddag. Hengivne bruger computere, biler og gå i tøj, der også
fra forskellige steder i Europa var troppet op i kommer fra den samme industri, der voldtager
Helsinki til et seminar med Bhakti Vidya Purna jorden. Hvordan kan vi støtte det? Men her tænSwami. Det handlede mest om ledelse, men ker vi, at ved at engagere disse ting i Krishnas
mange andre emner fik også en kommentar med tjeneste kommer det alle til gavn. Hvorfor gælpå vejen. Et af dem var veganisme.
der den logik ikke også for køerne?
Det var Danesh, der spurgte Maharaja: ”Hvad
Han advarede imod, at vi træder ned på det
mener du om veganere?”
materielle plan: ”Vi taler om at vende hjem
Spørgsmålet blev indledningen til en længere til Krishna, ikke om noget stupidt som at
redegørelse. Maharaja kritiserede, at Krishna- knække ryggen på industrien. Det kan vi under
bevidste hengivne kan tro, at det er bedre at alle omstændigheder ikke. Disse køer bliver
være veganer end at være vegetar. Han med- slagtet, uanset hvad vi gør. Allerede helt tilgav, at det selvfølgelig er prisværdigt, når en bage i 1920erne og 1930erne afslørede mange
kødspiser bliver veganer, men for hengivne, videnskabelige undersøgelser, hvor dårligt
der skulle have en så meget større åndelig for- kødspisning i virkeligheden er. Hvad er der
ståelse, er det et tilbageskridt. At være veganer blevet af disse undersøgelser? Kødindustriens
af sundhedsmæssige årsager, f.eks. på grund af lobbyvirksomhed har ryddet dem af vejen. Vi
mælkeallergi, er dog ikke forkert, men at påstå, har ikke en chance her, og det er slet ikke vores
at det er moralsk bedre at være veganer end at opgave at blive involveret i den slags politik.”
bruge mælken fra koen i Krishnas tjeneste, er
Her gik Maharaja videre og gjorde opmærken filosofisk misforståelse.
som på, at dette alt sammen er materielle
Bhakti Vidya-Purna Maharaja startede med at betragtninger. Den virkelige Krishna-bevidste
svare på Danesh’ spørgsmål med et modspørgs- pointe er en anden:
mål: ”Hvordan beskytter veganisme koen, når
”Det handler om at forstå, hvordan den mateman ikke bruger dens mælk?”
rielle verden fungerer. Er Krishna veganer? Nej.
”Færre køer vil blive slået ihjel,” blev det Pointen er, at det er Krishnas køer. Materialisterforeslået.
ne er nogle idioter for at slå køerne ihjel og spise
”Nej, det vil næppe ske,” svarede Maharaja. dem, men det er Krishnas køer. Krishna vil gerne
”Køerne vil blot blive slagtet tidligere. Hvis have mælk og ghee, hvilket er, hvad det hele
ingen vil have mælk, bliver koen i stedet for at handler om. Veganerne tænker ikke på Krishna.
blive slagtet efter mange år som malkeko blot Det er alt sammen verdslige betragtninger: ”Jeg
slagtet på et tidligere tidspunkt end ellers. Det er kan ikke være med til at støtte dette.” Men det
den eneste forskel, veganismen gør. Koen bliver er Krishnas køer. Det glemmer de. Krishna vil
slagtet under alle omstændigheder.”
have Sine køer engageret i Sin tjeneste.
Her blev det indvendt, at hvordan kan vi som
”Er det ikke vores filosofi, at vi gavner verden
hengivne være med til at støtte det industrielle ved at engagere det, som vi kan engagere, i
landbrug og dets mishandling af køerne. Ved at Krishnas tjeneste? Hvis man ofrer ris til Krishna,
købe mælken billiger vi indirekte dette.
får alle risplanterne, som risen kom fra, åndelig
Maharaja svarede, at så skulle vi heller ikke gavn deraf. Når man ofrer grønsager, får de
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gavn deraf. Når man ofrer mælken, får koen men at der er et højere niveau, som de slet ikke
gavn deraf. Vores filosofi er at engagere alting i har overvejet, nemlig at man kan gavne koen
Krishnas tjeneste. Hvordan har veganisme noget åndeligt ved at ofre dens mælk til Gud? Koen
med det at gøre?
bliver spist under alle omstændigheder, og det
”Jeg fatter ikke, hvordan hengivne kan overse, vil den fortsætte med at blive, uanset om vi er
at når man ofrer mælken til Krishna, gavner man veganere eller ej. Ved at være Krishna-bevidst
også koen. Det eneste, disse såkaldte veganske vegetar har man gjort noget for koen, men en
hengivne opnår, er blot at undlade at gøre noget veganer har intet gjort for den.
godt for de køer, der under alle omstændigheder
”Vi gavner disse køer. De er under alle ombliver slagtet. Når man tager mælken og ofrer stændigheder i en dårlig situation, og det kan vi
den til Krishna, er det til køernes fordel. Deres intet gøre ved. I er bekymret for køerne. Jamen,
hengivne liv er startet, og de bliver hengivne på så tag dem med hjem til Krishna i stedet for at
et tidspunkt. Men veganere gør intet for køerne, negligere dem. I er ikke forskellige fra andre
der så bliver slagtet uden at få chancen for at mennesker. Nogle mishandler dem aktivt, og I
gøre hengiven tjeneste og i sidste ende blive tilsidesætter dem passivt. Vi siger ikke, at det,
hengivne.”
de gør ved køerne, er godt, men vi kommer ikke
Her blev det bragt op, at veganere potentielt til at standse dem ved ikke at bruge mælken.
har let ved at blive Krishna-bevidste. Hvis
”Så vil nogle sige: ”Hvis nu hele planeten
hengivne er veganere, vil andre veganere bedre holdt op med at bruge mælk?” Men hvis I kan
kunne relatere til dem og blive tiltrukket til gøre hele planeten vegansk, kan I også gøre
Krishna-bevidsthed.
hele planeten Krishna-bevidst. Hvad skal vi
Maharaja var skeptisk overfor dette argument. bruge vores kræfter på? At skabe veganere eller
Han tvivlede for det første på, at veganere som hengivne af Krishna?
gruppe potentielt set er så meget tættere på
”Vi er nødt til at være overbeviste. Hvem
Krishna-bevidsthed end så mange andre grup- vil tage os alvorligt, hvis vi ikke er det? Der
per. Dernæst tvivlede han på, at det er en sund er mormoner på gaden i jakkesæt – altså ikke i
prædiketaktik at gå på kompromis med vores jeans og T-shirts, men jakkesæt – og de er den
filosofi og kultur for først på et senere tidspunkt hurtigst voksende religion i verden. Hvorfor?
at indføre folk i, hvad Krishna-bevidsthed i Fordi de er overbeviste. De brænder for deres
virkeligheden indebærer. Han gav et eksempel livsstil. Det er ikke blot en religion, det er en
med Srila Prabhupada.
livsstil, og de vokser mere end nogen anden
”Hvad talte Prabhupada om, da han var i religion. Folk vil se overbevisning. Veganerne
Stockholm? Han spurgte først de hengivne, hvil- er meget overbeviste og brænder for deres sag.
ket spørgsmål lå svenskerne mest på sinde, og Vil folk ikke også blive tiltrukket af det, hvis
fik at vide, at det, der betyder mest for svenskere, vi også er overbeviste? Hvorfor kom folk til
er ideen om, at alle er lige. Følgelig holdt Srila os tidligere? Fordi hengivne var overbeviste.
Prabhupada et foredrag på Uppsalas universitet Hvorfor kommer der ingen nu? Fordi vi er bleom, at ifølge vores filosofi kan der umuligt være vet en samling pjokkede fyre, der ikke er sikre
lighed imellem mennesker, og at det bedste sam- på, hvad der er op, og hvad der er ned. ”Hvad
fund inddeler mennesker i fire klasser.”
er vedisk kultur?” ”Tja, jeg ved det ikke. Jeg er
Maharaja fortsatte: ”Hvorfor kan vi ikke finde ikke engang sikker på, om det er noget, vi skal
ud af at forklare folk, at når man ofrer mælken følge eller ej. Måske skal vi, måske ikke.” Hvem
fra koen til Gud, får koen fordel deraf? Er pro- vil være en del af det?
blemet i virkeligheden, at vi ikke tør fortælle
”De fleste af os ved, at vores filosofi er den
folk sandheden? Er vi bange for at fortælle bedste, men når det kommer til livsstil og overdem, at det er fint, at de bekymrer sig om koen, bevisning, hvem imellem os er der at se op til?
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Livets fuldkommenhed er at besvare sin e-mail såkaldte veganske hengivne er så bekymrede
under morgenprogrammet, senere på dagen side om. De gør snarere det, som de alligevel ville
i et komitemøde og om aftenen drikke lidt varm gøre, hvis de ikke havde været hengivne. De
mælk og gå i seng. Det er præcist den livsstil, ser ikke køerne som specielt hellige, for hvis de
en ung, dynamisk person leder efter, ikke sandt? virkeligt gjorde det, ville de gøre noget for koen.
Hvor er missionsånden? Hvad blev der af at gå Det bedste ville så være for dem at flytte ud på
ud og gøre noget for Krishna?
landet og beskytte køer der, og hvis de ikke kan
”Vi har tabt tråden. Vores opgave er at være det, ville de i det mindste hjælpe de nuværende
Krishna-bevidste og prædike Krishna-bevidst- køer, der er uhjælpeligt fanget i kløerne på en
hed, og vi har en bestemt livsstil. Hvorfor er I forfærdelig industri, ved at ofre deres mælk til
alle så komfortable med den kristne protestan- Krishna. Som veganere gavner de intet.
tiske livsstil? Det er den livsstil, de fleste af jer
lever. Den er ikke katolsk, ortodoks, jødisk eller
buddhistisk. Den er protestantisk. Og hvad er
den protestantiske livsstil? Hvad spiser en protestant? Der er ingen regler. Hvad klæder han
sig i? Hvad som helst. Hvad tænker han? Hvad
som helst? Hvad gør han med sin kone? Hvad
som helst. Mange hengivne er vaisnavaer af
filosofi, men rent kulturelt er de protestanter.
Og det skal vi bare sidde og finde os i?
”Har veganerne nogensinde hørt,
at hvis man ofrer koens mælk til
Gud, får den åndelig gavn deraf,
og i dens næste liv bliver
koen et menneske? Nej.
Så hvis vi siger det
til dem, kunne det
være, at de tog det
seriøst. Og hvis vi
ikke kan finde ud
af få det sagt det til
dem og ikke engang
tør stå frem med
den livsstil, vi repræsenterer, er det
så virkelig så stor
en mulighed for
at prædike, som
vi tror, det er?”
Maharaja
rundede af med
en afsluttende
bemærkning:
”Det er i virkeligheden ikke køerne,
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Hvordan har jeg
det med andre religioner?
Af Lalitanthat Dasa

Kristeligt Dagblad har bedt folk fra forskellige religioner sige, hvad de mener om andre religioner,
godt eller dårligt. Jeg blev kontaktet som medlem af Hare Krishna og forsøgte mig med følgende.
På spørgsmålet om, hvordan jeg har det med til den ægte religion.
andre religioner, er mit svar, at der findes ikke
En afglans af religion er dog at foretrække
mange religioner eller andre religioner. Der findes frem for slet ingen religion eller såkaldt religion
kun én religion, der udtrykker sig i forskellige uden Gud, for uden Gud er der ingen religion.
mere eller mindre fuldstændige former. Religion Lidt religion er altid bedre end ingen religion,
er intet andet end Guds love og Guds befalinger, for selv om vi vender os til Gud ud af egoistiske
og Gud er én, uanset om Han kaldes Krishna, grunde og ønsker om personlig vinding, sejrer
Jehova, Allah osv. Indenfor enhver af de såkaldte fascinationen over Guds person i sidste ende
forskellige religioner kan man finde tilhængere, over alt andet og afslører vores små egeninteresder har erkendt og følger essensen af al religion.
ser for det, de er – nemlig ubetydelige.
Religion er kun god og aldrig dårlig. Falskhed,
Religion skal være med viden. ”Religion
hykleri, snæversynethed og kompromitterede og uden filosofi er sentimentalitet og somme tider
udvandede budskaber er kun udtryk for men- fanatisme, imens filosofi uden religion er tør
neskelige svagheder, der har sneget sig ind og spekulation,” udtalte Srila Prabhupada. Religion
blandet sig med den ægte religions egentlige uden viden om Guds natur og identitet og om
værdier og budskab.
selvets eller sjælens evige natur er en manÆgte religion er at gøre det, som Gud ønsker gelfuld virkelighedsforståelse, der kan lede til
vi skal gøre. Den bedste religion lærer os at for- mange religiøse misforståelser. At religion kun
stå vores virkelige forhold til Gud, og hvordan kan være (og nogle går så vidt som at sige ’må
vi udvikler umotiveret og uafbrudt kærlighed til ikke være andet end’) tro og ikke sikker viden,
Ham. Gud er stor, og vi er små. Vores naturlige indsigt og erkendelse, er så forkert en religiøs
forhold til Ham er derfor at tjene Ham ud af forståelse, som noget kan være.
kærlighed uden at ønske at få noget til gengæld
Religion kendes på sine særtegn, ligesom et
i fuld tillid, at Han under alle omstændigheder træ kendes på dets frugter. Symptomet på esopretholder os og forsyner os med det, som Han sensen af den virkelige religion udtrykkes af
ved er bedst for os.
Srimad-Bhagavatam:
Ufuldkommen religion er religion, hvor vi
”Hvis man er ulykkelig over at se andre letilbeder Gud for at opnå materielle fordele, vende væseners lidelse og lykkelig over at se
tryghed, sundhed, frelse eller befrielse. Som deres lykke, værdsættes ens religiøse principper
Janis Joplin sang det: ”O Lord, won’t you give som uforgængelige af ophøjede personer, der
me a Mercedes Benz?” En sådan religion er anses for fromme og storsindede.” (SB. 6.10.9)
en bleg afglans af virkelig religion og mere et
Der, hvor man finder ægte medfølelse og
forsøg på at udnytte Gud og drive forretning sympati med alle skabninger i deres lykke og
med Gud. Religionens virkelige formål er ikke deres lidelse og en sand forståelse af Gud og
i denne verden og i dette liv. Religion er heller umotiveret kærlighed til Ham, har man ægte
ikke et middel til fred og moral blandt menne- religion.
sker, selv om fred og moral er skridt på vejen
Hare Krishna.
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ELM - det årlige
europæiske ledermøde
Af Caitanya Candra Dasa

Det var med store forbevægelse.
ventninger, jeg den 30. sepMaharaja påpeger, at vi
tember satte mig til rette i
skal være en yatra (hengivent
flyveren til Venedig, ikke for
samfund), som har mange
at se den æstetiske flydende
projekter som f.eks. tempby med alle dens smukke
ler, namahatta-grupper osv.
bygninger og kanaler, men
Det vigtige i dette system,
for at deltage i ELM, det
som virker med stor succes i
årlige europæiske ledermøflere yatraer som Chowpatty
de (’European Leadership
(Mumbay) og London, er,
Caitanya Candra Dasa
Meeting’), som de hengivne
at alle er med i grupper, der
i Prabhupadadesh, et tempel udenfor Venedig, mødes hver fjortende dag for synge bhajana
denne gang var værter for.
sammen, dele realisationer og studere BhagEfter cirka halvanden times kørsel fra Venedig avad-gita. En af de vigtige facetter er, at alle
lufthavn ankom vi til templet, som er hjem for har en mentor, som hjælper en i ens åndelige
Sri-Sri Gaura-Nitai med deres 22 hengivne. liv. I mange yatraer er det umuligt at blive
Dette var tredje gang, jeg deltog i ELM, og indviet, uden at ens mentor anbefaler en. Det er
mest af alt så jeg frem til at møde gode venner dog ikke den vigtigste rolle for mentoren, der
fra mange lande i Europa.
mere er en ven og vejleder, som kan hjælpe og
Møderne, som forløb over to dage, startede støtte en. Ifølge HH Radhanatha Swami, som
hver dag kl. 10.00 og sluttede kl. 18.30 kun er lederen af et af de mest succesfulde templer
afbrudt af fem minutters pause for at sige i verden, Sri-Sri Radha-Gopinatha Mandira i
gayatri-mantraer og halvanden times mid- Chowpatty i Mumbay, er dette mentorsystem
dagspause. Første punkt på dagsordenen var den største årsag til deres succes. For cirka fire
en præsentation af ledelsesstrukturen i hen- år siden spurgte jeg Maharaja, om det var muligt
holdsvis England, Ungarn og Italien. I Ungarn at opnå samme succes uden for Indien. Han
er HH Sivarama Maharaja lederen, der tager de svarede: ”Ja, det kommer ikke an på nationalitet.
afgørende beslutninger, hvorimod de to andre Systemet virker alle steder, hvis det bliver sat
yatraer har et landsråd, som vi også har det i seriøst i værk.”
Danmark. De fleste var enige om, at et landsråd
Vi kan spørge os selv, om det, folk leder
er en mere sikker løsning.
efter, når de kommer til et tempel, en kirke
Et af de punkter, jeg havde set frem til, var eller en moske, er at være med i en institution,
Sivarama Swamis opfølgning på hans oplæg fra hvor man mødes hver søndag til et par timers
sidste år om vigtigheden af, at alle, som drager åndelighed, eller er det en åndelig kultur, der
fordel af de faciliteter, ISKCON tilbyder, også bygger på kærlighed og omsorg. Sivarama
bidrager med nogle forpligtigelser. Maharaja Maharajas mening er, at dette mentorsystem er
lægger vægt på at fjerne skellet imellem at bo essentielt, hvis vi personligt vil blive stærke i
i templet og bo i eget hjem. Det vigtigste er, vores Krishna-bevidsthed og tiltrække mange
hvor dedikerede vi er til Srila Prabhupadas mennesker til bevægelsen.
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Janesvara Prabhu fra Stockholm
fortalte om en ny bog med titlen My
Karma, My fault (’Min karma, min
fejl’), der er skrevet af en tidligere
gurukula-elev, dvs. en, der har boet
på en af ISKCON’s skoler, hvor han
blev udsat for forskellige overgreb.
Bogen er ifølge forfatteren ikke
skrevet for at kritisere ISKCON,
men for at gøre opmærksom på, at
disse ting har foregået og måske
stadig foregår, så der kan blive taget
forholdsregler for at undgå sådanne
katastrofer sker igen. Der var en vejledende afstemning om at forbyde
kostskoler, indtil vi kan leve op til
de skærpede regler, som nu bliver
fulgt af de fleste sekulære kostskoler
(de fleste stemte for ideen om et
forbud).
Prahladananda Swami, Syamansudara Prabhu (ISKCON’s landbrugsminister) og Radhe Krishna
Prabhu, som besøgte os i Danmark
under klimamøderne, talte med stor
iver om vigtigheden af at arbejde
mere hen imod at blive selvforsynende. Vi lever i en meget usikker
tid, og mange mener, at fremtiden
ikke bliver bedre. De fødevarer, vi
køber i supermarkederne, er ofte af
meget ringe kvalitet. Prahladananda
Swami nævnte som eksempel,
hvordan nogle forskere havde
fodret forsøgsdyr med et populært
morgenmadsprodukt. Til deres
forbavselse foretrak dyrene at spise
pappet fra indpakningen. Meget af
den mad, vi spiser, er i bedste fald
nærmest næringsløst og ofte fyldt
med gift og andre ting, som nedbryder vores helbred.
Vi sluttede møderne af med, at
flere ledere fra de forskellige yatraer viste powerpoint-præsentationer
fra deres templer og deres forskel-17-

Diwali, Govardhana-puja og
Srila Prabhupadas bortgang
Her i november 2010 falder en af årets store
dage, den dobbelte festdag Diwali og Govardhana-puja, på lørdag den 6.11. Der bliver fest i
templet i Vanløse fra kl. 17, ligesom søndagsfesten den 7.11 kommer til at handle om Herren
Rama og Diwali.
Diwali
Diwali markerer dagen, da Sita og Rama
vendte tilbage til Ayodhya efter 14 års landflygtighed i Dandakaranyaskoven. Nu er det
måske Indiens største helligdag. Butikker og
private hjem er fuldt udsmykkede med levende
lys overalt, og mange dekorerer deres hjem
med ’rangoli’, mønstre, man laver på gulve eller torvepladser med forskelligfarvede pulvere
(se forsidebilledet). Diwali er glædens tid, hvor
alle besøger templerne sammen med familie og
venner, eller man besøger hinanden og fejrer
dagen sammen.
Govardhana
Govardhana-puja er dagen, hvor Vrindavanas
indbyggere tilbeder Govardhana, sådan som
Krishna fik dem til at gøre det for over 5000 år
siden. Senere blev dagen indført på ny af Madhavendra Puri, Caitanya Mahaprabhus åndelige
mesters åndelige mester, da han indviede Deiteten Gopala på Govardhana-bjerget. I Caitanyacaritamrta (Madhya 4.86) står følgende:

tilbad køerne, brahmanaerne og Govardhanabjerget. På den tid ekspanderede Krishna Sig
og erklærede: ”Jeg er Govardhana-bjerget.” På
denne måde accepterede Han alle de ting og den
mad, der blev ofret til Govardhana-bjerget. Det
står i Srimad-Bhagavatam (10.24.26, 31–33):
”Tilbered alle slags god mad af det korn og
den ghee, der er blevet samlet ind til yajnaet.
Lav ris, dal, halavah, pakoraer, purier og alle
former for mælkedesserter som sødris, søde
kugler, sandesa, rasagulla og laddu.
Guddommens Højeste Personlighed, Krishna,
rådede derfor kohyrdemændene til at stopppe Indra-yajnaet og give sig i kast med
Govardhana-pujaen for at irettesætte Indra, der
var opblæst over at være den højeste hersker
over de himmelske planeter. Under ledelse
af Nanda Maharaja accepterede de ærlige og
jævne kohyrdemænd Krishnas forslag og udførte i detaljer alting, Han rådede dem til. De
afholdt Govardhana-tilbedelsen og gik rundt
om bjerget. Ifølge Herren Krishnas instruktion
tilkaldte Nanda Maharaja og de andre kohyrdemænd lærde brahmanaer og begyndte at tilbede
Govardhana-bjerget ved at synge vediske hymner og ofre prasadam. Vrindavanas indbyggere
forsamledes, udsmykkede deres køer og gav
dem græs. Med køerne foran sig begyndte de
at gå rundt om Govardhana-bjerget.”

Srila Prabhupadas bortgang
Tirsdag den 9.11 er det Srila Prabhupadas
bortgangsdag. Srila Prabhupada gik bort den 14.
november 1977 i Vrindavana, altså for 33 år siden.
Dagen holdes i templet fra kl. 17 om aftenen med
læsning, diskussion af Prabhupada, bhajana,
KOMMENTAR. Tidligere i slutningen af kirtana og prasadam. Faste indtil middag.
Dvapara-yuga havde alle Vrindavanas kohyrLigeledes er det Srila Gaura Kisora Dasa
demænd arrangeret at tilbede Kong Indra, men Babajis bortgang den 17.11. Faste til middag på
de opgav denne tilbedelse på Krishnas råd. I denne dag, hvor der også er ekadasi-faste (faste
stedet gennemførte de en ceremoni, hvor de fra korn og bønner for Utthana Ekadasi).
-18Da alle så Madhavendra Puris indflydelse, var
de lamslåede. De så, at Annakuta-ceremonien,
der var foregået tidligere under Krishnas tid, nu
igen fandt sted ved Madhavendra Puris nåde.

Læserside

Alle indlæg modtages med glæde. Fortæl os det venligst, hvis du ikke ønsker,
vi redigerer og eventuelt forkorter dit indlæg uden dit samtykke.

Gunamani Devi Dasi,
Thorsager, skriver:
Jayadvaita Swami skriver i sidste nummer
[10.2010]: ”Hvis vi går fra historie til skrifterne,
forbyder vores skrifter da fysisk afstraffelse af
børn? Tilsyneladende ikke. Jeg kender det i
hvert fald ikke.”
Hvordan kan han overse Srila Prabhupadas
utallige instruktioner på dette område? Hvordan
kan han overse Srila Prabhupadas personlige
eksempel? Hvorfor fremhæver han sin fars
afstraffelse og undlader at nævne:
”…Med hensyn til dine andre spørgsmål:
børn kan anbefales til initiering, når de er tolv år
gamle. Vi bør så vidt muligt undgå nogen form
for fysisk afstraffelse for at opdrage børn. Det
er bedre at bruge venlige ord, eller hvis det er
absolut nødvendigt, kan I binde dem med reb
til et sted eller vise dem stokken, men brug den
ikke – sådan. Jeg har for nylig forklaret det for
Aniruddha fra skolen i Dallas, og du kan skrive
til ham for de nærmere detaljer. Den vigtigste
ting er imidlertid at sørge for, at børnene på en
eller anden måde altid er engageret i en form
for Krishna-bevidst aktivitet, så vil de naturligt
udvikle en smag for det og tro, at det er sjovt
at arbejde hårdt for Krishnas tilfredsstillelse.”
(Srila Prabhupada i et brev til Svati Dasi, januar
1972)

”…Sagen er, at børn må slet ikke blive slået
– det har jeg sagt. Man bør vise dem stokken
med bestemthed. Hvis man ikke kan gøre det
på den måde, er man ikke kvalificeret til at
være lærer. Hvis et barn opdrages ordentligt i
Krishna-bevidsthed, vil det aldrig gå væk. Det
betyder, at det skal have to ting: kærlighed og
uddannelse. Hvis et barn bliver slået, vil det
have svært ved at acceptere det i en kærlig
ånd, og når det er gammelt nok, går det måske
væk – det er faren. Så hvorfor foregår disse ting
– marchere og chante japa, ikke nok mælk, alt
for streng håndhævelse af tidsskemaerne, slå på
små børn? Hvorfor gennemtvinges disse ting?”
(Srila Prabhupada i et brev til Bhanutanya Dasi,
november 1972)

Jeg arbejder med børn hver dag, og jeg ser absolut intet behov for at slå på dem. Hvad skulle
det hjælpe? Børn, som er blevet slået af andre
voksne, er dem, der har de største problemer
med at fungere socialt.
Børn har mange forskellige årsager til ikke at
opfylde voksnes krav. De fleste af disse årsager
er de ikke selv herrer over. Arv, miljø og undervisning er de vigtigste faktorer materielt set. Vi
opererer med en ekstra dimension: Krishnas
barmhjertighed.
Ideen om straf og belønning er en simpel,
men i sig selv ikke særlig effektiv pædagogisk
retning. En brahmana ville have mange andre
”…De kan sove en time om eftermiddagen, det
muligheder på grund af sine brahminske egenskader ikke. Få dem til at chante så meget japa som
skaber, som ville være tiltrækkende og danmuligt, men tvang eller straf er udelukket. Hvis
nende i sig selv. Hvis alt andet glipper, har man
der er brug for det, kan du ryste fingeren af dem,
selvfølgelig muligheden for at fastholde et barn,
men fysisk afstraffelse er aldrig tilladt. Forsøg så
der prøver at skade sig selv eller andre. Nøjvidt muligt at disciplinere dem med kærlighed og
agtigt som Srila Prabhupada beskriver det her.
varme, så de udvikler en smag for askeser i livet
Jeg kender godt det system, der gjorde det
og synes, at det er sjovt at tjene Krishna på mange
muligt at undertrykke og misbruge børn og
forskellige måder.” (Srila Prabhupada i et brev til
andre svage medlemmer af samfundet. Jeg har
Aniruddha Dasa, januar 1972)
selv været igennem vridemaskinen.
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Jeg hører hele tiden, at det hele har forandret
sig nu, men så længe en Swami med disciple og
følgere kan få sig selv til at prædike, at det er i
orden at slå på små børn, er der ikke ret meget,
der har forandret sig. Alle hans følgere vil gå
hjem og tro på, at de er i deres
gode ret til at bruge vold mod
børn. Og det værste er, at børnene
vil tro, at det er Krishna-bevidst,
og derfor vil de ikke fortælle om
det til nogen, når andre ”Krishnabevidste” voksne mishandler dem
på forskellige måder. Desuden vil
børnene enten så hurtigt som muligt forlade et sådant samfund, så
snart de ser muligheden, eller de
vil stræbe efter at nå toppen bare
for at få magt. Ingen af delene er
særligt tilfredsstillende i forhold
til tanken om bhakti.

SPL: Hvad angår dårlig opførsel, må vi
bremse det ved at opdrage fredsommeligt. Din
tolerante og venlige indstilling er meget god, så
oplær dem på den måde. (Srila Prabhupada i et
brev til Bhavananda Dasa, oktober 1970)

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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Ved
Dandaniti
Devi Dasi

Lysets måned
I denne måned, der
i Indien kaldes Karttika eller Damodara,
har lys en særlig betydning på to måder.
Først og fremmest
ofrer man hver dag et
lys til Herren Krishna i Hans form som
Damodara, Herren
som en lille dreng,
der stjal smør fra Sin
mor Yasoda Mata.
For det andet fejrer man Diwali, lysets fest, hvor man
tænder hundredevis
af lys for at mindes
Herren Ramacandra
og Dronning Sitas
tilbagevenden til Deres hovedstad Ayodhya efter 14 års landflygtighed i skoven.
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Det Krishna-bevidste køkken
Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi
Kichari-frikadeller
Kan man kalde det en opskrift? Det er et godt spørgsmål, men
ikke desto mindre plejer det at være populært, når jeg laver ”veggieburgere”. Det startede med, at jeg havde en rest kichari til overs og
2½ dl brune ris
tænkte, at den kunne der godt komme nogle gode grønsagsbøffer
1½ dl mungdal
ud af. De fleste veggie-burgere indeholder alligevel det samme
2 spsk. ghee
som en kichari: kogte ris, grønsager, krydderier og en form for dal.
1½ tsk. frisk revet ingefær
Efter at have eksperimenteret et par gange fandt jeg frem til en
1½ tsk. hel spidskommen
meget
enkel opskrift, der består af bestående af kichari, gryn, salt,
1 tsk. bukkehornsblade
peber og hing. Når man først har kicharien, er det meget nemt at
1 tsk. stødt koriander
lave resten.
1½ tsk. gurkemeje
Nedenstående opskrift på kichari kan naturligvis også bruges,
1½ tsk. salt
500 g skårne grønsager
som den er. For at I ikke skal føle jer helt snydt, bringer jeg også
1,2 liter vand
opskriften på en populær jordnøddesovs, der går godt til bøfferne
og desuden er god som dip eller dressing.
Vidste I i øvrigt, at hver dansker i gennemsnit smider 63 kg mad
Veggie-deller
ud om året? Og det er bare fra private hjem; oveni kommer alt det,
(20-30 stk)
der bliver smidt ud, før det når forbrugerne. Det er opskriften på
1 portion kichari
fremtidig hungersnød. Krishna bryder Sig bestemt ikke om, at vi
4-5 dl havregryn, hirseflager spilder Hans energier på den måde, specielt ikke, når den kommer
eller risflager
til os i form af prasadam. Så frem med kicharien.
1 tsk. salt
Vask ris og dal og lad dem afdryppe i en si. Opvarm gheen i en
½ tsk. sort peber
gryde
og steg frisk ingefær og spidskommenfrø heri i cirka 30 se1 tsk. hing
kunder, til de begynder at blive let brune. Kom bukkehornsbladene
i og steg 20-30 sekunder mere. Kom stødt koriander, gurkemeje, ris
og dal i og steg yderligere 2 minutter under omrøring. Hæld vand
Jordnøddesovs:
og salt i og kog kicharien med låg på i knapt en time.
1 dl jordnøddesmør
1 spsk. sojasovs
Lad kicharien afkøle, før den blandes med de øvrige ingredi2 dl kokosolie
enser. Man kan enten røre det hele sammen i hånden eller bruge
Rør det hele sammen til en en dejmaskine eller blender, så farsen bliver
jævn sovs.
mere ensartet uden store klumper
af grønsager. Lad dejen trække
mindst ½ time; den kan evt. sættes i køleskabet til næste dag.
Kom lidt vand på hænderne og form dejen til deller.
Nu kan man enten stege dellerne på en pande med lidt
fedtstof eller bage dem i ovnen, til de er jævnt brune.
Hvis man bager dem i ovnen, lægges de på bagepapir med
lidt mel drysset på og bages cirka ½ time ved 180 grader.
Vend dellerne undervejs, så de bliver jævnt brune.
Kichari ”grundfars”
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Sri-Sri Gaura-Nitais ønskeliste for november
Af Dandaniti Devi Dasi

kontante donationer til opbevaringsbokse til
bhoga-rum
forklæder af bomuld
viskestykker
små muffinsforme af papir

Vi befinder os nu i måneden Karttika, hvor
Krishna tilbedes som Herren Damodara, dvs.
Krishna, der blev bundet med reb til en træmorter
af Moder Yasoda. I Nectar of Devotion, kapital
6, står der: ” I måneden Karttika (oktober og
november) skal man arrangere at gøre nogle
særlige tjenester.” En af dem kunne være at give
en daglig, ugentlig eller månedlig gave eller
donation til Sri-Sri Gaura-Nitai.
Udover de daglige ofringer til Sri-Sri GauraNitai, som man kan bidrage til ved at give en
eller flere emner fra listen, er det også muligt
at donere alle ingredienserne til en søndagsfest
eller festival i templet. Denne måned kan man
f.eks. give donation til festivalerne Diwali og
Govardhana Puja, der fejres i templet d. 6. og 7.
november. Kontakt Tejasvi Krishna Dasa, der er
daglig leder af templet i Vanløse.
Alter
ghee
safran
ren bomuldsvat
honning (flydende, økologisk)
Lommetørklæder (hvide)
2 gulvspande i forskellige farver (hvid og en
anden farve)
viskestykker i forskellige farver (grøn, rød
og hvid)
friske blomster/donation til blomsterkranse én
gang om ugen*
kontante donationer til nyt alter*
Køkken:
køkkenvægt (min. 5 kg)

Bhoga:
økologisk sødmælk
økologisk tykmælk/yoghurt
økologisk smør
ghee, gerne økologisk
rørsukker
gur/jaggery
brune ris
diverse nødder
sesamfrø
solsikkekerner
græskarkerner
tørret frugt (dadler, figner, abrikoser)
økologisk frugt og grønt
hel eller knækket boghvede
mannagryn
grahamsmel
chapatimel
safran
* Kontakt Tejasvi Krishna Dasa i templet på
tlf. 4828 6446 eller Madhavananda Dasa på tlf.
2219 0774.
Bidrag kan indsættes på giro (Danske Bank):
6170277 eller konto (Nordea) 2128-6881118945
IBAN: DK5120006881118945, SWIFT:
NDEADKKK.

Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”.
Navn:.....................................................................................................
Adresse:..................................................................................................
Email:....................................................................................................

300 kr. pr. år (12 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:
“Nyt fra Hare Krishna”,
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse

www.krishna.dk www.harekrishna.dk www.iskcon.dk
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Alle henvendelser til:
Nyt fra Hare Krishna
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse, Tlf.: 5927 1930
Girokonto 1-688-3204, E-mail: lalitanatha@krishna.dk

November 2010
Tirsdag 2.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Rama Ekadasi)
Onsdag 3.11 Bryd fasten imellem 7:19–10:21
Lørdag 6.11 Govardhana Puja.
Diwali
Bali Daityaraja Puja
Sri Rasikananda Prabhus fremkomst
Søndag 7.11 Sri Vasudeva Ghosh’ bortgang
Tirsdag 9.11 Srila Prabhupadas bortgang
Lørdag 13.11 Gopastami, Gosthastami
		
Sri Dhananjaya Panditas bortgang
		
Sri Srinivasa Acaryas bortgang
Søndag 14.11 Jagaddhatri Puja
Onsdag 17.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Utthana Ekadasi)
		
Srila Gaura Kisora Dasa Babajis 		
		
bortgang (faste til middag)

		
Første dag i Bhisma Pancaka
Torsdag 18.11 Bryd fasten imellem 7:50–10:33
Lørdag 20.11 Sri Bhugarbha Goswamis bortgang
		
Sri Kasisvara Panditas bortgang
		
Caturmasya slutter
Søndag 21.11 Sri Krsna Rasayatra
		
Tulasi-Saligrama Vivaha
		
Sri Nimbarkacaryas fremkomst
		
Sidste dag i Bhisma Pancaka
Mandag 22.11 Katyayani vrata begynder
Onsdag 1.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Utpanna Ekadasi)
		
Sri Narahari Sarakara Thakuras bortgang
Torsdag 2.12 Bryd fasten imellem 8:15–10:44
		
Sri Kaliya Krsnadasas bortgang
Fredag 3.12 Sri Saranga Thakuras bortgang

Ris og Ros
Der var engang en kunstner, der lavede Deiteter af Krishna og malede dem.
Hans søn stod i træning hos ham og malede også Deiteter af Herren. Efter at
være blevet færdig med en Deitet ville sønnen vise den til faderen. Men faderen
fandt altid fejl ved hans Deiteter. ”Ikke særligt godt. Det skal gøres bedre.” Den
næste dag viste sønnen den forbedrede Deitet til sin fader. Men hans far sagde:
”Øjnene er ikke rigtige. Dem kan du male bedre.” Somme tider sagde han:
”Hovedet skal være bedre.”
En dag sagde sønnen til sig selv: ”Min far vil aldrig sige, at mine Deiteter er
gode.” Den dag malede han en Deitet af Herren smukkere end nogensinde før og gravede den ned
i jorden. En måned senere gravede han den en dag op igen og sagde til sin far: ”Far, jeg har fundet
denne smukke Deitet gemt i jorden.” Han viste Deiteten til sin far og spurgte: ”Far, hvad synes du
om denne Deitet.” Hans far roste den: ”Meget flot. Sådan burde du også male.”
”Men far,” indvendte sønnen med det samme, ”det er mig selv, der har malet denne Deitet!”
Hans far blev ked af det. ”Fra nu af vil du aldrig blive bedre. Jeg plejede at skælde dig ud, så du
altid ville forsøge at blive bedre. Fremover vil din pensel ikke blive bedre end dette.”
(Tag det som en særlig velsignelse, hvis en person kritiserer dig igen og igen og forsøg ikke at
få ham til at rose dig i stedet. Bhaktisiddhanta Sarasvati plejede at sige, at den, der roste ham, var
hans fjende, og den, der kritiserede ham, var hans ven.)

