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(fasten fandt sted i går)
Srila Jiva Gosvamis fremkomstdag
Tirsdag 17.9 Srila Bhaktivinoda Thakuras
		
fremkomstdag (faste indtil middag)
Onsdag 18.9 Ananta Caturdasi Vrata
Srila Haridasa Thakuras bortgangsdag
Torsdag 19.9 Sri Visvarupa Mahotsava
Srila Prabhupadas accept af sannyasa
Caturmasyas tredje måned begynder
		
(faste fra mælk i en måned)
Torsdag 26.9 Srila Prabhupadas ankomst til USA
Mandag 30.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner
		for Indira Ekadasi)
Tirsdag 1.10 Bryd fasten mellem 7:44–11:03
Fredag 11.10 Durga Puja

Søndag 1.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner
		for Annada Ekadasi)
Mandag 2.9 Bryd fasten mellem 6:16–10:01
Tirsdag 10.9 Srimati Sita Thakurani, Sri
		
Advaita Acaryas hustrus, 		
		fremkomstdag
Onsdag 11.9 Lalita sasti
Torsdag 12.9 Radhastami: Srimati Radharanis
		fremkomstdag
Søndag 15.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner
		for Parsva Ekadasi + faste i dag
		
indtil middag for Vamanadeva i
		morgen)
Mandag 16.9 Bryd fasten mellem 6:43–10:57
		
Herren Vamanadevas fremkomstdag

I september er der specielt to dage, hvor der er særlige arrangementer i vores templer, nemlig på Radhastami og Bhaktivinoda
Thakuras fremkomstdag. Med hensyn til Københavns-templet
startes der på begge dage (henholdsvis den 13. og 17. september)
kl. 17 med program frem til kl. 19.30 efterfulgt af prasada. Programmet i Århus kan læses, som dagene nærmer sig, på www.
krishnahuset.dk.
Læs mere om Srimati Radharani, Srila Bhaktivinoda Thakura
og de andre store sjæle, der er på denne måneds kalender, på side
5 (Festivaldage i september). Angående Bhaktivinoda Thakura
bringer vi også på side 18 første del af en artikel, Deitetens transcendentale natur, der er et uddrag fra hans bog Jaiva Dharma.
En anden ting, der er værd at bemærke, er, at vi er i firemåneders perioden Caturmasya, hvor der følges bestemte fasteløfter i
hver måned. I den anden måned, som strækker sig indtil den 20.
september, fastes der fra surmælksprodukter (tykmælk, yoghurt
osv.), og i den efterfølgende tredje måned fastes der fra mælk
(dvs. sødmælk).
‘Nyt fra Hare Krishna’ udgives af Det Internationale Samfund for Krsna-bevidsthed
(ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
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Srila Prabhupada taler ud

Mindre-end-hundsk civilisation
Den følgende samtale mellem Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada og nogle af hans disciple fandt sted i juli 1975 på en tidlig
morgenvandring i San Francisco.
Discipel: Srila Prabhupada, en af de viden- dette civilisation? Det er en mindre-end-hundsk
skabsmænd, der opfandt brintbomben, beklage- civilisation. Hunde dræber ikke deres afkom.
de for nyligt, at unge mennesker ikke er særligt Absurde skurke! De opmuntrer moderen til at
interesserede i videnskab længere.
dræbe barnet i maven, og de hævder, at dette er
Srila Prabhupada: Ja, videnskabsmændene civilisation. De er lavere end hunde og katte.
kan ikke løse fødslen og dødens problemer, så Hunde og katte prøver at beskytte deres unger.
de unge mennesker er blevet mere fornuftige. Er du klar over det? Kattene bærer deres kil”Hvorfor skulle vi spilde vores tid på den linger fra et sted til et andet, så hankatten ikke
måde?” tænker de. ”Videnskaben kan ikke løse kan dræbe dem. Tigerne giver også deres unger
de virkelige problemer.” Dette giver god me- beskyttelse.
ning. Er denne professor stadig i live?
Discipel: Selv rotterne gør det.
Discipel: Ja, han lever stadigvæk.
Srila Prabhupada: Ja, en mors kærlighed
Srila Prabhupada: Så spørg ham, om han til hendes barn er naturlig. Men nu dræber de
ikke kan opfinde en bombe, der kan forhindre såkaldte civiliserede mødre deres børn. Dette
døden. Sig til ham: ”Folk dør allerede, og du har er jeres civilisation, og dette er jeres religion,
opfundet noget, som får dem til at dø i stor stil. jeres videnskab, jeres filosofi – alting. Denne
Opfind nu noget, som folk kan tage, så de aldrig ”civilisation” er færdig, medmindre folk vender
mere behøver at dø. Kan du gøre det? Nej? Da er sig til Krishna-bevidsthed. [Srila Prabhupada
vi ikke længere interesseret i din videnskab.” Gå peger på nogle fyrrekogler på jorden] Hvad er
til denne professor og sig til ham: ”Du beklager, det for nogen?
at unge mennesker ikke længere er interesserede
Discipel: Det er fyrrekogler, Srila Prabhui din videnskab. Dette er grunden: ”Hvorfor pada. Det er fyrretræets frø.
skulle vi studere din videnskab, eftersom alt
Srila Prabhupada: Lad os se videnskabsvil være slut, når vi dør? Du har ikke forbedret mændene skabe et frø som dette. Hvor er
noget som helst. Dyrene bliver født og dør, og vi videnskabsmanden, der kan gøre det? Milbliver også født og dør. Hvor er den afgørende lioner af levende væsner fødes hvert sekund,
forskel? Således er al din propaganda falsk og alligevel prøver de i årevis at fremstille et
propaganda. Vi er ikke længere interesserede.” levende væsen i laboratoriet for at kunne tage
Discipel: I Los Angeles sagde du, at om 24 år æren for at have skabt liv. Hvad er deres ære,
vil det være slut med videnskaben.
selv hvis det lykkes for dem? Millioner og bilSrila Prabhupada: Ja, den er allerede færdig, lioner af levende væsner bliver født hver dag.
og det vil også være slut med deres såkaldte Videnskabsmændene, der prøver at skabe liv, er
religion og deres såkaldte politik. Fordi de har fjolser, og menneskene, de narrer, er også fjolser.
brudt med Gud, vil det snart være slut med alt, de
Discipel: De siger, at de kan forklare skabelhar – alt vil blive til ingenting, absolut ingenting. sen uden Gud. De siger, at alt er kommet fra
Discipel: Hele den menneskelige civilisation, Moder Jord.
Srila Prabhupada?
Srila Prabhupada: Men kan en kvinde føde
Srila Prabhupada: Hvor ser du den civi- uden en fader? Hvor er faderen? Stil disse
lisation? Moderen dræber barnet i maven. Er skurkagtige videnskabsmænd disse spørgsmål.
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Discipel: Somme tider siger de,
at Gud nu er død.
Srila Prabhupada: Men selv
hvis en mands
fader er død, betyder det ikke, at
manden har taget
fødsel uden en
fader. Det kan
man ikke sige.
Faderen er måske
død – det kan vi
diskutere på et
senere tidspunkt.
Men først må du
acceptere, at en
kvinde ikke kan
give fødsel uden
en fader. Hvem er faderen?
Discipel: Naturen har alene skabt alting.
Oprindeligt begyndte alting med en tilfældig
kombination af atomer og molekyler.
Srila Prabhupada: Enhver, der siger, at
denne skabelse begyndte ved et tilfælde, er en
skurk. Intet sker ved et tilfælde. Svaret er der
i Bhagavad-gita, hvor Krsna siger, bijam mam
sarva-bhutanam: ”Jeg er det oprindelige frø til
al eksistens.” Prøv at udfordre disse skurke. De
fører så mange mennesker bag lyset.
Discipel: Nu studerer videnskabsmændene
atomet, Srila Prabhupada, og de er enige om...
Srila Prabhupada: Lad os frem for alt først
blive klar over, hvad de har gjort. De fremsætter så meget vrøvl – at naturen fungerer
uafhængigt, at mennesker nedstammer fra
aber – men har de befriet os fra den materielle
naturs greb? Selv hvis du accepterer, at der
ingen Gud findes, og at naturen er højest, er
du stadig underordnet. Du er ikke uafhængig.
Dette bliver også forklaret i Bhagavad-gita
(3.27): ”Alting foregår i kraft af Krsnas materielle naturs styring, men de, der er fjolser
og slyngler, tror, at de gør alting uafhængigt.”
Hvorfor tror du, at du er uafhængig? Den

materielle natur trækker dig i øret: ”Kom
her!” Du kan ikke sige: ”Jeg kommer ikke
til at blive en gammel mand. Jeg kommer
ikke til at dø.” Du bliver nødt til at blive
gammel og dø. Selv hvis du kun accepterer
naturens eksistens, men ikke Guds, må du
stadig acceptere naturens autoritet. Hvor er
din uafhængighed?
Discipel: Det er derfor, de arbejder med
videnskab – for at beherske naturen.
Srila Prabhupada: Dette er en anden dumhed. Og vi skal lade os vildlede af disse slyngler?
De lover, at alting kommer i fremtiden: ”Ja, i
fremtiden vil vi gøre dette. I fremtiden vil vi
gøre hint.” Det er intet andet end en fremdateret
check: ”Jeg vil give dig en check på en million
kroner dateret seks måneder fra nu. Værsgo’
og tag den.” Kun tåben vil være tilfreds: ”Nu
er jeg rig.”
Discipel: Så checken fra videnskabsmanden kommer tilbage med beskeden ”Ikke nok
dækning”.
Srila Prabhupada: Nej, mere end ”Ikke nok
dækning”. ”Ingen dækning overhovedet”.
Discipel: Kontoen er blevet spærret.
Srila Prabhupada: Ja.
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Festivaldage i september 2013
I september 2013 fejres bl.a. følgende:
Srimati Sita Thakurani
Fremkomst tirsdag den 10.9.2013
Sita Thakurani var Sri Advaita Acaryas hustru.
Hun var altid fordybet i forældrekærlighed til
Herren Caitanya Mahaprabhu. På grund af Sita
Devis kærlighed valgte Saci Mata, Caitanya
Mahaprabhus moder, hende ofte som den første
person til at tilbede Herren Caitanya under en
hvilken som helst lykkebringende ceremoni (se
Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 13.111-118).

ugifte, hvor ingen af Dem ønsker Deres egen
glæde, men kun ønsker at glæde den anden. Da
Krishna manifesterede Sig på jorden for 5.000
år siden, kom alle Hans fortrolige hengivne fra
den åndelige verden inklusive Srimati Radharani og hendes veninder for at nyde den højeste
transcendentale ekstase i tjeneste til Krishna.
Efter nogle år i Vrindavana forlod Krishna alle
Sine hengivne, der resten af deres dage levede i
afsavn fra Ham. Specielt Srimati Radharani blev
kastet ud i den største åndelige sorg og adskillelse, men i modsætning til materiel sorg og
adskillelse er dette ikke blot en anden form for
ekstase, men den højeste ekstase overhovedet.
Srimati Radharani oplever i denne ekstase en
lykke, der overgår noget, som Krishna oplever,
hvorfor Han kom som Sri Caitanya Mahaprabhu
for at opleve Srimati Radharanis position og lykke.

Lalita Sakhi
Fremkomst onsdag den 11.9.2013
(Lalita sasti)
Lalita Sakhi er en af Srimati Radharanis otte
vigtigste sakhi’er i Vrindavan. Lalita betyder
”legesyg” og ”charmerende”. Hun er en meget
fortrolig ven af Radha-Krishna. Lalita Sakhi og
hendes hjælpere inkarnerer fra tid til anden i den
materielle verden for at sprede den højeste ånd
af tjeneste til Radha-Krishna, nemlig at blive en
tjenestepige af Srimati Radharani.
Srimati Radharani
Fremkomst torsdag den 12.9.2013
Srimati Radharani er Krishnas kvindelige
modstykke, Hans indre glædesenergi. Krishnadasa Kaviraja forklarer, at Radha og Krishna er
en og samme person, men for at nyde lykken i
et transcendentalt forhold har De i al evighed
delt Sig i to. Srimati Radharani forplanter Sig
yderligere i talrige gopier, hyrdeveninder, der
assisterer Hende i at tilfredsstille Krishna.
Srimati Radharani er en ung pige og indbegrebet af al skønhed. Krishna er så bedårende smuk,
at Han fortryller alle verdener, men Radharani
fortryller tilmed Ham. De nyder for evigt Deres forhold i Goloka Vrindavana, den åndelige
verden, i den højeste rasa, svakiya-rasa, der
er som et hemmeligt forhold imellem to unge

Herren Vamanadeva
Fremkomst mandag den 16.9.2013
Herren Vamanadeva er Krishnas inkarnation
som dværg. Han fødtes som yngre bror af Indra,
himmelens konge, og narrede universet fra dæmonen Bali ved at tigge om kun tre skridt land.
Historien om Vamanadeva kan læses i SrimadBhagavatams 8. Bog.
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Srila Jiva Gosvami
Fremkomst mandag den 16.9.2013
Jiva Gosvami, den yngste af Vrindavanas seks
Gosvamier, var Sanatana og Rupa Gosvamis
nevø som søn af deres yngre bror, Sri Vallabha.
Blandt vaisnavaer regnes han for den største
filosof, verden har set.
Efter Rupa og Sanatana Gosvamis bortgang
videreførte Jiva Gosvami deres arbejde og blev
vaisnavaernes naturlige leder. Narottama Dasa
Thakura, Srinivasa Acarya og Syamananda
Prabhu studerede under Jiva Gosvami, der send-

brahmana. I en landsby ved navn Harinodegram i Jessore-distriktet forklarede han det hellige navns herligheder under en diskussion med
nogle brahmanaer. Dette fortørnede en af de
lokale brahmanaer så meget, at han forbandede
Haridasa Thakura og som resultat blev ramt
af spedalskhed på grund af sin forseelse imod
Haridasa Thakura. Selv Krishnas illusoriske
energi, Mahamaya Devi, lod sig indvie af Haridasa Thakura i recitationen af Krishnas navn.
Da Caitanya Mahaprabhu boede i Jagannatha
Puri, slog Haridasa Thakura sig også ned der i en
hytte et lille stykke fra templet. Haridasa Thakura måtte ikke komme ind i templet på grund
af sin muhamedanske fødsel, men til gengæld
besøgte Caitanya Mahaprabhu ham hver dag og
tilbragte mange timer sammen med ham.
Haridasa Thakuras smukke bortgang beskrives i Caitanya-caritamrta. Da Haridasa Thakura
forstod, at tiden nærmede sig for afslutningen
på Caitanya Mahaprabhus manifestation i denne
verden, bad han Herren, om han ikke måtte få
lov at forlade verden, før Herren gjorde det.
Caitanya-caritamrta beskriver, hvordan Haridasa Thakura forlod kroppen ifølge sin egen
vilje for øjnene af Caitanya Mahaprabhu og
Hans hengivne, og hvordan Caitanya Mahaprabhu dansede med hans afsjælede krop i Sin
favn og afholdt en stor festival til hans ære.
Haridasa Thakura var en inkarnation af Herren Brahma.

te dem til Bengalen for at udbrede kendskabet
til Gosvamiernes bøger.
Jiva Gosvami skrev mindst 25 bøger, blandt
hvilke de kendteste er Harinamamrta-vyakarana, Gopala-campu og Sat-sandharbha (der
er opdelt i Tattva-sandarbha, Bhagavata-sandarbha, Paramatma-sandarbha, Krsna-sandarbha, Bhakti-sandharbha og Priti-sandarbha).
Han gik bort i 1618 i Vrindavana.
Srila Bhaktivinoda Thakura
Fremkomst tirsdag den 17.9.2013
Se Nyt fra Hare Krishna, juli 2013.
Ananta Caturdasi Vrata
Onsdag den 18.9.2013
Ananta Caturdasi er dagen, hvor Herren Visnu
kom som Padmanabha, der ligger på bugen af
Ananta Sesa, den tusindhovede slangeinkarnation. Gaudiya-vaisnavaer har ikke nogen fast
tradition på denne dag.
Srila Haridasa Thakura
Bortgangsdag onsdag den 18.9.2013
Haridasa Thakura var en af Caitanya Mahaprabhus nærmeste hengivne. Han kaldes
nama-acarya, det hellige navns mester, for han
reciterede dagligt 300.000 navne, hvilket svarer
til 192 runder af Hare Krishna-mantraet. Han
fødtes i landsbyen Buron, der nu ligger i Bangladesh, i en muslimsk familie en generations tid,
før Caitanya Mahaprabhu blev født. Trods sin
muslimske fødsel var han lige fra starten af sit
liv knyttet til Krishna og Hans navn.
Han opholdt sig i en periode ved Ganges ved
Fulia, hvor han og Advaita Acarya sammen
tilbad den Højeste Herre for at få Ham til at
nedstige og redde Kali-yugas faldne sjældne.
Det var også her, han blev gennempryglet på 22
markedspladser uden at lade sig anfægte deraf,
og her han modstod en prostituerets forsøg på
at få ham til at falde ned og gjorde hende til en
stor hengiven. Her gav Advaita Acarya ham
den maha-prasada, der normalt gives til en

Sri Visvarupa Mahotsava
Torsdag den 19.9.2013
Sri Visvarupa Mahotsava er den dag, Sri Visvarupa, Sri Caitanya Mahaprabhus storebror, i
1491 accepterede sannyasa i en alder af 16 år og
fik navnet Sri Sankararanya. Men ifølge andre er
det den dag, han forlod denne verden i Pandharpur på bredden af floden Bhima i Maharastra ved
at træde ind i Deiteten Sri Vithalanatha. Det er
også muligt, at begge ting fandt sted på samme
dag på forskellige år. Da Caitanya Mahaprabhu
rejste i Sydindien i 1511, hørte Han fra Sri Rangapuri om Sri Visvarupas bortgang.
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En stor sjæl, der gik bort
Af Gaurahari Dasa
Jeg glemmer aldrig, da Tamal
Krishna Maharaja [en af Srila
Prabhupadas nærmeste disciple]
gik bort i 2002 under festivalen i
Mayapur, Indien. På en eller anden
måde kom jeg tæt på tragedien.
Efter en del års fravær kom
Gosvami Maharaja, som han
også blev kaldt blandt venner,
til årets GBC-møder. Som Niranjana Maharaja senere berettede,
virkede det dog, som om han
var mere interesseret i at synge
Hare Krishna sammen med de
hengivne. Hver aften inviterede
han alle op til sin lejlighed, og i
timevis ville de holde kirtana.
Ydmygt afstod Maharaja fra selv
at lede. Som han sagde: ”Jeg er
ikke nogen musiker; der er så
mange gode kirtana-ledere her –
jeg er tilfreds med bare at sidde
og være med.” Så i to uger havde
vi fornøjelsen af at tage del i
disse ekstatiske kirtana-aftener,
der er gået over i historien som
Tamal Krishna Maharajas afsked
med hans Gudsbrødre og alle
os andre. Niranjana Swami fortalte bagefter, hvordan Gosvami
Maharaja hver dag under GBCmøderne ville signalere til ham
og spørge, om han ikke nok kom til kirtana.
Gradvist blev der så fuldt i Maharajas lejlighed,
at de måtte flytte ned i Panca-tattva-templet.
Den sidste aften i Panca-tattva-templet efter
ca. to timers kirtana gik Tamal Krishna Maharaja rundt og sagde farvel til sine venner, inden
han skulle af sted næste morgen. Jeg sad på
gulvet i et hjørne af tempelrummet og reciterede
mine sidste få runder, da jeg så Maharaja stå
lige foran mig og omfavne en af sine venner.

Tamal Krishna Maharaja

I det samme så han ned på mig, og vores øjne
mødtes – et meget hjertevarmende blik.
Næste morgen kom chokket så. Maharaja
var taget af sted til Calcutta i bil, og lige efter
mangala-aratik tog Sridhara Swami mikrofonen
og meddelte, at der var sket en ulykke, og Tamal
Krishna Maharaja havde forladt kroppen! Vi
kunne ikke tro vores egne ører. Og så her midt
under festivalen! Senere på dagen kom en bil
med Maharajas afsjælede legeme. Han blev lagt
-7-

på lit de parade foran Sri-Sri Radha-Madhava,
og alle de hengivne, ca. 2000, viste Maharaja
den sidste æresbevisning ved langsomt at passere mellem ham og Radha-Madhava i en næsten uendelig procession.
En voldsom oplevelse. Vi var som ramt af
lynet. Hele stemningen var ødelagt. Samtidigt
slog det mig, hvordan Sri-Sri Radha-Madhava
og de otte Sakhi’er på alteret strålede som Solen. Jeg havde aldrig set dem så overvældende
smukke før. Det slog mig: Det er dem, som er
levende, ikke os her nede i tempelrummet. Med
vores materielle øjne ser vi Krishna på alteret
som en statue af marmor, mens vi er levende
personer. I virkeligheden er det dog omvendt,
gik det pludselig op for mig. Vi er allesammen
døde, i hvert fald vores kroppe. Vi venter alle
sammen på at blive slagtet, ligesom Maharaja
lige var blevet det. Men her står Krishna på alteret og stråler som Solen i Sin transcendentale
form, hævet over dette slagteri, som vi kalder
den materielle verden. Jeg fornemmede, hvordan Krishna kalder: ”Hvad laver I her i denne
forfærdelige verden. Kom hjem til mig, ligesom
Tamal Krishna Maharaja.”
Den næste dag blev dedikeret til Maharajas
minde. Mange fik lov til at glorificere denne
ledende discipel af Srila Prabhupada, som havde
udført så megen tjeneste og haft så stor indflydelse. På en eller anden måde må det have været
Krishnas arrangement, at han skulle forlade
kroppen netop under Mayapur-festivalen, så
han kunne få den afsked, han fortjente. Det er i
hvert fald min konklusion. Misforstå mig ikke,
men jeg vil næsten sige, at Maharajas bortgang
i en forstand var festivalens højdepunkt. Det var
en hændelse, som satte det hele i perspektiv og
mindede os om det allervigtigste i livet, nemlig
at vi allesammen skal dø. Som Prabhupada
sagde: ”Filosofi betyder altid at have døden
forrest i sin bevidsthed.”
Døden er blevet et tabuemne i vore dage. I
tidligere tider – for 100 år siden eller mere – var
det vores seksualliv, vi ikke diskuterede åbent,
hvis i det hele taget. I vore dage finder vi det helt
naturligt at fortælle selv overfladiske venner og

bekendte, hvad vi lavede i soveværelset aftenen
før, mens folk bliver pinligt berørt, hvis vi skulle
sige noget så upassende, som at vi allesammen
skal dø. Hvorfor er der sket sådan en vending?
Sagen er, at i en gudløs civilisation kan man ikke
forholde sig til døden. Døden bliver det, som
ikke må ske, det endelige nederlag, som strider
mod hele vores verdensbillede.
Vi gør alt for at undgå det uundgåelige, nemlig at blive gamle, syge og dø. Filmstjerner gør
alt for at bevare deres ungdom og skønhed,
hvilket ofte resulterer i, at de får så mange
operationer, at de kommer til at ligne uhyrer
på deres gamle dage. Tænk bare på Michael
Jackson og hans næse, som hele tiden truede
med at falde af. Gamle mennesker bliver gemt
væk på alderdomshjem. Sker der for eksempel
en trafikulykke, tager det bare sekunder, før der
kommer nogle og fjerner liget. I vore dage er
det heller ikke mere skik, at kisten er åben til
begravelser. Altsammen for at vi ikke skal blive
mindet om, hvordan vi kommer til at ende.
Men lad os altid huske det og ikke flygte fra
ting, der kan minde os om det. Selv tog jeg
et billede af min mors afsjælede legeme. Jeg
viste ikke billedet til nogen og slet ikke til min
familie. Men på en eller anden måde følte jeg,
det skulle dokumenteres, hvad der blev af den
kvinde, fra hvis liv jeg er kommet. Jeg kan ikke
lide at se på det billede i efterkant – det må jeg
indrømme – men i princippet bør vi ikke gøre
os selv blinde over for livets, og dødens, realitet.
For en hengiven, der seriøst har praktiseret
Krishna-bevidsthed hele livet, bliver døden
ikke noget, han frygter, men derimod noget,
han faktisk ser frem til – ikke fordi livet er så
forfærdeligt, men fordi når kroppen dør, får han
belønningen for et langt livs hengiven tjeneste,
når Krishna tager ham med hjem til Sig i den
åndelige verden. Alle lever i frygt, yderst set for
døden, men hvis man ikke frygter døden, hvad
er der så at være bange for? Derfor er det kun
hengivne, som kan opnå frygtløshed, som er en
forudsætning for virkelig lykke.
Så faktisk var det en ekstatisk festival det år på trods
af Tamal Krishna Maharajas tragiske død.
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Interview med
Tattvavit Prabhu
Af Lalitanatha Dasa
Danmark havde i august 2013 for første gang nogensinde besøg af Tattvavit Prabhu, der er
discipel af Srila Prabhupada og oprindeligt fra USA, så det faldt naturligt at sludre med ham
om ham selv. Først bad jeg ham fortælle om hans liv som hengiven.
Tattvavit Dasa: Jeg havde
det gode held at møde Srila
Prabhuapda i januar 1974 i
Los Angeles og igen i juli, da
han deltog i San Franciscos
Ratha-yatra, hvor jeg blev
accepteret som hans discipel. Som en af mine første
tjenester fik jeg mulighed for
at hjælpe den berømte Jayananda Prabhu med at bygge
Rathayatra-vogne.
Sidst i 1974 begyndte
jeg at arbejde for ISKCON
Press [nu BBT] i Brooklyn,
New York. Jeg lavede også
research for Satsvarupa Dasa
Gosvami til hans første bog,
Readings in Vedic Literature: The Tradition Speaks
for Itself. Det betød, at jeg de
næste to år rejste rundt med
den skrivende sannyasi. Vi
besøgte ISKCON’s templer i
hele Nordamerika såvel som
hundredvis af universiteter.
Det gav mig også lejlighed
til at se Srila Prabhupada ved
flere lejligheder i somrene i
1975-76.
Først i 1977 boede jeg en
overgang i et nyt prædikecenter i Minneapolis og lidt
senere i ISKCON’s skyskrabertempel på Manhattan, hvor jeg var redaktør for det ugentlige
internationale Sankirtana Newsletter.

Tattvavit Dasa

Ikke længe efter Srila Prabhupadas bortgang
flyttede jeg til Los Angeles for at hjælpe til
som redaktør for Mukunda Gosvami i ISK-9-

CON’s nye kommunikationsdepartement. I nesota, hvor jeg studerede. På det tidspunkt
1980 blev jeg en del af Back to Godhead, der havde en pige fået mig til at prøve marihuana
da var baseret i Philadephia, hvor jeg i fem og andre stoffer. Jeg spurgte en hengiven om
år arbejdede på redaktionen sammen med faren ved at tage stoffer og fik svaret, at det var
Jayadvaita Svami, Dravida og Yamaraja.
let for en hengiven af Krishna at opgive enI marts 1986 var jeg i Indien for første gang hver form for beruselse. Heldigvis fortsætter
og blev der i et år, hvorefter jeg rejste med arbejdet med at fortælle folk om fordelene ved
Festival of India over hele Nordamerika en at hengive sig til Krishna og distribuere Srila
sommer. Jeg hjalp Tamala Krishna Gosvami Prabhupadas bøger på universiteter i store og
med at udgive hans drama, Srila Prabhupa- små byer i ISKCON i dag. Vi tilbyder positive
das Final Pastimes, og han inviterede mig til alternativer til de værdiløse udsigter, som det
Kina, Hong Kong og Taiwan, hvor jeg var i mere og mere degraderede etablissement har
tre år.
at tilbyde.
I 1993 flyttede jeg til
Harinama (sang af
Zürich for at redigere boKrishnas navne) fortsætgen The Nectar of Book
Vi tilbyder positive al- ter også i ISKCON. Det
Distribution for det nord- ternativer til de værdiløse foregår nu om dage mere
europæiske BBT og rediog mere privat hos folk,
udsigter, som det mere og
gerede i de følgende år
men også offentligt. To
en del andre bøger. Jeg mere degraderede etablis- gange var jeg med inde
var også i Indien noget sement har at tilbyde.
i Københavns centrum
af tiden i den periode.
sammen med den musiSiden 1997 har jeg boet
kalsk begavede Mahabfast i Europa. Jeg rejser
havi og Janardana, Bhakta
rundt mellem forskellige
Oscar, Bhakta Endre og
templer og laver samtidig forskelligt redi- Madhavasraya, hvor de fortryllede folk med
geringsarbejde.
sang af de hellige navne. Harinama er som
Lalitanatha: Hvordan oplever du ISKCON en gaveregn for sindet. Srila Bhaktisidd-hanta
i dag?
skrev: ”Ved at udvikle stærk kærlighed til
Tattvavit: Det er svært at generalisere sangen af Krishnas hellige navn formindom de mange individuelle hengivne, som skes enhver længsel efter verdslige tanker.”
jeg møder, når jeg rejser rundt. Men jeg kan Når vi synger offentligt for mange, er det
generalisere om vores erfaringer i ISKCON.
kun få, der lytter opmærksomt. Men mange
ISKCON kan snart fejre sit 50-års jubilæ- hører “Hare Krishna, Hare Rama”, så vi
um. Srila Prabhupada grundlagde samfundet mister ikke modet.
i sommeren 1966 i New York City, da jeg var
Centralt i det samfund, som Srila Prabhunæsten 16 år og boede i Minnesota. Det var pada skabte, er vores måde at spise på. Mad
lige før, jeg blev kostskoleelev i to år på en er midtpunktet for alle kulturer, men sjældent
forberedelsesskole til college, som benedek- ofrer folk deres mad til det guddommelige og
tinerne havde på landet 45 kilometer fra, hvor renser den, som vi gør det. Prøv at sammenmine forældre boede. Den sommer lokkede en ligne! I fremtiden vil ikke-hengivne måske
pige, der var ældre end mig, mig til at drikke spise falsk kød fra stamceller i laboratorier.
alkohol for første gang, hvilket gjorde mig De investerer tid, penge og arbejde for at efvældig skuffet over mig selv. I 1970 mødte terligne noget så ækelt og unødvendigt som
jeg for første gang hengivne, der distribuerede kød. Og vi husker på Krishna ved at ofre Ham
bøger i Minneapolis og på University of Min- frugt, korn, grønsager, mælk, tulasi-blade og
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blomster.
under hans svigtende helbred i Vrindavana
Takket være Srila Prabhupadas skabelse i 1977. Liladhar blev inspireret af at se så
af ISKCON er vores fremtidige mål bedre mange sannyasier i Srila Prabhupadas hus i
end dette jordiske liv. I sidste ende vil vi Vrindavana, og han blev selv senere kaviraja
komme til Krishnas evige bolig. Bhagavad- [ayurvedisk læge] og bidrager nu til ISKgita, Srimad-Bhagavatam og Sri Caitanya- CON ved at undervise hengivne i, hvordan
caritamrta kortlægger i alle detaljer, hvad de selv tager sig af deres helse og helbred.
åndelig glæde og kærlighed til Gud, prema- Min yoga-lærer har været min Gudssøster
bhakti-rasa, er. Vi har en lang, lang vej Krodhashamani-devi Dasi. Hun har nu i tyve
foran os.
år kørt Govindas Yoga Studio på den anden
Med alle disse mange fine ting på hån- side af gaden over for templet New Dvaraka
den har ISKCON brug for god ledelse. i Los Angeles.
Indrømmet, vores hovedSiden 1982 har jeg
ledere har ofte igen og
skrevet artikler og boigen skuffet de hengivne,
ganmeldelser for Back to
men Prabhupada bad os
Takket være Srila Prabhu- Godhead og ISKCON’s
om ikke at gå væk, men padas skabelse af ISKCON tidsskrifter. Internettet
i stedet at arbejde for at
har gjort det muligt at
er vores fremtidige mål
forbedre hans samfund, så
samle alle disse artikler
jeg tager del i et initiativ bedre end dette jordiske liv. på ét sted online, så i
omkring ISKCON’s guru- I sidste ende vil vi komme sommers startede jeg min
autorisering. Ideen er at til Krishnas evige bolig.
egen blog (http://tvdas.
få procedurerne mere i
tumblr.com/), som jeg
overensstemmelse med
opfatter som en hyldest til
sastra og Srila PrabhuSrila Prabhupadas indflypadas instruktion om, at
delse på mit liv.
potentielle guruer består en eksamination
Som optakt til 2015, 50-året for Srila Prabi hans bøger, hvilket vil styrke GBC’s tro- hupadas ankomst til Amerika, prøver jeg at
værdighed og autoritet.
minde mig selv om min taknemmelighed
Jeg er meget inspireret af de uddannelse- til ham. Han åbnede sine første templer i
sinitiativer, der er sket i ISKCON. Jeg blev en Amerika, hvor selv sociale tabere var inviteret
del af staben på Bhaktivedanta College i Rad- til at komme. Han gav alle muligheden for
hadesh i Belgien i 2002, da colleget åbnede. at praktisere hengiven tjeneste til Krishna,
I fire år underviste jeg eleverne i god engelsk Guddommens Højeste Personlighed, og vi
sprogbrug, og jeg redigerer fortsat collegets kan nu alle gøre dette hvor som helst i verden
website. Jeg skrev også en artikel til Back i hans internationale samfund. En astrolog
to Godhead om Englands Krishna-avanti- forudså ved hans fødsel, at når dette barn
skole, som Dronning Elizabeth besøgte, blev 70 år gammelt, ville det sejle over haog jeg har på det seneste hjulpet med at vet, blive en stor eksponent for religion og
redigere artikler og bøger af hengivne, der åbne mange templer. Srila Prabhupada greb
har fået akademiske grader på prestigefyldte sin chance. Nu værner vi om hans instrukuniversiteter.
tioner (hans vani) i hans fysiske adskillelse.
Kulturen, som Srila Prabhupada gav ISKCON inspirerer stadig sjæle til at finde
os, omfatter også ayurveda og yoga. Min tilfredsstillelse i forhold til Krishna, sådan
ayurvediske læge, Liladhar Gupta, var kun som Srila Prabhupada lærte os og demonen dreng, da hans far tilså Srila Prabhupada strerede det.
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Øjets mystik
Af Lalitanatha Dasa
Videnskaben lærer mere og mere om øjets utrolige kompleksitet. Men hvor kommer det hele fra?
Øjet, et af vores mest
komplekse organer, fortsætter med at forbløffe forskerne. Der kommer løbende nye opdagelser af de
processer, der er involveret
i synet. Et udpluk fra den
seneste måneds videnskabelige artikler er sigende.
Således fortalte Science
Daily den 5.8.20131 om et
særligt protein, aquaporin (AQP0), der kun
findes i pattedyrsøjet:
[Øjets linse] består hovedsageligt af en
særlig slags celler, der kaldes linsefibre,
der ikke indeholder meget andet end vand
og proteiner, der kaldes krystalliner. En tæt
sammenpakning af disse fibre og krystallinproteinerne i dem hjælper til at skabe et
ensartet medium, der tillader lys at gå igennem linsen næsten ligesom igennem glas.
AQP0 danner her mikroskopiske kanaler
imellem cellerne for at lede vand mellem dem
og holde uønskede ting ude fra øjet. Et andet
protein, calmodulin, er involveret i at holde disse
kanaler rene. Forskerne forklarede:
AQP0-kanalen består af fire identiske
tøndeformede enheder, der er bundtet sammen side om side. Forskerne opdagede, at
calmodulin i tilstedeværelse af calcium
binder først til én enhed og derefter til en
anden, som om det greb et par tømmer.
Dette vrider kanalen en anelse, hvilket får
nogle ganske få aminosyrer i hver enhed
til at glide ind i kanalens kerne og blokere
vandstrømmen.
“Calmodulin er i bund og grund en

molekylær kontakt, der
bevæger sig ind og ud af
vandkanalerne ligesom
en ventil i et rørsystem,”
bemærkede Dr. Hall.
Dette system viste sig at
være meget mere kompleks
og elegant end forventet.
Mutationer i AQP0 kan
ødelægge dette automatiske
renselsessystem og føre til stær.
Flakkende øjne
Øjet bevæger sig konstant, selv når man stirrer, i små ryk, der kaldes ”sakkaderede øjenbevægelser”. I foveolaen (synscentret med den
største skarphed på grund af koncentrationen
af ”tappe” eller ”tapceller”) er der ”mikrosakkader”, der konstant skifter lys mellem fotoreceptorerne. Current Biology offentliggjorde den
15.8.2013 en ny forskning2, der viser, at disse
mikroskopiske øjenbevægelser kompenserer for
et ujævnt syn i foveaen (det store øjencentrum,
der inkluderer foveolaen). Ligesom de større
sakkadebevægelser hjælper mikrosakkader til
at holde fokuset på det sted, man har opmærksomheden rettet imod, og sætter os i stand til at
studere genstande i finere detaljer. Forfatterne
forklarede, at selv om vi oplever en kontinuerlig
synsoplevelse, fungerer synet nærmere som en
hurtig fotografering af et objekt fra forskellige,
om end næsten samme, synsvinkler, hvilket tillader
synet at danne et meget præcist billede af et objekt.
Forfatterne beskriver foveolaen som ”et ganske lille område, der dækker omkring halvdelen
af en tommelfingers bredde på en arms afstand”,
hvilket er omkring én grad af synsvinklen. Mikrosakkaderne forbedrer vores syns præcision:
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Vores resultater viser, at mikrosakkader
er afgørende for præcisionsvurderinger, da
de har den samme udforskende funktion i
mikroskopisk skala som større sakkader,
som det længe har været foreslået. Begge
slags bevægelser genindstiller stimuleringen på nethinden for at muliggøre dens
undersøgelse i finere niveauer af detaljer.
Det rumlige syn reduceres i forskellige sygdomme, der afbryder disse mikroskopiske bevægelser.

hvordan andre celler i nethinden end ”stavene”
og ”tappene”, mere præcist de ”melanopsinudtrykkende lysfølsomme nethindenerveceller”,
ikke kun tager imod lysimpulser fra stavene og
tappene, men reagerer også uafhængigt på lys
og er forbundet med kroppens biologiske ur.4
Videnskab og fusentaster
Forhåbentligt er du fascineret af dette glimt
ind i øjets forbløffende design. Hvad er videnskabens forklaring på, hvordan dette komplekse
organ er opstået? Det er et godt spørgsmål. Faktisk har øjet lige siden Darwins tid været en torn
i øjet på udviklingsteorien, hvis man kan sige
det sådan. Darwin selv indrømmede:

Nethinden kortlagt
Den 7.8.2013 fortalte Science Daily om 3,
hvordan en gruppe forskere for første gang
har kortlagt, ikke hele nethinden, men et område i nethinden på omkring en tiendedel af
en kubikmillimeter. Ud over de seks forskere
At formode, at øjet med alle dets uforarbejdede 450 studerende på projektet. Selv om
lignelige indretninger, der sætter det i
området var så lille, indeholdt det omkring 1000
stand at fokusere på forskellige afstande,
neuroner og over en halv million forbindelser
tillade forskellige mængder lys og komimellem dem. “Det tog os omkring en måned at
pensere for sfæriske og kromatiske afbøjindhente dataene og fire år at analysere dem,”
ninger, skulle kunne være opstået igennem
fortalte Dr. Helmstaedter. Så lang tid tog det på
naturlig selektion, virker, det indrømmer
grund af den omfattende analyse, der krævedes
jeg åbent, i højeste grad absurd.5
for at kortlægge ”ledningsførelsen” på basis af
elektronmikroskopbilleder. Særdeles tynde neuDarwins efterfølgende evolutionsbiologer er
ronprocesser skulle følges over lange afstande, dog for de flestes vedkommende blinde over
uden at en eneste af de utallige forgreninger for øjets sande kompleksitet, som de stadigvæk
og forbindelser imellem dem blev overset. forsøger at forklare med tilfældighed og blind
Computerprogrammer alene var ikke i stand udvikling. Under overskriften ”Dine øjne er en
til dette. Der er stadig brug for mennesker til at halv milliard år gamle” bragte Medical Xpress
afgøre, om en ”neuron-ledning” forgrener sig den 30. juli 2013 således en artikel med Dr.
eller ej. I studiet tog dette arbejde alene 20.000 Trevor Lamb6, der fortalte:
timer. Skulle man analysere en musehjerne på
samme måde, ville det kræve flere milliarder
Den dybe oprindelse til ’synet’ går
mennesketimer, og det kun for at afdække det
tilbage til for mere end 700 millioner år
mønster, forbindelserne danner. En fuldstændig
siden, da Jorden kun var beboet af encelkortlægning ville tage 10 til 100 gange så lang tid.
lede amøbelignende dyr, alger, koraller
Andre opdagelser offentliggjort inden for den
og bakterier. På den tid opstod de første
seneste måned viser, at mennesker har en slags
lysfølsomme kemikalier, der er kendt som
indbygget GPS, der hjælper os til at orientere os,
opsiner og blev brugt i rudimentære øjne
og at vi kan trænes op til at bruge andre dele af
af organismer til at skelne dag fra nat.
øjet til at fokusere med, hvis det naturlige fokusFortidens celler havde allerede signaområde, foveaen, på en eller anden måde bliver
lerende kaskader, der kunne sanse kemiødelagt. På samme måde afslørede et studie,
kalier i omgivelserne, og fremkomsten
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af opsin tillod dem at se lys. Men disse
dyr var ganske små og havde intet nervesystem, der kunne behandle signaler fra
deres lyssansende [kemikalier].
Over de følgende 200 millioner år blev
disse lysfølsomme celler og deres opsiner
gradvist bedre og bedre til at spore lys – de
blev mere følsomme, hurtigere og mere
pålidelige – indtil de for omkring 500 millioner år siden allerede nærmest lignede
tapcellerne i vore dages øjne.
De første ægte øjne, der bestod af
klumper af lysfølsomme celler, begyndte
først at dukke op i Kambrium for omkring
500 millioner år siden, og repræsenterer et
enormt spring i det evolutionære våbenkapløb. Skabninger, der kunne se, havde
klart en fordel over dem, der ikke kunne.

Den anden ting, der foregår i navn af videnskab, ser vi et eksempel på her til sidst: Historiefortællende charlataner, der får løn for at væve
store myter med fejende generaliseringer og
forenklinger uden på nogen måde at have forklaret, hvordan det koordinerede og irreducible
samspil mellem hornhinde, nethinde, pupil, iris,
synsnerve og tusinder af komplekse proteiner og
molekylemaskiner skulle kunne være opstået.
Lad os nyde de ægte videnskabelige resultater og lad os stikke dem op i øjnene på disse
historiefortællende charlataner og forlange en
forklaring på – mutation for mutation – hvordan
det faktisk kan være sket, at øjet er opstået af
sig selv fra simple blinde kemikalier til f.eks.
trilobitternes øjne, der er lige så komplekse
som de øjne, vi finder på insekter i dag. En billion million år ville ikke være nok for at kunne
udrette bare en brøkdel af disse undere med
ikke-styrede processer alene. Lad os få skammet
disse pseudovidenskabelige fusentaster ud fra
de videnskabelige institutioner. Giv dem noget
virkeligt arbejde som kartoffelinspektører eller
noget andet nyttigt og giv os andre lov til at
nyde i fred, hvad videnskaben virkelig afslører
om livets intelligente design.

Osv. osv. osv. Desværre indeholder denne
typiske darwinistiske eventyrfortælling kun en
samling generaliseringer og udokumenterede
påstande uden decideret videnskabeligt indhold.
Komplekse systemer ”begyndte at dukke op”,
påstod Dr. Lamb – uden dokumentation. Alting
”blev gradvist bedre og bedre”. Baseret på hvad,
Dr. Lamb? Og bemærk, at selv om Professor
Lamb omtaler Kambrium, nævner han ikke den
*
Kambriske Eksplosion, hvor fossillagene for
1
Close-Up View of Water Pores Needed
første gang indeholder organismer med øjne – in the Eye’s Lens: Aquaporins Could Hold Clues
vel at mærke øjne, der er lige så komplekse som to Cataract, se http://www.sciencedaily.com/
de øjne, vore dages organismer har. Intet sted i releases/2013/08/130805131111.htm
fossillagene finder man forudgående former til
2	�������������������������������
Microscopic Eye Movements ComKambriums komplekse øjne. Dr. Lamb bygger pensate for Nonhomogeneous Vision within the
altså ikke sin historie på fossilstudier. Så hvad er Fovea, se ���������������������������������������
http://www.cell.com/current-biology/abden baseret på? Præcis på det, som ethvert andet stract/S0960-9822%2813%2900830-0#Summary
godt eventyr bygger på: mandens egen fantasi.
3	��������������������������������������
Connectomic reconstruction of the inDet er vigtigt at være opmærksom på, at of- ner plexiform layer in the mouse retina, se http://
fentligheden i navn af videnskab i virkeligheden www.nature.com/nature/journal/v500/n7461/full/
præsenteres for to vidt forskellige ting. Den nature12346.html
ene ser vi eksempler på i denne artikels første
4
Hentet fra http://crev.info/2013/08/
halvdel: Videnskabsfolk kan efter omhyggelige secrets-of-sight/
eksperimenter, stor tålmodighed og årevis med
5
Origin of Species, s. 217.
hårdt arbejde fremvise nogle konkrete resultater,
6
Your eyes are half a billion years old,
som vi alle bør tage hatten af for. Det er impo- se http://medicalxpress.com/news/2013-07-eyesnerende og videnskab i ordets sande betydning. billion-years.html
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Japa
Af Kalakantha Dasa
Et kig på Herren Caitanyas Siksastaka (”otte instrutioner”) og deres relevans for japa. Første
gang bragt i Back to Godhead India
En ven fortalte
Selv om Krishnas
mig en gang denne
seneste inkarnation,
analogi om åndeSri Caitanya Mahaligt liv: En flok gæs
prabhu, var en stor
deler styrke ved at
lærd, efterlod Han
flyve i en V-formakun otte skrevne
tion, men hvis én
vers. Disse essengås falder fra, kan
tielle vers, der er
de andre ikke hjælpe
kendt som Siksden. Selv om vi, der
astaka, forklarer,
forsøger at blive ophvordan Krishnas
lyste, hjælper hinannavne bestyrker og
den, afhænger vores
beriger én i åndeligt
succes på samme
liv. Her følger de
måde i sidste ende
i en poetisk dansk
En japa-mala bønnekæde
af vores personlige
oversættelse samindsats og Den Højeste Herre, Sri Krishnas, men med nogle tanker om deres relevans i renåde.
lation til den altafgørende individuelle åndelige
Krishnas nåde viser sig i form af Hare Krish- praktisering af japa.
na-mahamantraet: Hare Krishna, Hare Krishna,
ceto-darpana-marjanam bhava-mahaKrishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare
davagninirvapanam
Rama, Rama Rama, Hare Hare. Selv for den,
sreyah-kairava-candrika-vitaranam
vidyader ingen kvalifikationer har, åbner recitationen
vadhujivanam
af denne hellige lyd hjertet til en evigt øgende
anandambudhi-vardhanam prati-padam
selvforståelse og fortrolig kærlighed til Gud.
purnamrtasvadanam
Hvordan passer denne flyveanalogi på recitasarvatma-snapanam param vijayate sritionen af Hare Krishna, en praksis, der er ganske
krishnasankirtanam
vigtig i åndeligt liv?
Grupperecitation eller sang kaldes sankirtana
”At recitere Krishnas navn er som at beskue
eller kirtana; individuel recitation kaldes japa. den tiltagende måne. Det giver vidunderligt held
For de fleste mennesker er kirtana lettere end som en fuldt udfoldet lotus. At recitere renser
japa. I kirtana er sang som at flyve i en V-forma- støvet, som vores skinnende hjerter opsamler, og
tion. Her får man styrke fra andre. Man spiller afslører hellig viden, ligesom en kone inspirerer
selv eller ser andre spille instrumenter, man sin partner. Det slukker også de smertefulde
skifter mellem at høre og synge, og man følger flammer af endeløs fødsel og død med havbølger
med, når lederen varierer i tempo og melodi.
af velsignelse, som vi attrår ved hvert skridt.”
Omvendt er der ved recitation af japa uanset
hvad kun mig selv og Krishna – og mit plagAt recitere opmærksom japa åbner ens hjerte
somme sind.
til højere og højere niveauer af kærlighed til
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Gud, præcis som naturkræfter får en lotus til at
folde sig ud, eller Månen synes at vokse. Vi
japa-recitatører begynder ofte en japa-session
sløve, bekymrede og
forvirrede. Vi forlader
den stærke og fokuserede. Hvorfor? Ikke fordi
vores åndedræt bliver
reguleret eller vores
sind tanketomt. Vi ændrer os under japa, for
uanset hvor underligt
det virker, er vi sammen med Krishna under
recitation af Hans navn.
Opmærksom recitation
betyder at opgive tanker og problemer og
overgive sig til at høre
mantraet. Det er at stole
på Krishna og overgive
os selv til Ham med
vidtåbne øjne. Krishna
udveksler med en sådan
villig sjæl, der overgiver sig. Når vi erkender
Krishnas tilstedeværelse, bliver vores hjerter
på én gang behagede
og fredfyldte. ”Som du
Kalakantha Dasa og hans kone Jitamitra Devi Dasi
overgiver dig til Mig,”
siger Krishna i Bhagavad-gita (4.11), ”belønner forvandler os fra bekymrede, selvcentrerede
Jeg dig i tilsvarende grad.”
åndelige børn til rolige, venlige, tålmodige
At opleve Krishna gennem japa hver dag åndelige voksne.
skaber en overbevisning, der overgår ren tro.
I dette vers refererer sanskritudtrykket vidyaJapa bliver et tilflugtssted, et sikkert sted at gå vadhu-jivanam til den transcendentale videns
hen, når livet synes overvældende. Japa bliver (vidya’s) hustru (vadhu). Dette smukke udtryk
både symbolet og det praktiske middel til over- fanger i tre sanskritord, hvordan bhakti (hengigivelse til Krishna, og hver gang vi reciterer venhed) giver liv til jnana (viden). Skrifterne
opmærksomt, svarer Krishna.
giver kundskab. Japa bevirker, at denne viden
At recitere japa, som om vi ikke havde no- bliver realiseret, som en hustrus søde ord opgen at vende os mod ud over Krishna, renser muntrer og opliver hendes mand.
bekymringer fra vores sind og hjerter. Det
Gjort ordentligt bliver recitationen af Hare
-16-

Krishna på japa-kæde en daglig glæde. Materielt liv er som at blive fanget i en brændende
skov uden noget tilflugtsted. Men ilden vil blive
slukket i de store bølger af glæde, der frigives
gennem opmærksom japa.
2
namnam akari bahuda nija-sarva-saktis
tatrarpita niyamitah smarane na kalah
etadrsi tava krpa bhagavan mamapi
durdaivam idrsam ihajani nanuragah
”Min Herre, Du har flere navne end jeg nogensinde kunne tælle eller sige, og Du giver hvert
eneste af dem for at velsigne mit liv på enhver
måde. Rundhåndet sætter Du ingen regler, så
jeg kan altid synge eller kalde. Sørgeligt nok
for Dine dyrebare navne har jeg overhovedet
ingen smag for dem.”

Det næste vers forklarer, hvordan man opnår
en smag for japa. Advarsel: Jo mere vi reciterer,
desto mere ser vi Krishnas storhed, og desto
mere vil vi blive chokerede over vores egen
ynkelige tilstand.
3

trnad api sunicena
taror api sahisnuna
amanina manadena
kirtaniyah sada harih

”Sjælen, der reciterer det hellige navn i en
sagtmodig og ydmyg tilstand, respektfuld og
uden en stolt, selvbestaltet attitude, ydmyg
som et nedtrådt græsstrå og overbærende som
et træ, opnår en smag for at recitere Dit hellige
navn uafbrudt.”

Jeg indrømmer, at under japa-recitation har
Fordi opmærksom japa leder til sådanne kraft- jeg gennem årene opdaget mange ubehagelige
fulde erkendelser, diskuterer erfarne recitatører ting om mig selv. Mine tankeløse handlinger
praktiseringen af japa iblandt sig, og somme har gjort andre ondt, og jeg har opført mig som
tider forveksler andre deres naturlige entusiasme et fjols hundreder af gange. Alligevel fortsætmed fanatisme. Tilhængere af Herren Caitanya ter jeg med min stolthed, selv når jeg reciterer
er dog ikke fanatikere, for Herren Caitanya er japa, idet jeg tænker: ”Jeg ved, hvordan jeg skal
fuldstændig udogmatisk og usekterisk. Som gøre dette. Krishna er min.” Jeg forstår ikke, at
Han erklærer i dette vers, vækker ethvert af faktisk er det mig, der er Hans, og ikke omvendt.
Guds navne, når det fremsiges korrekt, os lige Min recitation er til for hans fornøjelses skyld,
så meget som ethvert andet.
og Hans fornøjelse er min eneste sande fornøHvorfor mediterer flere mennesker ikke gen- jelse. Hvornår vil jeg forstå, at Krishna ingen
nem denne simple, dybsindige recitation? Skønt forpligtelse har over for mig i betragtning af
alle føler effekten af en opmuntrende hymne min tjenestes ringe kvalitet? Hvornår vil jeg
eller et klagende råb i bøn, gentager kun få op- se, at enhver, jeg ser, er et gloriøst åndeligt
levelsen inde i sig selv ved at recitere konstant væsen, en søn eller datter af Krishna og reeller bare regelmæssigt.
spekt værdig?
Hvorfor reciterer vi ikke? Herren Caitanya
Hvorfor skulle jeg, når jeg ser mine svage
beklager, nanuraga: ”Jeg har ingen smag.” Et sider, være så stolt? Japa har åbnet mine øjne.
tænksomt menneske udvikler med overlæg en Skønt det gør ondt, gendriver en ubehagelig
smag for gode aktiviteter som læsning og mo- virkelighed en glad illusion. I den udstrækning
tion. Tåber udvikler en smag for giftige vaner jeg konfronterer mine fejltagelser, vil jeg finde
som beruselse og hjernedødt TV. På samme smag i Krishnas navn og aldrig give det op.
måde er japa-recitation en erhvervet smag. Fordi (Fortsættes i næste nummer)
de sande vise forstår den mageløse værdi af
åndeligt liv, lærer de at nære deres ånd gennem
Kalakantha Prabhu er discipel af Srila PrabGuds hellige navne.
hupada og bosiddende i Gainesville, Florida.
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Deitetens transcendentale natur
Af Srila Bhaktivinoda Thakura
Deitets-tilbedelse og
Bhaktivinoda Thakura
Af Lalitanatha Dasa
En ting, der falder meget i øjnene ved den
vediske religion (eller ’hinduisme’) er tilbedelsen af, hvad tilhængere af vedisk religion
kalder ’Deiteter’, men som udenforstående ser
som ret og slet statuer af alle mulige guder og
gudinder. Specielt mennesker med en baggrund
i religioner med ’billedforbud’ imod at gengive
Gud i en konkret form finder Deitets-tilbedelse
uforståelig og ligefrem anstødelig. Det opfattes som et levn fra en uoplyst tid, hvor man
forestillede sig guder og ånder overalt i den
omgivende natur.
Deitets-tilbedelse er dog ikke en overleveret
form for primitiv animisme, men en del af en
dybtgående og systematisk åndsvidenskab, hvis
mål er at frigøre sjælen fra dens lavere materielle tilknytninger og vække dens oprindelige,
rene kærlighed til Gud. Dette ses eksempelvis
inden for Gaudiya-vaisnava-traditionen. En
af Gaudiya-vaisnavaernes store mestre var
Bhaktivinoda Thakura, der levede fra 1838 til
1914. I bogen Jaiva-dharma fra 1896 behandler
han indgående den vediske teologi bag Deitetstilbedelsen. Bogen er skrevet som en roman,
hvor vaisnava-filosofien forklares igennem
samtaler imellem bogens personer.
Her følger en fri gengivelse af en passage
fra bogens 11. kapitel med en samtale imellem
Mullah Sahib, en muslimsk præst, og Goracanda
Babaji, en lærd vaisnava-munk. Scenen foregår
sidst i 1500-tallet i Bengalen i en landsby ved
bredden af Ganges. Her arrangerede en velhavende købmand engang en stor festival i det
lokale tempel og indbød alle vaisnavaer i 50
kilometers omkreds til at deltage. Bhaktivinoda
Thakura fortæller:

unge og gamle – strømmede til i deres typiske
mundering med kæder af tulasi-perler om halsen
og tilaka-tegn i panden som tegn på, at de anså
deres kroppe for at være Sri Krishnas bolig og
tempel. Mange sang højlydt ’Hare Krishna,
Hare Krishna’ såvel som Sri Caitanyas navne
til rytmisk ledsagelse af mrdanga-trommer og
håndbækkener.
Ved ankomsten blev alle vaisnavaerne modtaget med blomsterguirlander og budt indenfor i
templet. De satte sig i den store kirtana-sal foran
alteret, hvor Sri Caitanya Selv havde sunget og
danset nogle år forinden, før Han forsvandt fra
denne verden. Et par sangere begyndte at synge
Sri Caitanya-mangala-gita, en række smukke
bønner til Sri Caitanyas pris.
Da sangen var på sit højeste, ankom en ny
gruppe gæster. Den højt respekterede Mullah
Sahib, den mest betydelige religiøse personlighed i det muslimske samfund, var mødt op til
hest sammen med 50 trosfæller. Selv om Mullah
Sahib var muslim, var han også kendt for ikke
at være fjendtligt indstillet over for andre religiøse grupper og meget ivrig efter at diskutere
teologiske spørgsmål. Nu ventede han uden
for templet i håb om, at nogle vaisnavaer ville
diskutere med ham.
Ordet spredtes hurtigt blandt vaisnavaerne, og
Goracanda Babaji blev sammen med tre andre
vaisnavaer udpeget til at gå ud og tale med
Mullah Sahib. Ude i tempelgården hilste de to
store religiøse personer respektfuldt og kærligt
på hinanden, og Mullah Sahib sagde ydmygt og
beskedent: “Salam! Vi vil gerne stille jer nogle
spørgsmål.”
Goracanda Babaji: “Vi vil besvare jeres
forespørgsler, så vidt vores viden tillader det.”
Mullah Sahib: “Kære brødre! Siden tidernes
morgen har hinduer tilbedt mange guder og
gudinder. Men vores hellige bog, Koran-sharif,
Mullah’en og babaji’en
siger, at Allah er én, ikke mange. Han er formløs,
Hundredvis af vaisnavaer – mænd og kvinder, og at udhugge Hans billede og tilbede det er en
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Radha Madhava Deiteterne fra Mayapur, Indien

stor synd. Jeg har talt med mange lærde hinduer
om dette. De giver os ret i, at Allah er formløs,
men de siger, at siden det er umuligt at meditere
på et formløst væsen, må man lave en indbildt
form af Allah af hensyn til sin meditation. En
sådan form af Allah kan man tilbede. Det svar
er vi imidlertid ikke tilfredse med.
Ifølge Koranen er et opdigtet materielt billede af Allah Satans værk. Afgudstilbedelse
er absolut forbudt. I stedet for at glæde Allah
nedkalder det Hans vrede. Derfor vil vi spørge
jer vaisnavaer om, hvorfor I praktiserer afgudstilbedelse på trods af jeres indgående kendskab
til skrifterne.”

og betegner i modsætning til Bhagavan derfor
ikke fuldstændigt alle den Højeste Herres overdådigheder.
Almagt er en anden af Guds overdådigheder.
Intet er umuligt for Ham. At sige, at Gud udelukkende er formløs uden form og personlighed,
strider imod Hans ufattelige almagt. Gud er
materielt set formløs, men det er ikke alt. Endnu
vigtigere er det, at Han ved Sin ufattelige kraft
har åndelig form og dermed personlighed. Igennem Sin almagt manifesterer Han på samme
tid Sit formløse væsen såvel som Sin evige
åndelige form og Sine evige åndelige lege.
Allah, Brahman og Paramatma refererer alene
til det formløse aspekt og beskriver ikke Guds
Guds talrige overdådigheder
almagt til fulde.
Goracanda Babaji: ”Gud, som I kalder
Som det tredje angiver Bhagavan, at Han i
Allah, kalder vi Bhagavan eller Krishna. Den al evighed er absolut lykkebringende og altHøjeste er én og samme, selv om hellige skrifter tiltrækkende. Hans aktiviteter og kvaliteter er
som Koranen og Puranaerne kalder Ham ved lykkebringende for alle og drager alle til Ham
forskellige navne. Det bedste navn er selvfølBhagavans fjerde aspekt er, at Han besidder en
gelig det, der mest nøjagtigt beskriver Gud. Af åndelig form af ubegrænset skønhed. Al anden
den grund bruger vi navnet Bhagavan frem for skønhed udgår fra Hans form. De fuldt overAllah, Brahman, Paramatma osv.
givne sjæle kan med deres rensede syn beskue
Allah betyder den største. Imidlertid mener Guds lyksalige åndelige form af ubegrænset
vi ikke, at et navn, der alene beskriver Hans skønhed.
storhed, beskriver Gud til fulde. Vi foretrækEt femte aspekt ved Bhagavan er, at Gud
ker det navn, der beskriver Hans uendelige som den Højeste Person har ubegrænset viden.
overdådigheder.
Han er fuldt bevidst og oplyst, absolut ulastelig,
Storhed er afgjort en af Hans overdådigheder. fuldkommen og fuldstændig, den personificerede
Imidlertid er det modsatte af storhed, nemlig transcendens, det højeste åndelige mål og materielt
lidenhed, det også. Gud er større end det stør- uudgrundelig. Hans evige form som den Højeste
ste, men også mindre end det mindste. Navnet Guddom er selve legemliggørelsen af ren åndelig
Allah angiver kun storhed, men ikke lidenhed, bevidsthed. (Fortsættes i næste nummer)
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Bill Clinton vegetar og veganer
USA’s tidligere præsident Bill Clinton har
de sidste tre år været en erklæret veganer og
fulgt en sund kost i en stil, der ligger langt fra
hans tidligere hang til den typiske amerikanske
junkfood- og fastfood-kultur. Efter en alvorlig
hjerteoperation besluttede den nu 66-årige
Clinton i 2010 at ændre sin kost radikalt, fordi
”han ville gerne leve til at blive bedstefar.” Han
har tabt 15 kg og rejser og arbejder stadig i et
forbløffende tempo, der kan få mange yngre
end ham til at tabe pusten. Han har også selv
bemærket, hvor megen energi og hvor godt han
har fået det efter sin kostomlægning.
Clinton holder, som man kan vente det fra
ham, heller ikke sin nye livsstil for sig selv, men
arbejder ihærdigt, for at bl.a. igennem sin egen

Clinton-foundation, at udbrede viden om fordelene ved en sundere livsstil, hvor en plantebaseret kost er afgørende. Hans besked til verden
er klar: ”Måden, vi forbruger mad på, og det, vi
forbruger, er grunden til det uholdbare niveau af
sundhedsomkostninger i USA.” Han advarer, at
for virkelig at ændre de betingelser, der leder til
dårlige vaner og dårligt helbred: ”…er vi nødt
til at kræve det ved at ændre den måde, vi lever
på. Man er nødt til at træffe et bevidst valg om
ændring af hensyn til sit eget velbefindende
såvel som sin families og sit lands.”
Læs et interview med Bill Clinton om
hans nye livsstil på http://www.aarp.org/health/healthy-living/info-08-2013/bill-clintonvegan.1.html.

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
-20-

Herren Krishnas Køkken
Indisk vegetarisk kogekunst - 16.del
Af Yamuna Devi Dasi

Ghee: den indiske form for renset smør
Yamunas madlavningsserie, hvor vi her er kommet til afsnit 16, blev bragt i Back To Godhead
i 1990’erne.
Ghee – fuldstændigt renset smør – er en helt utrolig
ting. Ved rumtemperatur er
ghee halvblød og cremet.
Når den er smeltet, er den
som flydende guld. Dens
duft er som sød karamel og
mere intens end smør. På
grund af sin exceptionelle
smag gør en lille smule
ghee en stor forskel. Ghee
kan være fra gyldengul til
alabasthvid, hvilket hovedsageligt kommer an på dens
karotenindhold og hvilken
slags græs, som køerne, der
har leveret mælken til smørret, har ædt. I modsætning
til smør kan ghee opbevares
ved stuetemperatur i månedsvis, og den kan opvarmes til stegetemperaturer uden at brænde på.
Folk i Indien har opskattet ghee i årtusinder og
gør det fortsat. Ghee er det foretrukne fedtstof
i klassiske retter, den er essentiel til mange ting
i tempeltilbedelse, og den ayurvediske medicin
priser den for dens sundhed.

Yamuna Devi Dasi

og kaseinen skiller sig fra den rene smørolie.
Fransk klaret smør, der stadig indeholder vand
og kasein, bør opbevares i køleskab for ikke at
blive harsk.
En fordel ved at fjerne kaseinen fra smørret er,
at det nedbringer kolesterolen. Ren ghee indeholder ingen laktose eller oksideret kolesterol.
Selv om det er bedst at rådføre sig med sin læge
først, har mange folk, der har problemer med
Nogle kendsgerninger om ghee
eller er alergiske over for laktose, få eller ingen
Både indisk ghee og fransk klaret smør laves problemer med at fordøje ghee. Siden ghee ikke
på samme måde. Den eneste forskel er, at indisk indeholder kasein, svarer den på mange måder
ghee består af ren smørolie, der er helt renset, til mange nødde- eller planteolier.
imens fransk ghee ikke er helt klaret. Ghee laves
Ghee indeholder beta-karoten og vitamin A,
af usaltet smør, der hovedsageligt består af vand, D, E og K. Beta-karoten og E-vitamin er begge
smørolie og tørstof fra proteinet kasein. Når værdifulde antioxidanter, der bekæmper sygman laver ghee, varmer man langsomt smørret domme og skader. Bortset fra ghee indeholder
op, indtil vandet er fuldstændigt fordampet, ingen spiselig olie undtagen fiskeolie (hvis den
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kan anses for spiselig) A-vitamin, der hjælper til kilogram koster 14-15 $ [1995-pris], imens man
at have et godt syn og holder øjnenes overflade selv kan lave ghee fra økologisk smør for omfugtig. Ghee indeholder fire til fem procent kring 8 $. Hvis du bor i nærheden af et af ISKlinolsyre, der
CON’s landhjælper kropbrugssamfund,
pen med at
er det en ide at
vokse og udkontakte dem
vikles ordentog høre, om de
ligt. Linolsyre
sælger ghee.
er en essentiel
Det meste
fedtsyre, der
af verdens
ofte mangler i
kommercielle
en vegetarisk
ghee kommer
kost.
fra Holland,
Moderne
Australien og
forskning støtSkandinavien.
ter bedstemorKvaliteten vavisdommen
rierer fra acom, at en samceptabel til dårmenblanding af
lig. Køb først
Ghee
urter og kryden smule for at
derier med ghee gør urterne og krydderierne afprøve kvaliteten. Prøv at finde vakuumlukmere nyttige og gavnlige. En eller to teskefulde kede beholdere. Man må ikke lade sig snyde
ghee dagligt forbedrer fordøjelsen, fremmer og forveksle “vegetable ghee” (”plante-ghee”)
optagelsen af maden og nærer hjernen. Ifølge med rigtig ghee. Plante-ghee er i bund og grund
Caraka Samhita, en ayurvedisk tekst om margarine.
sundhed, er ghee “godt for øjnene, stimulerer
fordøjelsen, befordrer hudens glød, forbedrer
Hvor bruger man ghee og hvordan?
hukommelsen og udholdenheden, giver lang
I modsætning til smør, der brænder på ved
levetid og hjælper til at beskytte kroppen mod høje temperaturer, kan ghee bruges til at sautere,
forskellige sygdomme.”
pandestege og dybstege ved temperaturer fra
Ligesom alle andre former for fedt og olier 120° til 190° C. Man kan bruge ghee i stedet
er ghee kalorierig, så hvor meget man kan for andre fedtstoffer i kagedej for at gøre dejen
spise, afhænger af ens alder, vægt og aktivi- flaget. En smule ghee pifter de fleste former for
tetsniveau.
dagligdags mad op. Hvis du forsøger at spise
mindre fedt, kan du sprøjte eller stænke varm
Hvor kan ghee købes?
ghee på dampede eller bagte grønsager. Nogle
Man er nødt til at se sig godt omkring for at få dråber ghee og friskhakkede urter giver en
finde kvalitetsghee på hylderne. Ligesom olie dejlig smagstilsætning til simple fedtfrie supper,
behøver ghee ikke at være på køl, men for at ris, pasta eller kogte bønner.
bevare dens godhed skal den lagres ordentligt,
Måske den mest udtryksfulde anvendelse af
ideelt set på et køligt, mørkt sted i en forseglet ghee er i en krydderiblanding, der kaldes en
beholder. Den eneste færdiglavede ghee, jeg kø- chaunk eller baghar. I en chaunk steges ingeber, er økologisk. Den komer fra Purity Farms, fær, chilier og hele krydderifrø i små mængder
Inc. og fås i mange helsekostforretninger og ghee, indtil de er velduftende, og tilføjes enten
supermarkeder. Økologisk ghee er ikke billig. Et i begyndelsen eller afslutningen på en ret. De
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mulige smagsvariationer er praktisk taget uendelige. Srila Prabhupada kommenterede engang:
“God ghee, god chaunk.”
Hvordan laver man ghee?
Jeg har lavet hundredvis af gryder med ghee
de sidste 30 år, og jeg har altid nydt at gøre
det. At lave ghee er så let og sparer så mange
penge, at jeg sjældent køber ghee. Ligesom
andre kvalitetsolier i mit køkken er de fleste
af mine portioner tilsat smag med urter eller
krydderier. Min øjeblikkelige favorit laves med
nellike, kardemomme og friske karryblade. Jeg
laver ofte ekstra og kommer det på glas til gaver.
Kvaliteten af ghee afhænger selvfølgelig af
smørrets kvalitet, så brug det bedste, der kan
fås. Man kan få økologisk, usaltet smør i nogle
helsekostforretninger, og man kan altid forsøge
at finde et lokalt økologisk mejeri, der har det.
For at give ghee smag tilføjes for hvert kilogram
ghee en, to eller sågar tre dele af følgende krydderiblanding:
6-8 kviste friske karryblade
14-16 hele nelliker
15 cm hel kanelstang
4–6 tsk. hele peberkorn
1 stykke 5 cm langt snittet ingefær
2 store tørrede chili
2 spsk. ristede spidskommenfrø eller korianderfrø
8–12 store kviste af mynte eller frisk koriander

Skru ned for varmen til meget lav og lad smørret
simre uden låg under lejlighedsvis omrøring.
Kog, indtil kaseinen har bundfældet sig og
ændret farve fra hvid til fyldig brun. En tynd,
gennemsigtig skorpe skulle vise sig på overfladen af den klare, gyldne, næsten ubevægelige
ghee (hold godt øje med gryden til sidst for at
undgå, at den brænder på).
Fjern skorpen med en skummeske og gem
den til senere brug i ris, bønner eller grønsager.
Tøm gryden for ghee undtagen de nederste to
centimeter med en øse og hæld den igennem et
kaffefilter eller en fin sigte dækket med køkkenrulle over i en beholder, der kan forsegles.
Hæld derefter resten af ghee’en i gryden over i
kaffefiltret/sigten og stop, lige før du kommer
til det brune tørstof. Når ghee’en er kølet af til
stuetemperatur, forsegles beholderen omhyggeligt. Ghee kan holde i nogle måneder ved kølig
til moderat stuetemperatur. Når vejret er varmt,
opbevares ghee i køleskab.
Ghee og honning pålæg
Dette pålæg siges at styrke en svag fordøjelsesild.
1 dl honning
½ dl ghee ved stuetemperatur
Blend de to ingredienser, indtil de er helt
blandet sammen. Smørres på brød, toast eller
flammestegte chapatier og ofres til Krishna.

Kom smørret i en tykbundet gryde med smørrets overflade mindst fem centimeter under grydens kant. Smelt smørret over middelvarme og
bring i let kog, indtil smørret er dækket af skum.

Hvis du har spørgsmål til køkkensiden, er
du velkommen til at skrive til Dandaniti Devi
Dasi på email: dandaniti108@gmail.com.

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

300 kr. pr. år (10 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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Holy Name Festival i Spanien
For 30 år siden blev Deiteterne Sri-Sri
Radha-Govinda Candra (se forsiden) installeret
på Nueva Vrajamandala, den spanske farm
ca. 100 km fra Madrid. Det blev fejret med en
uges festival med kirtana-workshops, mahaharinama med 2-300 hengivne i Madrid, 12

timers kirtana osv. Det hele blev organiseret af
de unge hengivne i Spanien (øverst til højre),
og Sacinandana Swami, Prahladananda
Swami og Yadunandana Swami samt mange
andre hengivne fra hele verden deltog. (Foto
og tekst: Ananta Sri Dasa)

