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Søndag 4.10 Srila Prabhupadas ankomst til USA
Torsdag 8.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Indira Ekadasi)
Fredag 9.10 Bryd fasten mellem 7:27–11:06
Tirsdag 20.10 Durga Puja
Fredag 23.10 Ramacandra Vijayotsava
                       Srila Madhvacaryas fremkomst
Lørdag 24.10 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn  
  og bønner for Pasankusa Ekadasi)
                        Srila Raghunatha Dasa Gosvamis bortgang
                        Srila Raghunatha Bhatta Gosvamis bortgang
                        Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvamis bortgang
Søndag 25.10 Bryd fasten mellem 6:59–10:15
Tirsdag 27.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
                        Murari Guptas bortgang
                        Laksmi Puja
                        Caturmasyas fjerde måned begynder  
  (faste fra urad-dal i en måned)
Lørdag 31.10 Srila Narottama Dasa Thakuras bortgang
Tirsdag 3.11 Radha Kundas fremkomst, snana dana
                      Bahulastami
Onsdag 4.11 Sri Virabhadras fremkomst
Lørdag 7.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Rama Ekadasi)
Søndag 8.11 Bryd fasten mellem 7:29–10:25
Onsdag 11.11 Diwali
Torsdag 12.11 Govardhana Puja
                         Bali Daityaraja Puja
                         Sri Rasikananda Prabhus fremkomst
Fredag 13.11 Sri Vasudeva Ghosh’ bortgang
Søndag 15.11 Srila Prabhupadas bortgang (faste til  
  middag)
Torsdag 19.11 Gopastami, Gosthastami
                         Sri Gadadhara Dasa Gosvamis bortgang 
                         Sri Dhananjaya Panditas bortgang
                         Srinivasa Acaryas bortgang
Fredag 20.11 Jagaddhatri Puja
Søndag 22.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Utthana Ekadasi)

Forsidebilledet illustrerer denne gang den 
materielle verdens banyantræ. Det beskrives 
i Bhagavad-gitas 15. kapitel, at denne mate-
rielle verden er som en refleksion af et ban-
yantræ i en sø. Hvad dette betyder, kan man 
læse nærmere om på side 7, hvor Dandaniti 
gennemgår Bhagavad-gitas kapitel 15. Det er 
som altid en interaktiv artikel med ledsagende 
spørgsmål, som man kan svare på for at 
komme dybere i forståelsen af Bhagavad-gita.

Vi nærmer os ISKCON’s 50-års jubilæum. 
ISKCON blev grundlagt i 1966, så vi kommer i 
det næste år til at skrive meget mere om dette 
jubilæum, der vil blive markeret i stor stil over 
hele verden. Disse festligheder er faktisk al-
lerede startet. Vi fortæller i dette nummer på 
side 5 om det store arrangement, der fandt 
sted i Kolkata i september i anledning af, at 
det nu er 50 år siden, at Srila Prabhupada gik 
alene om bord på Jaladuta for at sejle til New 
York for at udføre sin åndelige mesters ordre 
om at sprede Krishna-bevidsthed i Vesten.

Med hensyn til kalenderen for oktober er 
der ingen festivaler i denne måned. Bemærk 
dog, at måneden Karttika eller Damodara 
begynder den 27.10 og fortsætter en måned 
frem til den 24.11. I hele denne måned tilbeder 
vaisnavaer Krishna som Herren Damodara, 
der stjal smør fra Sin mor, Yasoda. Og så kan 
man også allerede nu forberede sig på Diwali, 
Govardhana-puja og Srila Prabhupadas bort-
gangsdag i november.
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Srila Prabhupada: Vestens civilisation er 
en modbydelig civilisation, der kunstigt forøger 
livets behov. Tag elektrisk lys som eksempel. 
Elektrisk lys kræver en generator, og for at 
køre generatoren er der brug for olie. Så snart 
olien slipper op, standser alting. Og for at få 
fat på olien må man søge efter den med stor 
omhu og bore dybt ned i jorden og somme 
tider midt ude på havet. Dette er ugra-karma, 
en forfærdelig form for arbejde. Det samme 
kan opnås ved at dyrke nogle castorfrø [fra 
castorbønnen, også kaldet kristpalme], presse 
olien ud og komme olien i en krukke sammen 
med en væge.

Vi indrømmer, at man har forbedret belys-
ningssystemet med elektricitet, men for at 
kunne gå fra castorlampen til det elektriske lys 
ender man med at skulle arbejde meget hårdt. 
Man er nødt til at tage ud midt på havet, bore 
og hente olien op, og på denne måde går man 
glip af sit livs virkelige mål. Vi befinder os i en 
prekær situation, hvor vi hele tiden dør og fø-
des igen i forskellige livsarter. Hvordan slipper 
vi ud af dette kredsløb af fødsel og død – det 
er vores virkelige problem, og det er meningen, 
at dette problem skal løses i den menneskelige 
livsform. Vi har en avanceret intelligens, som 
vi har fået med henblik på selverkendelse, 
men i stedet for at bruge vores avancerede 
intelligens på selverkendelse, bruger vi den 
på at gøre fremskridt fra castorlampen til det 
elektriske lys. Det er alt.

Discipel: Folk vil sige, at dit forslag er 
upraktisk. Hvad mere er, gør elektricitet mange 
andre ting end at lave lys. De fleste af vores 
moderne bekvemmeligheder afhænger mere 

eller mindre af elektricitet.
Srila Prabhupada: I dette liv lever du måske 

bekvemt, men i næste liv kan du blive en hund.
Discipel: Det tror folk ikke på.
Srila Prabhupada: Uanset om de tror på det 

eller ej, er det en kendsgerning. For eksempel 
ved en dreng ikke, at han vil vokse op og blive 
en ung mand, men det ved hans far og mor. 
Hvis drengen siger: “Nej, jeg bliver ikke en ung 
mand,” er det barnligt. Faderen og moderen 
ved, at drengen vil vokse op og blive en ung 
mand, og at det er deres pligt at uddanne ham, 
så han kan få et ordentligt liv.

Når vi på samme måde taler om sjælevan-
dring, kan en slyngel sige: “Det tror jeg ikke 
på,” men det er stadigvæk en kendsgerning. 
En slyngel – en galning – kan påstå, at sjæ-
levandring ikke er en kendsgerning, men det 
virkelige faktum er, at han kommer til at accep-
tere en anden krop i overensstemmelse med 
naturen af sin bestræbelse i dette liv: karanam 
guna-sango ‘sya sad-asad-yoni-janmasu. 

Discipel: Hvad nu, hvis nogen siger: “Dette 
liv med at dyrke castorfrø er meget hårdt, og 
landbrug er generelt meget vanskeligt. Det 
er lettere at arbejde på fabrikken i otte timer, 
komme hjem med nogle penge og nyde livet.” 

Srila Prabhupada: Måske nyder du, men 
ved at nyde glemmer du livets virkelige mål. 
Er det intelligent? Du er blevet givet menne-
skekroppen for at forbedre dit næste liv. Sæt 
nu, at du bliver en hund i dit næste liv. Er det 
vellykket? Du skal kende videnskaben om 
Krishna-bevidsthed. Da vil du blive ligesom 
Gud i dit næste liv i stedet for at blive en hund. 

Discipel: Engang bemærkede du på John 

Den følgende samtale mellem Srila Prabhupada og nogle af hans disciple fandt sted i New 
Vrindavana, Hare Krishnas landbrugssamfund i West Virginia, USA, i juni 1976.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Simpelt liv,
høj tænkning

af Srila Prabhupada
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Lennons landsted ved London, at traktoren 
er grunden til så mange problemer i dag. Den 
tog alt arbejdet fra de unge mænd og tvang 
dem ind til byen for at finde et arbejde, og der 
blev de rodet ind i sansenydelse. Jeg har lagt 
mærke til, at livet på landet er enklere og mere 
fredfyldt. Det er lettere at tænke på åndeligt liv.

Srila Prabhupada: Ja, landlivet er mindre 
forstyrrende og mindre belastende for hjer-
nen. Man skal bare arbejde en smule for at 
få mad, og resten af tiden kan man engagere 
sig i Krishna-bevidsthed. Det er det ideelle liv.

[Srila Prabhupada holder en blomst frem.] 
Se de helt små fibre i denne blomst. Kan nogen 
fremstille den på en fabrik – med sådanne 
små fibre? Og se, hvor lyse og klare farverne 
er! Hvis man studerer bare en enkelt blomst, 
bliver man Gudsbevidst. Der er en maskine, 
som vi kalder “naturen”, og fra denne maskine 
kommer alting. Men hvem har lavet denne 
maskine?

Discipel: I London sagde du, at folk ved 
ikke, at blomsterne er malet med fuldt overlæg 
af Krishna. 

Srila Prabhupada: Ja. Tror du, at blomster 
kan være så smukke uden en kunstner? Det 
er for dumt. Hvad er naturen? Det er Krishnas 
maskine. Alting gøres af Krishnas maskine. 

Sådan bør I udvikle jeres livstil her i New 
Vrindavana. Lev i frisk luft, dyrk jeres eget 
korn, producer jeres egen mælk, spar tid og 
syng Hare Krishna. Simpelt liv, høj tænkning. 
Det er det ideelle liv. Men hvis I forøger 
jeres livs kunstige nødvendigheder – jeres 
såkaldte bekvemmeligheder – og glemmer 
jeres virkelige opgave i Krishna-bevidsthed, 
er det ligesom at begå selvmord. Vi ønsker 
at standse denne selvmordspolitik. Men vi 
insisterer selvfølgelig ikke på, at folk ophører 
med det moderne fremskridt i teknologi. Vi 
viser blot den enkle formel, som Sri Caitanya 
Mahaprabhu gav: “Syng Hare Krishna.” Selv 
på jeres teknologiske fabrik kan I synge eller 
recitere Hare Krishna. Hvad er problemet? I 
kan fortsætte med at trykke på knapperne på 
jeres maskiner og på samme tid synge Hare 

Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 
Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare. 

Discipel: Og hvis folk begynder at synge 
Hare Krishna, vil de gradvist opgive tekno-
logien?

Srila Prabhupada: Naturligvis.
Discipel: Så du sår frøet til deres under-

gang.
Srila Prabhupada: Nej, ikke til deres un-

dergang, men snarere til deres genopbygning. 
Den gentagne fødsel og død, den konstante 
udskiften af kroppe – det er undergang. Men 
med vores metode kommer man til at leve for 
altid – tyaktva dehah punar janma naiti: Man 
får ikke en anden krop. Men uden Krishna-
bevidsthed, tatha dehantara-praptir: Man 
bliver nødt til at acceptere en anden krop, 
hvilket betyder lidelse. Så hvad er bedst? At 
acceptere materielle kroppe, den ene efter den 
anden, eller ikke længere acceptere materielle 
kroppe? Hvis vi er færdige med enhver lidelse 
efter denne krop, er det intelligent, men hvis vi 
skaber en ny krop til at lide yderligere i, er det 
uintelligent. Men hvis man ikke forstår Krishna, 
bliver man nødt til at acceptere en anden krop. 
Der er intet alternativ.
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Fra den 13. til den 16. august tiltrak en 
enorm begivenhed i Kolkata (Calcutta) 35.000 
mennesker inklusive repræsentanter fra 125 
lande og mange fremtrædende politikere og 
VIP’er, der mødtes for at fejre 50-året for Srila 
Prabhupadas afrejse til USA. 

Alle kom de for at vise deres respekt for den 
store åndelige lærer, der forlod sit hjem i en 
alder af 69, trodsede to hjertetilfælde på den 
månedlange rejse på fragtskibet Jaladuta og 
kæmpede med kun lidt hjælp i et af New Yorks 
værste kvarterer i næsten et år, inden han fik 
etableret ISKCON den 13. juli 1966.

Alt dette gjorde han ikke i en søgen efter rig-
dom eller den amerikanske drøm som de fleste 
andre immigranter, men for at give budskabet 
om kærlighed til Gud, som hans åndelige 
mester Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati havde 
bedt ham om at bringe til Vesten.

I dag består hans Internationale Samfund 
for Krishna-bevidsthed af omkring ti millioner 
tilhængere med 75.000 initierede hengivne 
og hundredvis af templer, landbrug, øko-
landsbyer, restauranter og skoler verden over.

På den 13. august, den vigtigste dag i 50-års 
begivenheden og selve dagen, hvor Prabhu-
pada drog af sted, hang flag fra 125 lande fra 

loftet i Kolkatas store hvælvede indendørs 
Netaji Stadion til minde om Prabhupadas 
bedrift. Under flagene var scenen udformet 
af den bengalske filmproducent Srikant Mohta 
til at ligne skibet Jaladuta med dets koøjer, 
rækværk, sejl og selv havvandet med blå 
glimtende lys.

Festlighederne den 13. august for ISKCON’s 
hengivne og Kolkatas lokale publikum var delt 
i en formiddags- og eftermiddagssession. 
Tidligt om morgenen begyndte 100 busser 
at bringe deltagerne, og fra klokken 8 til 13 
var stadionet pakket med et publikum af hen-
givne og venner fra forskellige indiske byer og 
lande over hele verden. Med over 3.000 flere 
mennesker end de 15.000, der er stadionets 
kapacitet, stod mange pakket på trapperne 
og gangene.

Programmet var spækket med berømmelse 
af Prabhupada og hans præstationer. Bhakti 
Caru Swami, Jayapataka Swami, Radhanatha 
Swami og Bhakti Purusottama Swami talte 
alle om det offer, som Srila Prabhupada gik 
igennem for vores skyld.

Srila Prabhupadas søn Vrindavana Candra 
De, efter sigende den eneste nulevende per-
son, der var til stede ved Prabhupadas afrejse 

Monumentalt 50-års jubilæum for 
Prabhupadas rejse til USA

af Madhava Smullen
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til USA, mindedes også, hvordan han sagde 
farvel til sin far i Kolkatas Khidirpur Kaj med en 
krukke af kokos-laddhuer fra sin søster, Prab-
hupadas datter Bhakti-lata. Han huskede, at 
Srila Prabhupada havde været så forsagende, 
at han sågar havde givet ham de eneste 40 
rupier, han havde på sig, ”fordi de ville ikke 
være ham til nogen nytte i Amerika.” Prab-
hupada bad sin søn overbringe hans bedste 
ønsker til hans familie og bad dem bede til, at 
han måtte nå sikkert frem. Derefter, da skibets 
klokke meldte dets afgang, brød Vrindavana 
Candra ud i tårer og kastede sig selv på jorden 
i respekt for sin far.

Formiddagsprogrammet inkluderede også 
bhajana med Mayapur Chandras, kirtana 
med Lokanatha Swami og en hyldest til Srila 
Prabhupada med de unge kvinder fra Mayapur 
International School. Et højdepunkt var et 40 
minutters teaterstykke om Srila Prabhupadas 
livshistorie fra hans barndom til hans afrejse 
med Jaladuta med Prince Dance Group, vin-
derne af Indiens Got Talent.

Eftermiddags- og aftensessionen fra klok-
ken 15 til 21 tiltrak igen så mange mennesker, 
hovedsageligt lokale Kolkata-borgere, der var 
ivrige efter at ære Srila Prabhupada, at tusin-
der måtte afvises ved indgangen. 

I sin tale priste Vestbengalens guvernør Sri 
Kesari Natha Tripathi Srila Prabhupada, og 
den fremtrædende politiker Kiran Bedi både 
talte og tweetede begivenheden til sine 5,1 
millioner tilhængere på Twitter med ordene: 
”Meget hellig dag i Kolkata. ISKCON fejrer 
50-året for Prabhupadas rejse,” og kaldte det 
for en begivenhed af ”energi, fællesskab og 
hengivenhed”.

Den amerikanske kongreskvinde Tulasi 
Gabbard, der er en hengiven af Krishna, talte 
også: ”En person, der ikke kan bære en an-
dens lidelse, kaldes medfølende,” citerede hun 
fra Rupa Gosvami. ”Det var denne medfølelse, 
der drev Srila Prabhupada til at forsøge noget 
så modigt og vovefuldt som at give Herren 
Caitanyas budskab og det hellige navn til hele 
menneskeheden.” Hun tilføjede: ”[vi] ville alle 

være fortabte forældreløse børn uden hans 
medfølelse og nåde.”

Imens brød ISKCON-repræsentanter fra 106 
forskellige lande verdensrekorden for flest na-
tionaliteter sammen i en yoga-time, hvor de la-
vede yoga -øvelser såsom padmasana (lotus-
positionen), imens de sang Srila Prabhupadas 
pranama-mantra og Hare Krishna-mantraet. 
Derefter satte hengivne, der repræsenterede 
105 lande, en ny verdensrekord med de fleste 
nationaliteter nogensinde i en korsang, hvor de 
sang Sri Guru Carana Padma til ære for Srila 
Prabhupada. En dommer fra Guiness Book of 
World Records, Pravin Patel, var til stede og 
overrakte officielt ISKCON certifikaterne, der 
bekræftede rekorderne.

Senere om eftermiddagen blev en særligt 
bestilt skulptur, der er tegnet af den ukrainske 
kunstner Volodymyr Zhuravel, afsløret. Den 
er lavet af bronze og består af to dele. Den 
ene del viser Srila Prabhupada gå ombord på 
skibet i Kolkata. Den opbevares for øjeblikket 
hos ISKCON Kolkata for snart at blive stillet 
op i en park nær Khidirpur Kaj. Den anden 
del, der viser Prabhupada gå ned fra skibet i 
Boston, skal stå i en offentlig park nær havnen 
i Boston, USA.

Andre af aftenens højdepunkter inkluderede 
en frydefuld opførelse af Jayapataka Swamis 
sang Jadi Prabhupada Na Hoito med Ekalavya 
Dasa og en kæmpegruppe af unge dansere 
og sangere, og en danseoptræden til sangen 
Gopinatha med 650 studerende fra skoler 
i Kolkata. Til slut dannede danserne ordet 
Krishna med deres kroppe.

Den 14. august blev hundredvis af hen-
givne taget på en bustur til nøglesteder i Srila 
Prabhupadas liv. Gruppen inkluderede de 125 
ISKCON-repræsentanter fra 125 forskellige 
lande. De var blevet fløjet ind af ISKCON Kol-
kata. Mange af dem har været med i ISKCON i 
årtier, men aldrig før haft råd til turen til Indien.

Opholdene på turen inkluderede Ulta Danga 
Junction Road 1, hvor Prabhupada mødte 
sin åndelige mester for første gang; Radha 
Govindaji Mandir på Bara Bazaar, hvor Srila 
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Prabhupada fejrede sin egen Rathayatra-
festival, da han var fem år gammel; huset på 
Mahatma Gandhi Road 151, hvor han voksede 
op; og stedet på Tollygunge Road, hvor han 
blev født i 1896.

Til sidst besøgte de hengivne 
Khidirpur Kaj, hvorfra Srila Prab-
hupada tog til USA for 50 år 
siden. ”De hengivne bukkede 
sig alle ned og blev overvældet 
af følelser i det øjeblik,” fortalte 
Radharaman Dasa, der havde 
organiseret turen.

Den 15. august på Indiens 
uafhængighedsdag havde 600 
hengivne inklusive repræsentan-
terne fra de 125 lande med deres 
landes flag harinama-sankirtana 
fra ISKCON Kolkata til Victoria 
Memorial, hvor de fortsatte med 
at synge fra klokken 10 til 13:30.

Den 16. august og om afte-
nerne den 14. og 15. samledes 
hengivne i ISKCON Kolkata 
til kulturelle arrangementer og 
hørte om Srila Prabhupadas liv 
fra hans ældre disciple.

”Stemningen på denne fe-
stival var ladet med kærlighed 
og hengivenhed,” fortalte Rad-
haraman. “Da alle de hengivne 
fra hele verden tog af sted til 
deres hjemland, grad de tårer af 
taknemmelighed over for Srila 
Prabhupada.”

Kolkata-begivenheden til min-
de om Prabhupadas rejse på 
Jaladuta er selvfølgelig kun start-
skuddet på de arrangementer, 
der kommer til at ske over hele 
verden i anledning af ISKCON’s 
50-års jubilæum, der vil fortsætte 
med begivenheder hele året 
igennem indtil den 13. juli 2016, 
som er datoen for samfundets 
officielle registrering i 1966.

“Vi i ISKCON ved, at vi alle er blevet red-
det ved Srila Prabhupadas nåde,” afsluttede 
Radharaman. “Så alle disse begivenheder 
handler om at dele det store held, som vi har 
fået, med andre.”
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I 2008 mødtes seksten biologer fra hele 
verden i Altenberg i Østrig for at diskutere pro-
blemer med den moderne neo-darwinistiske 
evolutionsmodel. Tidsskriftet Nature dækkede 
”Altenberg 16” konferencen med citater fra 
ledende videnskabsmænd:

”Oprindelsen til vinger og invaderin-
gen af landjorden… er ting, som evolu-
tionsteorien kun har fortalt os lidt om.”49

”Man kan ikke benægte kraften af se-
lektion i genetisk evolution… men efter 
min mening stabiliserer og finjusterer 
dette former, der opstår igennem andre 
processer.”

”Den moderne syntese er bemærkel-
sesværdig god til at beskrive den stær-
kestes overlevelse, men ikke god til at 
opstille modeller for, hvor den stærkeste 
kommer fra.”

I Problem 3 lærte vi, at mutationer ikke kan 
frembringe mange komplekse træk i levende 
organismer inden for rimelige evolutionære 
tidsskalaer. Men mutationer er kun en del 
af den gængse evolutionsmekanisme, for 
der er også ”den naturlige selektion”. Og 
den darwinistiske evolution kan ikke blot 
generelt ikke forklare, hvor ”kommer den 
stærkeste fra” igennem mutationer, men har 
også ofte store problemer med at forklare 

”den stærkestes overlevelse” gennem na-
turlig selektion.

Evolutionsbiologer antager ofte, at når først 
mutationer frembringer et funktionelt fordelag-
tigt træk, kan det let spredes (”blive fikseret”) i 
en population gennem naturlig selektion. Lad 
os f.eks. forestille os en population af brune 
ræve, der lever i et snefyldt område. På et 
tidspunkt fødes en ræv med en mutation, der 
gør dens pels hvid i stedet for brun. Denne 
ræv har nu en fordel, når det kommer til at 
jage bytte og undgå rovdyr, for dens hvide 
pels giver den en camouflage i det snefyldte 
område. Den hvide ræv overlever og giver 
sine gener videre til sit afkom, der også er 
dygtig til at overleve og formere sig. Med tiden 
spredes den hvide pels i hele populationen.

Det er sådan, det skulle virke – i teorien. I 
den virkelige verden garanterer frembringel-
sen af et funktionelt fordelagtigt træk ikke, at 
det vil blive bevaret eller fikseret. Hvad nu, 
hvis den hvide ræv f.eks. falder, brækker et 
ben og bliver ædt af et rovdyr uden nogen-
sinde at give sine gener videre? Tilfældige 
hændelser eller påvirkninger kan forhindre 
et træk i at spredes i en population, selv hvis 
det ellers ville give en fordel. Disse tilfældige 
indflydelser kategoriseres samlet under nav-
net ”genetisk drift”. Når biologer regner på 
den naturlige selektions matematik, finder 
de, at medmindre et træk giver en særdeles 
stærk selektiv fordel, er genetisk drift tilbøje-
lig til at overvælde indflydelsen fra selektion 

Casey Luskin er i gang med en serie på ti, hvor han gennemgår ti store problemer for bio-
logisk og kemisk evolution. Artiklerne er hentet fra bogen ”More than Myth”, der er redigeret 
af Paul Brown og Robert Stackpole og udgivet af Chartwell Press i 2014. Her fortsætter han 
med seriens fjerde problem med en diskussion af begrænsningen ved naturlig selektion og 
problemet med at få nye fordelagtige træk optaget i de levende organismers populationer.

TI PROBLEMER MED DARWIN: PROBLEM 4

Naturlig selektion kan ikke fiksere 
fordelagtige træk i populationer

af Casey Luskin
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og forhindre tilpasninger i at få fodfæste i en 
population.

Dette undervurderede problem anerkendes 
af nogle evolutionsforskere, der er skeptiske 
over for den naturlige selektions evne til at 
drive evolutionsprocessen. En af disse vi-
denskabsmænd er Michael Lynch, en evoluti-
onsbiolog ved Indiana University, der skriver: 
”Tilfældig genetisk drift kan udgøre en stærk 
barriere over for udbredelsen af molekylære 
forbedringer gennem tilpasningsprocesser.”50 

Han bemærker, at indvirkningen fra drift 
”begunstiger fikseringen af svagt skadelige 
mutationer og modvirker udbredelsen af gavn-
lige mutationer.”51 På samme måde forklarer 
Eugene Koonin, en ledende videnskabsmand 
ved National Institutes of Health, at genetisk 
drift leder til ”tilfældig fiksering af neutrale eller 
sågar skadelige ændringer.”52

Overflødig kompleksitet
Efter Lynchs opfattelse er der mange cel-

lulære systemer, der hjælper til overlevelse, 
men ellers er overflødige. Som resultat funge-
rer de som nødmekanismer, der kun bruges, 
når et ellers meget effektivt primærsystem 
fejler. Fordi de sjældent bruges, udsættes 
disse systemer kun af og til for selektionens 
si. Alligevel kan disse systemer være sær-
deles komplekse og effektive. Hvordan kan 
et system, der kun sjældent bruges eller kun 
behøves i ny og næ, udvikles til sådant et højt 
og effektivt niveau af kompleksitet? Efter at 
have observeret mange ”lag” af komplekse 
cellulære mekanismer, der er involveret i 
processer som DNA-replicering, stiller Lynch 
et afgørende spørgsmål:

”Selv om disse lag af forsvarsvær-
ker er tydeligt fordelagtige og i mange 
tilfælde afgørende for cellens helbred, 
opstår der med det samme flere spørgs-
mål, fordi den samtidige opståen af alle 
komponenter i et system er usandsyn-
lig. Hvordan kan selektionen befordre 
etableringen af ekstra niveauer med 

duelighedsforstærkende mekanismer, 
hvis de etablerede primære forsvarslin-
jer allerede er højt raffinerede.”53 

Lynch tror ikke på, at naturlig selektion 
kan klare opgaven. I en artikel fra 2007 i 
Proceedings of the U.S. National Academy 
of Sciences med titlen The frailty of adaptive 
hypotheses for the origins of organismal com-
plexity (”Svagheden ved tilpasningshypoteser 
for oprindelsen til organismers kompleksitet”) 
forklarer han: ”[blandt evolutionsbiologer] er 
det, der er oppe at vende, hvorvidt naturlig 
selektion er en nødvendig eller tilstrækkelig 
kraft til at forklare, hvordan de genomiske og 
cellulære træk, der er centrale for opbygnin-
gen af komplekse organismer, opstår.”54 Med 
et tilsvarende sprog konkluderer en artikel i 
tidsskriftet Theoretical Biology and Medical 
Modelling: ”Det er vigtigt for biologer realistisk 
at vurdere, hvad selektion kan gøre og ikke 
kan gøre under forskellige omstændigheder. 
Selektion er måske hverken nødvendig for el-
ler tilstrækkelig til at forklare talrige genomiske 
eller cellulære træk ved komplekse organis-
mer.”55 Lynch er meget klar i sin opfattelse: 
”Der er ingen tvingende empiriske eller teore-
tiske beviser for, at kompleksitet, modularitet, 
overflødige træk eller andre karaktertræk 
befordres gennem naturlig selektion.”56 

Det er forkert, uanset hvad du gør
I stedet for den naturlige selektion forsøger 

evolutionsbiologer som Lynch at foreslå ge-
netisk drift for at forklare oprindelsen til kom-
plekse biologiske træk. Ifølge Lynch: ”Mange 
aspekter af kompleksitet på de genomiske, 
molekylære og cellulære niveauer i flercellede 
arter skylder sandsynligvis deres oprindelse 
disse ikke-tilpassende kræfter, der ikke repræ-
senterer meget andet end passive udfald… ”57 

Men han indrømmer: ”Disse ikke-tilpassende 
evolutionskræfter er stokastiske af natur.”58

Stokastisk betyder selvfølgelig tilfældig. 
Kan en strengt tilfældig indflydelse, der ingen 
grund har til at bevare træk, der kunne give 
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en vis fordel, forklare de særdeles komplekse 
biologiske træk som DNA-replicering eller 
bioluminescens, der virker højst finjusterede 
til at udføre nyttige biologiske funktioner? 
Biologen Ann Gauger er skeptisk over for 
Lynchs forklaring, for som hun bemærker: 
”Han kommer ikke med nogen forklaring på, 
hvordan ikke-tilpassende indflydelser kan 
frembringe funktionel genomisk kompleksitet 
og den organismekompleksitet, som vi ser 
i moderne arter.”59 Jerry Coyne påpeger på 
samme måde den store mangel ved appeller 
til genetisk drift:

 
”Både drift og naturlig selektion frem-

bringer genetiske forandringer, som vi 
genkender som evolution. Men der er en 
vigtig forskel. Drift er en tilfældig proces, 
imens selektion er det stik modsatte 
af tilfældighed… Som en rent tilfældig 
proces kan genetisk drift ikke forårsage 
evolutionen af tilpasninger. Den kunne 
aldrig bygge en vinge eller et øje. Dette 
kræver ikke-tilfældig naturlig selektion. 
Det, som drift kan gøre, er at give op-
hav til træk, der hverken er nyttige eller 
skadelige for organismen.”60

Coyne bemærker videre: ”Indflydelsen af 
denne proces på vigtige evolutionære for-
andringer er dog sandsynligvis lille, for den 
har ikke den naturlige selektions formende 
kraft. Naturlig selektion fortsætter med at 
være den eneste kraft, der kan frembringe 
tilpasninger.”61 Men i en vis forstand er selv 
han enig med Lynch og indrømmer: ”Genetisk 
drift er ikke kun magtesløs, når det kommer til 
at skabe tilpasninger, men kan i virkeligheden 
overvælde den naturlige selektion.”62

Debatten om, hvorvidt naturlig selektion 
eller genetisk drift øver størst indflydelse på 
evolutionen, vil utvivlsomt fortsætte. Men 
uanset hvilken side vinder denne debat, er 
der ringe grund til at tro, at de vil finde frem 
til en levedygtig materialistisk forklaring på 
problemet. Evolutionsbiologerne står nu med 

et uløseligt dilemma:

Naturlig selektion er en alt for virk-
ningsløs mekanisme til at overvinde 
tilfældige kræfter og fiksere den slags 
komplekse tilpasninger, vi observerer i 
populationer, for naturlig selektion over-
vældes let af tilfældige indflydelser som 
genetisk drift.

Livet er fyldt med særdeles kom-
plekse og effektive tilpasninger, men 
tilfældig genetisk drift giver ikke nogen 
berettiget grund til at tro, at sådanne 
træk skulle opstå.

Kort og godt er genetisk drift det samme 
som at påkalde mekanismen med mutation 
og naturlig selektion – uden naturlig selektion. 
Dette underkaster drift alle de vanskeligheder, 
vi så i Problem 3, hvor tilfældige mutationer 
var ude af stand til at bygge biokemiske træk 
som funktionelle proteiner eller simple protein-
protein samspil, for der krævedes talrige ko-
ordinerede mutationer for at få sådanne træk. 
Uden selektion er der ingen grund til at tro, 
at tilfældige mutationer alene, dvs. genetisk 
drift, kan frembringe noget som helst nyttigt.

Desværre får offentligheden sjældent kend-
skab til disse problemer eller denne debat. 
Ifølge Lynch fremstilles naturlig selektion 
typisk ”(uden noget bevis) som en almægtig 
mekanisme”63, der kan opbygge komplekse 
biologiske træk. Han advarer: ”Myten om, 
at alt ved evolutionen kan forklares ved til-
pasning, fortsætter med at bestå på grund af 
vores løbende hyldest i populærlitteraturen 
til Darwins afhandling.”64 Virkeligheden er, at 
hverken ikke-tilfældige kræfter som naturlig 
selektion eller tilfældige kræfter som genetisk 
drift kan forklare oprindelsen til mange kom-
plekse biologiske karaktertræk.

Fodnoter: Af pladshensyn henvises til den 
oprindelige artikel på nettet, se http://www.
evolutionnews.org/2015/01/problem_4_na-
tur091131.html.
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Indledning af Lalitanatha Dasa
Hjemme hos Dandaniti og mig har vi i en 

del år haft en bog ved navn Advaita Prakasa 
stående på vores boghylde. Ifølge bogens 
oplysninger er det en biografi, der skulle 
være skrevet over Srila Advaita Acarya af 
hans personlige tjener, Isana Nagara. Det er 
en flere hundrede år gammel 
bengalsk bog, der blev over-
sat til engelsk og udgivet af 
et par hengivne i ISKCON for 
omkring femten år siden. Jeg 
har ofte læst den med stor 
fornøjelse på Srila Advaita 
Acaryas fremkomstdag.

Imidlertid faldt jeg for nylig 
over nogle kommentarer 
fra Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakura, der af-
viste bogen som uægte og 
uautoriseret. Det fik mig til 
at undersøge sagen videre, 
og til sidst blev jeg gjort op-
mærksom på en anmeldelse 
af bogen af Swami B.V. Giri. 
Jeg bringer et uddrag af denne anmeldelse 
herunder. Den er interessant læsning og kan 
forhåbentlig hjælpe i hvert fald dem, der er 
inde i de finere detaljer i Gaudiya-vaisnava-
filosofien, til at kunne skelne mellem, hvad 
der er værd at læse, og hvad der er klogt 
at undgå.

Anmeldelsen starter med et spørgsmål fra 
en hengiven:

En bog ved navn Advaita Prakasa 
blev for ikke så længe siden oversat fra 
bengalsk til engelsk. Jeg blev meget in-
spireret af den, og den virker til at være 
god nok, men jeg hørte for nylig, at det er 
en uautoriseret bog. Kan du uddybe det?

Swami B.V. Giri:
Advaita Prakasa er en hagiografi eller hel-

genbeskrivelse af Sri Advaita Acarya Prabhu. 
Den er skrevet omkring 1560, og det nævnes, 
at dens forfatter var Sri Isana Nagara, Advaita 
Acaryas tjener. Men i betragtning af bogens 
historiske og filosofiske unøjagtigheder kan 

den ikke anses for at være 
autoriseret. Bogens gennem-
gående ånd er, at Advaita 
Acarya indtager en ontologisk 
højere position end Sri Caitan-
ya Mahaprabhu, siden det var 
Ham, der nedkaldte Herren 
og senere bad Herren forlade 
denne verden. Med andre ord 
behandles Mahaprabhu i Ad-
vaita Prakasa blot som en 
funktionærlignende Guddom, 
der hidkaldes og sendes bort 
efter forgodtbefindende. Det 
antydes også i Advaita Pra-
kasa, at Caitanya-træets vig-
tigste gren er Advaita Acaryas 
familiedynasti, advaita-vamsa.

Der er mange fejl i bogen. For eksempel står 
der i kapitel 12, at Advaita Prabhus søn, Sri 
Acyutananda, gik i Nimai Panditas tol (san-
skritskole). Imidlertid er denne udtalelse ikke 
i overensstemmelse med de autoriserede bio-
grafier over Sri Caitanya Mahaprabhu, nemlig 
Caitanya-bhagavata af Srila Vrndavana Dasa 
Thakura eller Caitanya-caritamrta af Srila 
Krishnadasa Kaviraja Gosvami. Dette bliver 
uddybet af Hans Guddommelige Nåde A.C. 
Bhaktivedanta Svami Prabhupada i hans for-
klaring til Caitanya-caritamrta, Adi-lila 12.17:

Advaita Prabhu giftede sig sidst i 
det femtende århundrede. Da Herren 
Caitanya Mahaprabhu ville gå til lands-

Af Swami B.V. Giri

Anmeldelse af 
Advaita Prakasa
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byen Ramakeli på vej fra Jagannatha 
Puri til Vrindavana i årene 1511 og 1512, 
var Acyutananda kun fem år gammel. 
Caitanya-bhagavata (Antya-khanda, 
kap. 4) beskriver Acyutananda på det 
tidspunkt som panca-varsa vayasa 
madhura digambara, ”kun fem år gam-
mel og nøgen”. Derfor er konklusionen, at 
Acyutananda blev født engang i 1506… I 
en uautoriseret bog ved navn Sitadvaita-
carita… nævnes det, at Acyutananda var 
Sri Caitanya Mahaprabhus klassekam-
merat. Ifølge Caitanya-bhagavata er 
dette udsagn helt forkert. Da Caitanya 
Mahaprabhu accepterede sannyasa-
livets forsagende orden i 1509, besøgte 
han Advaita Prabhus hjem i Santipura. 
På det tidspunkt var Acyutananda ifølge 
Caitanya-bhagavata (Antya-khanda, 
kap. 1) kun tre år gammel.

Isana Nagara kan logisk set ikke være for-
fatteren til Advaita Prakasa, for som Advaitas 
familietjener må han have kendt alderen på 
sin herres søn og ville ikke begå en sådan fejl 
som at tro, at Acyutananda var Mahaprabhus 
elev på et tidspunkt, hvor Acyutananda slet 
ikke var født.

En anden grel fejl i Advaita Prakasa kan 
findes i kapitel 17, hvor Caitanya Mahaprabhu 
møder Prabodhananda Sarasvati. Ifølge Ad-
vaita Prakasa var Prabodhananda en maya-
vadi-sannyasi, der boede i Kasi. Dette er en 
almindelig opfattelse, der udtrykkes af mange 
fejlinformerede intellektuelle og af sahajiya-
sekten, der forveksler Srila Prabodhananda 
Sarasvati, en vaisnava tridandi-sannyasi, 
med Prakasananda Sarasvati, en ekadandi-
sannyasi fra Sankaras Vedanta-skole. I sin 
kommentar til Caitanya-bhagavata afviser 
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura 
denne opfattelse som følger:

Prakasananda var navnet på en 
intellektuel sannyasi inden for Kevala-
advaitas filosofiske skole, og med sine 

forklaringer af Vedaerne ville han skære 
Herrens transcendentale krop i stykker. 
Nogle uvidende mennesker anser Praka-
sananda for at være den samme person 
som Vyenkata Bhattas yngre broder, Pra-
bodhananda, der boede på bredden af 
floden Kaveri. Denne fejlagtige opfattel-
se findes i sahajiya-bogen Bhakta-mala 
og selv i mange nutidige intellektuelles 
bøger. (Caitanya-bhagavata, forklaring 
til Madhya-khanda 3.37).

Ydermere finder vi i kapitel 10 i Advaita 
Prakasa en hændelse, hvor den spæde Nimai 
nægter at drikke Saci-devis brystmælk, fordi 
hun ikke har taget diksa-indvielse fra Sri Ad-
vaita Acarya. For at glæde sit barn lader hun 
sig derfor indvie af Advaita. Der står imidlertid 
ingen steder nævnt i de autoriserede biografier 
over Sri Caitanya Mahaprabhu, at Saci-mata 
skulle være blevet indviet af Advaita Prabhu. 
Dette er et falsum fra Advaita-vamsas familie-
gosvamier for at antyde, at Advaita Acarya er 
vigtigere end Sri Caitanya Mahaprabhu.

Der er mange filosofiske mangler (apa-
siddhanta) i Advaita Prakasa, og de gør 
bogen værdiløs for dem, der ønsker at gøre 
fremskridt i Krishna-bevidsthed. Srila Bhak-
tisiddhanta Sarasvati Thakura skriver i sin 
introduktion til Sri Caitanya-caritamrta:

Der er flere andre nyere bøger el-
ler bøger, der blev skrevet lidt senere 
(såsom Jayanandas Caitanya-mangala, 
Govinda Dasas kadaca, Vamsi-siksa, 
Advaita Prakasa og Nityananda-vamsa-
vistara). Selv om det hævdes, at disse 
bøger er gamle, har vi ingen interesse 
i dem. De udmærker sig ved at være 
ukorrekte i deres filosofiske sandheder 
og konklusioner. Deres snæversynede, 
ondsindede hensigter er indlysende og 
særdeles påfaldende på grund af mang-
len på omhu og sand lære i dem. 

Caitanya-caritamrta siges at være den 
oprindelige bog, og disse apa-granthaer 
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(falske bøger) er ikke anerkendte.

Nu om dage er nogle hengivne kendte for 
at udvise lille eller ingen forsigtighed, når det 
kommer til at læse eller udgive forskellige 
bøger uden at være helt klar over deres op-
rindelse eller indhold. Det er ikke et godt tegn, 
når hengivne oversætter og udgiver bøger, 
som klart strider imod den ægte Gaudiya-
siddhanta og er blevet forkastet af vores 
tidligere acaryaer.

I navn af at give vaisnava-samfundet nye 
og ’nektariske’ bøger spreder nogle personer 
ubevidst apa-siddhanta (gift). Ved at indtage 
en sådan gift bliver den uskyldige hengivne 
tilbøjelig til at acceptere mere og mere 
apa-siddhanta som de tidligere acaryaers 
sande konklusioner. En sådan accept af apa-
siddhanta lammer en aspirerende hengivens 
åndelige fremskridt.

Den Højeste Herre Sri Caitanya Maha-
prabhu har advaret:

Hvis man læser for mange bøger og 
accepterer for mange menneskers me-
ninger, vil der opstå tvivl i hjertet. Man vil 
ikke være i stand til at finde ud af, hvad 
livets højeste mål er. (Cc. Adi. 16.11)

I deres store medfølelse har vores åndelige 
mestre skrevet og anbefalet mange skrifter, 
som vi skal studere, men desværre bliver vi 
hurtigt trætte af at læse dem og ønsker at 
læse noget nyt. Vi vil høre noget, som vi ikke 
har hørt før. Dette er typisk for vores moderne 
forbrugermentalitet. Srila Prabhupada bifaldt 
ikke denne mentalitet:

Jeg kan sige, at denne praktiske 
hengivne tjeneste er hemmeligheden til 
at forstå sastraerne. Min Guru Maharaja 
plejede at sige, at for den, der ikke er 
engageret i hengiven tjeneste, svarer 
hans læsning af alle bøgerne til at slikke 
på honningkrukkens yderside. Den, 
der tror, at bøgerne er nok i sig selv, er 

tilfreds på den måde. Men vi bør lære 
hemmeligheden om, hvordan vi åbner 
krukken og smager på honningen. Hvis 
vi på denne måde blot forstår én bog 
eller ét sloka, er fuldkommenheden der. 
Herren Caitanya advarede imod at læse 
for mange bøger, selv om jeg kan se, at 
det er meget populært i Amerika at have 
læssevis og læssevis af bøger og ikke 
forstå en eneste af dem. Men hvorom 
alt er, vil du ved oprigtigt at arbejde 
og omhyggeligt udføre den åndelige 
mesters instruktion være fremgangsrig 
ved Krishnas nåde. (Brev til Pradyumna 
Dasa den 17. februar 1968)

Den uautoriserede tilbøjelighed til at læse 
mange bøger gælder ikke blot læsning af 
såkaldt hengiven litteratur. Det inkluderer 
også bøger om berømte sahajiya- og maya-
vadi-guruers liv, kristen mystik, tantra, UFO’er, 
verdslige romaner, tibetansk buddhistiske 
meditationsteknikker og Nostradamus’ pro-
fetier for at nævne nogle få. Sådanne verdslige 
bøger kaldes asat-sastresu og falder under 
kategorien prajalpa [nyttesløs tale], siden de er 
fuld af emner, der ikke er relateret til hengiven 
tjeneste. Sådanne bøger er værdiløse, når det 
kommer til vores fremskridt i Krishna-bevidsthed.

Uanset af hvilken grund, en sadhaka læser 
for mange bøger, kan det føre til hans ødelæg-
gelse, hvis det ikke gøres under vejledning af 
en ældre vaisnava. At læse på eget initiativ er 
kun en jagt efter viden, hvilket ikke er befor-
drende for ren hengivenhed, suddha-bhakti.

Det forvirrede sind kan fortælle os, at ved at 
læse mange bøger (såsom Advaita Prakasa) 
vil vi få en større forståelse af den Højeste 
Herre, eller vi vil få en større viden om skrif-
terne, men det er tvivlsomt. Snarere er der fare 
for, at man ved at studere uautoriserede bøger 
eller selv ved at høre for mange meninger 
ødelægger sit fremskridt i Krishna-bevidsthed. 
Man bør derfor ikke læse, oversætte eller ud-
give de bøger, der ikke anbefales af Sri Guru 
og de tidligere acaryaer.
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Den materielle verdens banyantræ
Kapitlet starter med en berømt analogi, der 

beskriver den materielle verden og sjælens 
indvikling i den:

”Guddommens Højeste Personlighed sagde: 
Det siges, at der findes et uforgængeligt ban-
yantræ, hvis rødder vokser opad og grene 
nedad, og hvis blade er de vediske hymner. 
Den, der kender dette træ, kender Vedaerne.” 
(Bg. 15.1) 

”Dette træs grene, der næres af den materi-
elle naturs tre kvaliteter, vokser både nedad og 
opad. Kvistene er sanseobjekterne. Dette træ 
har også rødder, der vokser nedad, og disse 
er bundet til menneskesamfundets frugtstræ-
bende handlinger.” (Bg. 15.2)

Den materielle verdens forviklinger sam-
menlignes her med et stort banyantræ, der 
vender på hovedet. Dette univers er en for-
vrænget refleksion af den virkelige verden, det 
evige åndelige rige. Ligesom et spejlbillede er 
midlertidigt, er denne materielle manifestation 
også midlertidig. Når det levende væsen for-
søger at nyde frugterne af banyantræet, er det 
lige så omsonst som at ville plukke frugterne i 
et træs spejlbillede.

At Krishna bruger banyantræet som eksem-
pel er betydningsfuldt. Et banyantræ vokser 

ved, at dets grene går ned i jorden og danner 
nye rødder og stammer. På den måde spreder 
det sig, og det er praktisk taget umuligt at finde 
den oprindelige rod.

”Den virkelige form på dette træ kan ikke 
opfattes i denne verden. Ingen kan forstå, hvor 
det slutter, hvor det begynder, eller hvor dets 
fundament er. Men med beslutsomhed må 
man fælde dette dybt rodfæstede træ med util-
knytningens våben. Dernæst skal man opsøge 
det sted, hvorfra man aldrig vender tilbage, når 
først man er kommer dertil, og der overgive 
sig til Guddommens Højeste Personlighed, fra 
hvem alt begyndte, og fra hvem alt har spredt 
sig siden tidernes morgen.” (Bg. 15.3-4)

I vers 5 forklares overgivelsesprocessen 
og de påkrævede kvaliteter. Først og frem-
mest må man være fri for stolthed. Dette nås 
ved at kultivere åndelig viden i selskab med 
hengivne. Derved befries man fra den falske 
illusion af identifikation med kroppen, og da 
kan man rent faktisk overgive sig.

Naturen af Vaikuntha
Som en påmindelse om målet giver Krishna 

en kort beskrivelse af det sted, vi må søge 
tilbage til:

”Denne Min højeste bolig oplyses hverken 

BHAGAVAD-GITA SOM DEN ER 
Kapitel 15 - Den
Højeste Persons yoga

af Dandaniti Devi Dasi

Vi er tilbage med vores gennemgang af Bhagavad-gita, hvor vi er kommet til femtende kapi-
tel, der på sanskrit kaldes purusottama-yoga. Det handler om, hvordan man forbinder sig med 
Purusottama, Den Højeste Person, i kærlighedsfuld hengiven tjeneste. 

Fjortende kapitel beskrev naturens tre kvaliteter – godhed, lidenskab og uvidenhed – og 
Krishna endte med at sige, at disse transcenderes gennem hengiven tjeneste. For at opnå 
hengiven tjeneste er der to ting, der er vigtige at udvikle, nemlig forsagelse og viden. I femtende 
kapitel forklarer Krishna, hvordan man udvikler forsagelse fra denne materielle verden. Han 
forklarer også, hvad virkelig viden er, hvor den kommer fra, og hvad målet med viden er. Herren 
Krishna taler hele vejen igennem uden at blive afbrudt af Arjuna i dette kapitel, der med sine 
tyve vers er et af de korteste i Bhagavad-gita.
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af Solen eller Månen og heller ikke af ild eller 
elektricitet. De, der når dertil, vender aldrig 
tilbage til denne materielle verden.” 

Prabhupada kommenterer: ”Man bør lade 
sig fængsle af denne viden. Man bør ønske 
at overføre sig selv til den her omtalte evige 
verden og frigøre sig fra denne falske reflek-
sion af virkeligheden.” (Bg. 15.6, forklaring)

Sjælens vandring
Ifølge banyantræets analogi vandrer sjælen 

fra gren til gren, ligesom det levende væsen 
skifter kroppe. Vers 7-9 fortæller, hvordan 
sindet er midtpunkt for den betingede sjæls 
skæbne i denne verden.

mamaivamso jiva-loke jiva-bhutah sanatanah
manah-sasthanindriyani prakrti-sthani karsati

”De levende væsener i denne betingede 
verden er Mine evige fragmentariske dele. 
Som følge af deres betingede liv kæmper de 
en hård kamp med de seks sanser, der inklu-
derer sindet.” (Bg. 15.7)

Dernæst beskriver Krishna sjælens vandring 
med en analogi:

”Det levende væsen i den materielle verden 
bærer sine forskellige livsopfattelser med sig 
fra den ene krop til den næste, ligesom vin-
den bærer dufte. Derfor antager han én slags 
krop og opgiver den igen for derefter at få en 
anden.” (Bg. 15.8)

”Denne sjælevandringsproces fra krop til 
krop og den kamp, man kæmper, mens man 
er i kroppen, kaldes karsati, kampen for tilvæ-
relsen.” (Bg. 15.8, forklaring)

Kundskabens øjne
Med det blotte øje kan man ikke se sjælen 

for ikke at tale om at forstå, hvordan sjælen 
skifter krop. Ens øjne må trænes i viden, siger 
Krishna i vers 10. Dette kaldes jnana-caksusa, 
at se gennem kundskabens øjne. 

”Ordet jnana-caksusah er meget betyd-
ningsfuldt. Uden kundskab kan man ikke 
forstå, hvordan et levende væsen forlader sin 
nuværende krop, hvilken slags krop han får i 

næste liv, eller tilmed, hvorfor han lever i en be-
stemt slags krop. Dette kræver megen viden, 
der må læres fra Bhagavad-gita og lignende 
litteratur, som man hører fra en ægte åndelig 
mester.” (Bg. 15.10, forklaring)

Han har verden i sin hånd
I vers 12-14 beskriver Krishna, hvordan hele 

den kosmiske manifestation kommer fra Ham, 
og man ved at studere den kan forstå, at der 
er styring bag.

”Hans kraft holder alle planeterne oppe som 
en håndfuld støv. Hvis man holder en håndfuld 
støv i hånden, kan det ikke falde ned, men 
hvis det bliver kastet op i luften, falder det ned. 
På samme måde holdes alle planeterne, der 
flyder i luften, i virkeligheden i næven på den 
Højeste Herres universelle form.” (Bg. 15.13, 
forklaring)

”Uden Hans nåde var der ingen sol, uden 
Hans nåde var der ingen ild, og uden hjælp fra 
sol, måne og ild kan ingen leve. Dette er nogle 
tanker, der kan anspore til Krishna-bevidsthed 
i den betingede sjæl.” (Bg. 15.12, forklaring)

Krishna er målet med Vedaerne
Det følgende vers er essensen af femtende 

kapitel og angiver fuldkommenheden af al 
viden. 

sarvasya caham hrdi sannivisto 
mattah smrtir jnanam apohanam ca
vedais ca sarvair aham eva vedya 
vedanta-krid veda-vid eva caham

”Jeg sidder i enhvers hjerte, og fra Mig kom-
mer hukommelse, viden og forglemmelse. 
Formålet med alle Vedaerne er at kende Mig. 
Ja, Jeg er Vedantas forfatter, og Jeg er den, 
der kender Vedaerne.” (Bg. 15.15)

”Man kan opnå fuldkommenhed i tre stadier. 
Ved at forstå de vediske skrifter kan man 
forstå sit forhold til Guddommens Højeste 
Personlighed, ved at følge de forskellige pro-
cesser kan man nærme sig Ham, og til sidst 
kan man opnå det endelige mål, der er ingen 
anden end Guddommens Højeste Personlig-
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hed. I dette vers bliver 
Vedaernes formål, for-
ståelsen af Vedaerne 
og Vedaernes mål klart 
defineret.”

De tre stadier sva-
rer til det, vi på san-
sk r i t  kende r  som 
sambandha (forhold), 
abhideya (proces) og 
prayojana (mål) (se 
evt. artiklen ”At leve 
Bhagavad-gita” i Nyt 
fra Hare Krishna 7. 
2015).

Sammenfatning af 
Vedanta-sutra

De følgende tre vers 
(16-18) omtales som-
me tider som tri-sloka 
gita (Bhagavad-gita i 
tre vers). Her gives, 
hvad Prabhupada kal-
der ”en sammenfatning 
af Vedanta-sutras ind-
hold”.

Grundlæggende dre-
jer det sig om at forstå, 
at der findes tre slags 
levende væsener: 1) 
de fejlbarlige levende 
væsner, dvs. de betingede sjæle, der kæm-
per hårdt i den materielle verden på grund af 
deres modstand mod at tjene Herren, 2) de 
ufejlbarlige levende væsner, dvs. de befriede 
levende væsner, der befinder sig i den ånde-
lige verden og lever i fuld harmoni med Herren, 
og 3) Den Højeste Herre, der er kilden til og 
opretholderen af alle andre levende væsener.

Når man har forstået dette, er det meningen, 
at man skal engagere sig i hengiven tjeneste. 

”Den, der kun har ufuldkommen kundskab, 
fortsætter med blot at spekulere over den 
Absolutte Sandhed, men den, der har per-
fekt viden, engagerer sig direkte i Krishna-

bevidsthed, den Højeste Herres hengivne 
tjeneste, uden at spilde sin kostbare tid.” (Bg. 
15.19, forklaring)

Afsluttende kommentar
Kapitlet slutter med Krishnas velsignelse, 

at den, der forstår denne mest fortrolige del 
af Vedaerne, bliver vis og opnår fuldkommen-
hed. Som ofte før giver Srila Prabhupada en 
kort opsummering af kapitlet og den hengivne 
tjenestes proces:

”Når man udfører tjeneste i selskab med 
rene hengivne i fuld bevidsthed, er der visse 
ting, der helt og holdent må overvindes. Den 
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vigtigste at få bugt med er hjertets svaghed. 
Det første fald skyldes ønsket om at herske 
over den materielle natur, hvorved man op-
giver den Højeste Herres transcendentale 
kærlighedstjeneste. Hjertets anden svaghed 
er, at i takt med, at ens tilbøjelighed til at herske 
over den materielle natur tiltager, bliver man 
knyttet til materie og besiddelse af materie. 
Den materielle tilværelses problemer skyldes 
disse svagheder i hjertet. I dette kapitels 
første fem vers bliver det forklaret, hvordan 
man befrier sig selv for disse svagheder, og 
resten af kapitlet fra vers 6 til slut diskuterer 
purusottama-yoga.” (Bg. 15.20, forklaring)

Spørgsmål til kapitel 15
Vers 1-6

1. Forklar analogien med banyantræet.
2. Beskriv de forskellige dele af træet. Hvad 

symboliserer grenene, bladene, kvistene, 
frugterne osv.? Hvorfra får rødderne sin 
næring?

3. Hvordan beviser analogien med banyan-
træet den åndelige verdens mangfoldig-
hed og støtter personlighedsfilosofien?

4. Hvad er det grundlæggende princip for 
hengiven tjeneste ifølge forklaringen til 
vers 1?

5. Hvem kan siges rent faktisk at kende 
Vedaerne?

6. Med hvilke våben fælder man træet?
7. Forklar vigtigheden af ordet asanga.
8. Hvad er det virkelige formål med Veda-

erne?
9. Beskriv overgivelsesprocessen.
10. Hvorfor er der ikke brug for sol, måne eller 

ild i den åndelige verden?
11. Hvorfor vender ingen tilbage til den mate-

rielle verden, når de har opnået Goloka?

Vers 7-11
1. Hvad betyder det, at sjælen er en evig frag-

mentarisk del af Herren (mamaivamsah)?
2. Redegør for ordet karsati.
3. Forklar analogien med guld og guldstum-

per.

4. Forklar analogien med forskellige dufte i 
luften og udskiftningen af kroppe.

5. Forklar analogien med bevidsthed og vand 
i forskellige farver.

6. Diskuter, hvordan brugen af vores san-
ser i dette liv skaber vores destination i 
næste liv.

7. Hvad betyder jnana-caksusa? 

Vers 12-15
1. Hvordan kan Solen og Månen hjælpe os 

til at blive Krishna-bevidste?
2. Forklar analogien med en håndfuld støv i 

hånden og universets opretholdelse.
3. Hvordan fungerer fordøjelsesprocessen 

ifølge Bhagavad-gita og ayurveda. Nævn 
de fire slags føde.

4. Hvilke tre ting kommer fra Herren som 
Oversjælen?

5. Giv skriftlige citater, der understøtter, at 
Krishna er målet med  .

6. Forklar de tre stadier, igennem hvilke man 
kan opnå fuldkommenhed.

7. Hvordan kan vi med Prabhupadas ord 
forstå, at Gud er fuldstændig barmhjertig?

Vers 16-20
1. Forklar ksarah og aksarah. Hvad er deres 

respektive mentaliteter?
2. Giv en sammenfatning af Vedanta-sutra 

ud fra forklaringerne til vers 16-18.
3. Redegør for vigtigheden af ordet uttama.
4. Hvad betyder det, at den, der kender 

Krishna, ved alt?
5. Hvad sker der med den, der forstår denne 

viden?
6. Forklar analogien med Solen og mørke.
7. Hvorfor er ordet bhajati vigtigt?
8. Forklar betydningen af anagha.
9. Hvad er hjertets to svagheder, og hvordan 

overvindes de?

Ekstra hjemmearbejde: 
Tegn den materielle verdens banyantræ.
Reflekter over, hvordan du oplever Guds 

barmhjertighed i dit liv.
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Hvad der videre skete med hesten
Guru Paramartha fortæller, at han vil af med 

hesten. Imens de går, diskuterer de dette. Discip-
lene siger, at som guru bør han ride og ikke gå. 
Så standser en præst dem og fortæller, at hesten 
er forhekset. For fem guldmønter kan han fjerne 
forhekselsen. Det går de med til, og under megen 
hokuspokus skærer han til sidst dyrets øre af og 
graver det ned i jorden og erklærer, at den onde 
ånd er forsvundet med øret. Derefter fortsætter 
de, afslutter deres pilgrimsrejse og vender tilbage 
til asramaen uden videre hændelser.

Tilbage derhjemme bekendtgør Guru Para-
martha, at han vil give hesten tilbage til dens 
ejer, da den er en konstant kilde til bekymring. 
”Skønt den var en gave, er der ingen sødme 
uden bitterhed, ingen vinding uden tab. Sådan 
er verden. Lad os gøre livet enkelt for os selv. 
Giv dyret tilbage.”

Disciplene protesterer. De indvender, at hesten 
blev givet af Gud. De foreslår, at der bygges et 
lille skur til dyret, så det ikke stikker af. Hvad 
mere er, har der ikke været noget problem, siden 
præsten skar hestens øre af. 

Guru Paramartha er enig med dem. En dis-
cipel kravler op i et træ for at skære grene af til 
at bygge et skur. En brahmana kommer forbi og 
advarer ham: ”Hvis du fortsætter på den måde, 
falder du ned.”

”Forsvind!” svarer disciplen vredt. ”Jeg har ikke 
brug for dine skøre forudsigelser.” Brahmanaen 
trækker på skulderen og fortsætter videre. Men 
minsandten ikke, om både grenen og fjolset 
efter et par minutter kommer brasende ned 
med et brag.

Disciplen begynder da at tænke, at den brah-
mana må være en stor mystiker, der kan se ind 

i fremtiden. Han løber efter ham og råber: ”Kom 
tilbage!” Brahmanaen vender sig om og ser 
galningen fra træet løbe efter ham med øksen i 
hånden. Han bliver bange for sit liv og begynder 
at løbe væk, men efter en lang jagt falder brah-
manaen udmattet sammen og vender sig om 
for at møde sin skæbne. Men i stedet for at slå 
ham ihjel bukker den tåbelige discipel sig ned 
for ham og rører ved hans fødder. ”Hjælp mig 
ved at svare på mit spørgsmål, som jeg stiller 
på min gurus vegne. Din visdom kan hjælpe 
ham og hjælpe os, hans tåbelige disciple, der 
tager os af ham.”

”Ja, hvad er spørgsmålet?” spørger brah-
manaen.

Disciplen svarer: ”Guru Paramartha er gammel 
og syg. Kan du fortælle os, hvilket tegn der vil 
være, når han er ved at forlade verden?”

Brahmanaen svarer: ”Asana seetam jivana 
nasham.”

Disciplen ser rædselsslagent på ham. Han 
glemmer alt andet inklusive at gøre hesteskuret 
færdigt og vender tilbage til asramaen. Han falder 
ned ved fødderne af sin guru. ”Kære mester!” 
gisper han. ”Jeg har fået noget at vide, der er af 
stor vigtighed for dig. Det drejer sig om, hvornår 
du forlader verden. En brahmana er kommet 
med en profeti.”

Guruen er med det samme interesseret: ”Hvad 
sagde brahmanaen?”

Disciplen svarer: ”Når din bagdel bliver kold, 
er din sjæl ved at forlade kroppen.”

”Du godeste!” svarer guruen. ”Da skal jeg 
sørge for aldrig nogensinde at få en kold bagdel! 
Jeg vil ikke engang tage et bad mere!” erklærer 
han i fuldt alvor. ”Hellere snavset end død.”

Guru Paramartha
og hans fem disciple, del 2

 af Lalitanatha Dasa

Dette er anden del af historien om Guru Paramartha. Første del blev bragt i Nyt fra Hare Krishna 
8.2015. Historien fortsætter, efter at vi har hørt om, hvordan Guru Paramartha og hans disciple fik 
foræret en hest, og om alle de genvordigheder, som hesten førte med sig.

(Fortsættes næste nummer)
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SPØRGSMÅL: Jeg har bedt til Gud (på 
mine knæ med respekt), og jeg har forsøgt 
med meditation, men jeg tror ikke, jeg har 
det så meget anderledes nu end før. Jeg var 
ikke virkelig fredfyldt før, og det er jeg egentlig 
heller ikke nu. Hvad skyldes det?

Når jeg bliver selvrealiseret, mener du så, 
at jeg vil finde ud af, hvem jeg virkelig er, mi-
ste mit bevidste sind og blive ånden i denne 
krop, som jeg bor i, eller vil jeg fortsat have 
mit bevidste sind?

Jeg er ikke virkelig lykkelig med mit bevidste 
sind. Der er tanker, som jeg ikke ønsker at 
tænke. Hvordan kan jeg slippe af med dem, 
hvis jeg nogensinde kan det?

SVAR: Du har ikke mærket nogen forskel, 
fordi du ikke kender til den rigtige måde at 
bede og meditere på. Dette er ikke overra-
skende, for praktisk taget ingen i verden ved, 
hvordan man beder og mediterer rigtigt. Når 
du bliver selvrealiseret, vil du vågne op til din 
oprindelige evige identitet som en tjener af 
Gud, og du vil smage ubegrænset lykke hvert 
eneste øjeblik. Du vil ikke miste dit bevidste 
sind, men dit sind vil blive din bedste ven i 
stedet for den fjende, som det er nu.

Måden at slippe af med dårlige tanker på 
er ikke at forsøge at dræbe sindet. Ville du 
skære dit hoved af for at slippe af med en 
hovedpine? Nej. Måden, hvorpå man kommer 
af med dårlige tanker er at fylde sit sind med 
gode tanker. Hvis du omhyggeligt følger de 
retningslinier, vi giver dig, kan vi forsikre dig 
for, at du hurtigt vil få bugt med dårlige tanker 
og blive en dybt lykkelig, selvrealiseret person.

SPØRGSMÅL: Jeg er i gang med at vælge 
den rigtige åndelige vej til selvrealisering. 
Jeg vil gerne vide, hvordan jeg kan få bugt 
med følelsen af at eje nogen, jeg elsker for 
meget. Kan jeg også få at vide, hvordan jeg 
mediterer fredfyldt?

SVAR: Det glæder mig, at du søger en ån-
delig vej. Dette skulle ikke være vanskeligt, 
for vejen er én, nemlig at udvikle kærlighed til 
Gud. Alle veje bliver fuldkomne, når de kom-
mer til punktet af kærlighed til Gud. Så i stedet 
for at vandre rundt i det spirituelle vildnæs 
bør du ganske enkelt forsøge at udvikle din 
kærlighed til Gud, og du vil opnå fuldkom-
mengørelsen af dine drømme.

Med hensyn til at blive fri for ejerfornem-
melsen over dem, du er knyttet til, skal du se 
alle som Krishnas ejendom. Dette betyder, 
at de er bestemt til at være engageret for 
Krishnas glædes skyld, ikke for din skyld. Hvis 
du engagerer dem, du er knyttet til, i Krishnas 
tjeneste, vil de blive fuldstændigt lykkelige, 
og du vil blive fuldstændigt lykkelig. Dette er 
fuldkommenheden af kærlighed.

Den bedste meditation er at synge eller re-
citere Hare Krishna. Igennem det vil du hurtigt 
opnå den højeste fred:

Hare Krishna 
Hare Krishna 

Krishna Krishna 
Hare Hare
Hare Rama 
Hare Rama 
Rama Rama 
Hare Hare

BREVKASSE
Hvorfor er jeg ikke fredfyldt nu?

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: 
Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. 

I denne måneds spalte svarer Sankarsana Prabhu på, hvordan man bliver fredfyldt og slip-
per af med sin ejerfornemmelse over andre.
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Hvad har Mahatma Gandhi, Dick Gregory, 
Jane Fonda, Norman Mailer, bolivianske system-
kritikere, engelske feminister og irske revolutio-
nære til fælles? De har alle på et tidspunkt fastet 
af en eller anden grund. Materielt set lykkedes 
målet med deres faste i nogen grad, uanset om 
det var for at befri Indien fra engelsk dominans, 
vende den offentlige mening imod Vietnam-
krigen, tabe vægt, opnå amnesti for politiske 
flygtninge, få stemmeret, og jeg ved ikke hvad.

Men hvad med åndeligt liv? Nu er det ikke 
sådan, at blot ved at sulte os selv gør vi helt 
sikkert åndeligt fremskridt. Det afhænger meget 
af vores motiv. At faste for at opnå noget politisk 
kan måske godt give os et politisk mål,  men den 
vediske lære fortæller os, at vi skal ville noget 
mere end at opnå sådanne materialistiske mål. 
Ifølge de vediske skrifter skal faste hjælpe os 
til at styre sindet og sanserne, så vi kan gøre 
fremskridt i åndelig erkendelse. Dette kan lyde 
som en hård og kortsigtet opfattelse, men lad 
os se nærmere på den, før vi hårdt og kortsigtet 
afviser den.

Lad os sige, at jeg er overvægtig og gerne vil 
tabe et par kilo (i Vesten er ønske om vægttab 
den mest almindelige grund til, at folk faster). Og 
lad os sige, at jeg opbyder al min beslutsomhed 
og faster for at smide de ekstra kilo. Det løser 
fortsat ikke det problem, der gjorde mig overvæg-
tig til at begynde med, nemlig dårlige spisevaner. 
Så jeg er meget ligesom den berømte elefant, 
der bader omhyggeligt i en flod og derefter igen 
snavser sig til ved at rulle rundt i mudderet på 
flodbredden. Hvad gavner et sådant bad? Eller 
som Judith Dobrzynski skriver i de sidste sæt-
ninger i sin bog Fasting, a Way to Well-Being: 
”For at sikre sig et godt helbred er det altid bedre 
at spise en afbalanceret, moderat kost. Der er 
ingen genveje til det mål.”

De materielle mål, der opnås ved at faste, er 
som alt andet materielt midlertidige og begræn-

sede. Indien er fri for engelsk herredømme, 
men ikke fri for daglige økonomiske, politiske 
og sociale kriser eller for tørke, oversvømmel-
ser, fattigdom og alle de andre onder, der følger 
industrialiseringen. Vietnamkrigen er slut, men 
andre krige blusser regelmæssigt op. På samme 
måde kan man genvinde sit helbred ved at faste, 
men hvor længe? Sygdom er en uundgåelig del 
af materielt liv.

Men en transcendentalists faste er noget helt 
andet. Hans mål er hverken noget midlertidigt 
eller begrænset. Han indleder ikke sin faste med 
en pressekonference for at få offentlighedens 
opmærksomhed eller stiller sig op på vægten 
hver dag for at se, hvor mange kilo han har tabt. 
Han ser ikke engang frem til den dag, hvor han 
igen kan spise en æblekage uden fortrydelse 
eller skyldfølelse. Ja, de mest avancerede tran-
scendentalister faster, uden at de tænker over 
det, for de glemmer faktisk at spise!

For sådanne avancerede sjæle er denne 
forglemmelse ikke et resultat af streng selv-
fornægtelse, men af spontan ren kærlighed til 
Gud. For eksempel beskrives det om Uddhava, 
en stor hengiven af Herren Krishna, i Srimad-
Bhagavatam: ”Han var en person, der selv i sin 
barndom som femårig var så optaget af Herren 
Krishnas tjeneste, at når han blev kaldt hjem 
af sin mor til morgenmad, var han ikke interes-
seret.” På samme måde var Herren Caitanyas 

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Åndelig faste

af Yamuna Devi Dasi
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mest fremtrædende disciple, de seks Gosvamier, 
så absorberet i hengiven tjeneste og i at tænke 
på Herren, at de også glemte at spise.

Vi kan forstå denne optagethed en lille smule. 
Nogle gange bliver vi så optaget af en roman el-
ler et fjernsynsprogram, at når nogen kalder på 
os, lægger vi ikke mærke til det. Det går ind ad 
det ene øre og ud ad det andet. Men vi kan ikke 
imitere ekstasen hos Krishnas store hengivne, 
hvis opmærksomhed er så fordybet i den Høje-
ste Herre, at de glemmer at spise.

For os, der ikke er på dette ophøjede niveau 
af spontan hengivenhed til Herren, nævner 
skrifterne nogle bestemte helligholdelser, der vil 
hjælpe os til at komme til det niveau. Med hensyn 
til at faste gør vi det på fremkomstdagene for 
Herren og Hans bemyndigede repræsentanter 
og på ekadasi (ekadasi er den elevte dag efter 
hver fuldmåne og hver nymåne). På disse dage 
forsøger vi at koncentrere vores opmærksomhed 
og energi på transcendentale aktiviteter ved at 
høre om og diskutere Krishna-bevidsthed og 
ved at mindske vores kropslige behov. Med 
andre ord er målet åndeligt fremskridt og selv-
erkendelse.

Der er forskellige måder at overholde ekadasi 
på. Man kan faste hele dagen, man kan nøjes 
med kun at spise frugt, eller man kan spise frugt, 
mælk, mælkeprodukter og rodfrugter (såsom 
kartofler, rødbeder, ræddikker og jordnødder), 
der er let krydrede. Men de fleste hengivne 
overholder ekadasi ved bare at afstå fra enhver 
form for korn og bønner. Med andre ord undgår 
de ris, hvede, majs, bønner, ærter, dal (suppe 
lavet af tørrede bønner) og krydderier, der er 
blandet med mel, såsom hing.

Selv om det ikke er vanskeligt at følge ekad-
asi, er både de materielle og åndelige resultater 
store. For det første er denne faste godt for hel-
bredet, og der bliver også sparet mad generelt 
(hvis alle overholdte ekadasi, kunne man spare 
tonsvis af mad til folk, der virkelig har brug for 
den). Ud over det hjælper denne enkle askese 
os til at blive religøse. Ifølge Brahma-vaivarta 
Purana: ”Den, der overholder ekadasi, befries for 
alle reaktioner på syndige aktiviteter og gør frem-

skridt i fromhed.” På den anden side har Herren 
Krishna ikke meget til overs for afståelse fra at 
spise, hvis man gør det af materielle grunde, selv 
om man er en verdensberømt politiker eller stor 
skuespiller: ”Offerhandlinger, der gøres uden 
tro på den Højeste, er midlertidige. De er uden 
værdi i både dette liv og det næste.” (Bg. 17.28).

Her er nogle enkle ekadasi-opskrifter, du kan 
afprøve for at glæde Krishna (se i kalenderen, 
hvornår det er ekadasi næste gang).

Cashewchutney
(kaju chatni)
Denne lette fløjlsbløde chutney har en enestå-

ende smag og er en glimrende rå dip til friske 
grønsager. Blandet sammen med tykmælk er 
det en dejlig salatdressing.

Tilberedelsestid: 5 minutter
Giver omkring 2 dl.

1 spsk. friske korianderblade, finthakket
2½ dl rå flækkede eller knuste cashewnødder
0,6 dl citronsaft
1 tsk. salt
2-3 tsk. frisk ingefær, finthakket
½-2 tsk. stærke grønne chilier, uden frø, 

finthakket
½-1 dl vand

Blend alle ingredienserne i en blender i 30 
sekunder. Stands maskinen, skrap blandingen 
af ned imod blenderens blad og blend i 15 se-
kunder mere. Tilsæt om nødvendigt lidt mere 
vand for at få en jævn puré.

Kom chutneyen i en lille skål, hvorfra den 
ofres til Krishna med det samme. Tildækket kan 
denne chutney holde sig i op til to dage. Siden 
chutneyen bliver tykkere, når den står, tilsættes 
lidt vand, før den serveres, indtil den får sin 
cremede, fugtige konsistens.

 
Kastaniemels- eller bananmels-halava

(singara halava)
Denne halava er en luftig, sød budding med 

en konsistens, der minder om moste kartofler. 
Siden den laves uden korn, er den en populær 
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dessert på ekadasi-dage.
Tilberedelsetid: 20 minutter
Giver 4-5 portioner

2-2½ dl mælk
1½-2 dl sukker eller honning
¼ tsk. kardemommepulver
1/8 tsk. muskatpulver
1 dl. ghee (klaret smør)
2½ dl sigtet bananmel eller kastaniemel
2 spsk. hakkede valnødder eller mandler
2 spsk. hakkede rosiner

Bland mælk og sukker/honning i en blender. 
Tilsæt krydderierne bagefter.

Varm ghee’en i en 2-liters gryde over medium 
varme, drys det sigtede mel i og steg langsomt 
under omrøring i otte minutter, eller indtil melet 
er lysebrunt.

Imens du rører i blandingen af mel og ghee 
med den ene hånd, hælder du langsomt den 
sødede mælk i med den anden og koger derefter 
ingredienserne, indtil væsken er helt opsuget, og 
halavaens konsistens er let og luftig.

Servér halavaen i individuelle serveringsskåle 
eller overfør den til en stor serveringsskål og 
pynt med hakkede nødder og rosiner. Ofres 
varm til Krishna.

Hurtigt sauterede kartofler
(sukhe alo)
Dette er måske den mest klassiske af alle 

ekadasis kartoffelretter.
Tilberedelsestid: 25 minutter
Portioner: 4

½ tsk. sort peber, groft malet
½ tsk. tørristet spidskommenfrø, groft malet
½ tsk. chat masala, hvis det kan fås (prøv en 

indisk butik)
1½ dl tykmælk/yoghurt
¾ kg friske kogekartofler
3 spsk. ghee eller olie
1 tsk. salt

Rengør eller skræl kartoflerne, skær dem 

i terninger på 2½ cm, damp dem, indtil de er 
bløde, og stil dem til afkøling.

Bland sort peber, spidskommenfrø, chat ma-
sala og tykmælk i en skål.

Kom kartoffelstykkerne i skålen og rør dem 
nænsomt rundt i den krydrede tykmælk. Stil dem 
til side og lad dem trække i 15 minutter.

Varm ghee’en eller olien i en tykbundet stege-
pande over medium til høj varme, indtil en dis 
eller tåge dannes på overfladen. Kom kartoflerne 
på panden sammen med salt og steg dem under 
omrøring, indtil kartoflerne får en gylden skorpe. 
Ofres varme til Krishna.

Dybstegte mosede grønsagskroketter
(kacha kela bada)
Tilberedelsestid: 25 minutter
Giver 12 kugler

200 g friske kogekartofler
200 g modne bananer
200 g colocasiarod (prøv en specialforretning)
1¼ tsk. salt
1/8 tsk. sort peber, groft malet
1 til 3 tsk. stærke grønne chilier, finthakket
1 spsk. citronsaft
1-1½ dl bananmel eller kastaniemel
5-8 dl ghee eller olie

Rengør eller skræl kartoflerne, skær dem 
i terninger på 2½ cm og damp dem, til de er 
bløde. Gør det samme med bananerne og 
colocasiaroden.

Mos kartoflerne, bananerne og colocasiaro-
den sammen i en skål og bland dem med salt, 
peber, chili og citronsaft. Ælt herefter melet i, 
indtil dejen er blød.

Del dejen i 12 bløde, runde kugler. Varm 
ghee’en eller olien i et dybt stegekar eller en 
stegegryde, indtil temperaturen når 180 grader 
(brug et stegetermometer). Kom seks kugler i ad 
gangen og steg dem under let omrøring, indtil de 
er jævnt stegte og har en dyb rødlig farve. Løft 
dem op med en hulske og steg de resterende 
kugler. Ofres dampende varme til Krishna.
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30. 
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 18.

Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00: 
Kirtana, foredrag og prasada.

ISKCON Norge
Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo
www.harekrishna.no - info@harekrishna.no

Hver siste fredag kl. 18.00: mantranight m/lett prasada.

Hver onsdag kl. 18.00 til 20.00: Bhakti Vriksha. Du 
kan lese mer på http://www.bhaktivriksha.com/about/ 

Hver søndag kl. 15.00: søndagsfest: kirtana, foredrag 
og prasada. 

Web: http://harekrishna.no/ 
Mail: info@harekrishna.no

Krishnas Cuisine
Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no

Åpningstider:
Mandag-fredag: 11.00-20.00
Lørdag:11.00-19.00.
Søndag lukket.
 

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

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk  - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider 
Mandag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Tirsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Onsdag 06.00 - 07.00
Torsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Fredag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Søndag 22.00 - 24.00

Govinda - Take away
Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www. 
www.govinda.dk - info@govinda.dk 
Åbningstider:
Mandag - fredag: 16.00 - 20.30
Lørdag - søndag: lukket

Facebook
www.facebook.com/groups/Iskcon.Danmark
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle  
facebook side

www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook side

Krishnahuset i Aarhus
Kystvejen 65A, 8000 Aarhus C - Tlf.: 28880377 
www.krishnahuset.dk - kontakt@krishnahuset.dk 

Søndagsfest hver søndag i lige uger fra kl. 14.00: 
Kirtana (mantra-sang), foredrag og vegetarisk festmåltid

Alle aktiviteter i Krishnahuset koordineres her: 
www.facebook.com/groups/krishnahuset

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside 

www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller 
nysgerrige om Hare Krishna 
www.iskcon.dk
Iskcon Danmarks officielle hjemmeside. Siden er for 
øjeblikket under opbygning
www.krishnahuset.dk
Hjemmeside for ISKCON i Århus
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.krishna-online.dk
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til 
streaming eller download
www.intelligentdesigndk.wordpress.com
Videnskabsside om det seneste inden for debatten 
omkring evolution, Darwin og intelligent design



Københavnstemplets nye farve
Templet i København har skiftet farve. Efter flere overvejelser blev det besluttet at male 

templet hvidt. Hvid er ikke bare godhedens farve, men er også nem at vedligeholde og 
en farve, som alle kan lide eller i hvert fald kan leve med. Derfor endte det med, at hvid 
blev valgt som templets nye farve.

Resultatet var, at Sri Krishna Janmastami blev fejret den 5. september i København 
med et nymalet tempel. Husets yderfacade var blevet malet, og derudover var bl.a. 
tempelrummets gulv blevet afhøvlet og lakeret, loft og vægge var nymalet, og taget var 
repareret, hvor det var påkrævet.

På billedet øverst poserer nogle af Københavns hengivne foran den nyinstandsatte 
tempelbygning. Til venstre ses Janardana og Amita Krishna under gulvafhøvlingen, og 
til højre er Rune Barnung kommet højt til vejrs på stilladset for at male tempelfacaden.

De tiltrængte tempelrenoveringer fortsætter en tid endnu, bl.a. med opsætning af 
ovenlysvinduer i taget over selve tempelrummet.


