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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)
  Srila Gaura Kisora Dasa Babajis  
  bortgang (faste til middag)
                        Bhisma Pancaka, første dag
Mandag 23.11 Bryd fasten mellem 7:59–8:48
Tirsdag 24.11 Bhugarbha Gosvamis bortgang
                        Kasisvara Panditas bortgang
                        Sidste dag i Caturmasya
Onsdag 25.11 Sri Krishna Rasayatra
                        Tulasi-Saligrama Vivaha
                        Nimbarkacaryas fremkomst
                        Sidste dag i Bhisma Pancaka
Torsdag 26.11 Katyayani-vrata begynder
Søndag 6.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Utpanna Ekadasi)
                      Narahari Sarakara Thakuras bortgang
Mandag 7.12 Bryd fasten efter 12:27
                        Kaliya Krishnadasas bortgang
Tirsdag 8.12 Saranga Thakuras bortgang
Onsdag 16.12 Odana sasthi
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Det meste af november er præget af måneden 
Kartika, hvor vi tilbeder Krishna i Hans form som Da-
modara. Hver dag ofrer de hengivne lys til Damodara 
og synger sangen Damodarastika for at bede om ren 
hengivenhed til Krishna. Forsidebilledet er fra den 
første dag i Kartika i Vrindavana hvor Ananta Sri er 
så heldig at opholde sig i skrivende stund.

Måneden har nogle store dage. Den største er 
søndag den 15.11, hvor det er Srila Prabhupadas 
bortgangsdag. Vi opfordrer alle til at bruge dagen 
til at huske på, læse om, tale om og tænke på Srila 
Prabhupada. Det kan nævnes, at i Københavns-
templet er der fest for Srila Prabhupada fra kl. 15 i 
sammenhæng med den faste søndagsfest.

To andre store dage er Diwali og Govardhana-puja 
tirsdag den 11.11. og onsdag den 12.11. De omtales 
på bagsiden.

Srila Prabhupadas side fylder denne gange dob-
belt så meget som normalt. Vi faldt over et kosteligt 
interview fra New York 1975. Det ville simpelthen 
være synd at dele det op, så vi bringer det hele over 
fire sider denne gang. Vi skriver også om ISKCON’s 
50-års jubilæum, hvilket vi kommer til at gøre i alle 
de næste numre det næste års tid. Der er ligeledes 
en lang artikel i serien om problemer med Darwins 
teori, på side 16 er der en opvarmer til julen, og på 
side 17 har vi fundet plads til at skrive om mygge-
midler. Køkkensiden fylder tre sider denne gang, en 
oversættelse af en artikel fra 1982 af Visakha, hvor 
hun skriver om Prabhupada og hans madlavning. 
Alt dette plus mere gør forhåbentlig dette nummer af 
Nyt fra Hare Krishna til spændende Krishna-bevidst 
læsning. Hare Krishna.

 
November 2015
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Journalist: Swamiji, kan du fortælle os, 
hvad dit formål er med at komme til New York 
denne gang?

Srila Prabhupada: Jeg er kommet her til 
New York siden 1965. Jeg har mit tempel. Jeg 
er på vej til London, så denne gang er jeg i 
transit her, men ellers har jeg mit tempel her.

Kvindelig journalist: Hvilket særligt bud-
skab har du til folk, der intet ved om jeres 
bevægelse og gerne vil vide noget om den?

Srila Prabhupada: Det kan godt være lidt 
svært at forstå denne bevægelse, for det 
er en åndelig bevægelse. Folk har praktisk 
taget ingen viden om, hvad ånd er, og hvad 
en åndelig bevægelse er. De kan blot forstå, 
at kroppen er der. Kroppen er maskinen, og 
maskinens fører er den åndelige sjæl. Så vi 
begynder vores bevægelse fra det sted – med 
maskinens fører. Folk er udelukkende optaget 
af maskinen, og de har ingen viden om, hvem 
der kører maskinen. Det er problemet.

Journalist: Swamiji, din bevægelse har fået 
en del opmærksomhed i det mindste af én 
grund, for mange af dine tilhængere klæder 
sig i, hvad der for Vesten er en underlig mode, 
og relaterer til verden på, hvad der for Vesten 
er en underlig måde. Kan du forklare det? 
Hvorfor har du bedt dine tilhængere klæde sig 
på denne måde og spille trommer på gaden?

Srila Prabhupada: Det er vores måde at 
prædike på for på en eller anden måde at 
tiltrække jeres opmærksomhed [latter].

Journalist: Jeg er sikker på, at du er klar 
over, at dine disciple virker mærkelige på 
mange folk i Vesten, specielt i New York, på 
grund af den måde, de optræder på i gaderne. 

Hvad med det?
Srila Prabhupada: Ja, de skal virke un-

derlige, for de er åndelige. I er alle materielle 
[latter]. Så for materielle personer er vi helt 
sikkert nogle underlige folk.

Journalist: Er denne fremtoning med at 
klæde sig på denne måde den eneste måde 
at være åndelig på?

Srila Prabhupada: Nej, nej, du kan ikke 
konkurrere med os, for vi har ingen utilladt sex, 
vi spiser ikke kød, vi tager ingen rusmidler, og 
vi spiller ikke. Der er så mange forbud, som 
du er ude af stand til at følge.

Journalist: Swami, det var ikke mit spørgs-
mål. Mit spørgsmål var, er denne fremtoning 
med at klæde sig på denne måde, spille trom-
mer og danse på gaden den eneste måde at 
være åndelig på?

Srila Prabhupada: Nej, vi har også 60 
bøger. Hvis du vil lære mere om denne be-
vægelse gennem videnskab og filosofi, har 
vi vores bøger. Har du ikke set vores bøger 
[latter]?

Journalist: Swami, det er ikke kernen i 
mit spørgsmål. Jo, det har jeg. Kernen i mit 
spørgsmål er helt enkelt: Kan folk ikke være 
åndelige uden at klæde sig på denne måde 
og danse på gaden?

Srila Prabhupada: Åh jo, du kan blive ån-
delig i det tøj, du har på. Du behøver blot at 
lære fra bøgerne, hvad det vil sige [at være 
åndelig]. Tøjet er ikke en vigtig ting, men når 
det kommer til det materielle felt, klæder denne 
pige sig ikke desto mindre på én måde, og du 
klæder dig på en anden måde.

Journalist: Måden, vi klæder os på, gør 

Denne samtale mellem Srila Prabhupada og nogle journalister fandt sted i New Yorks lufthavn 
i marts 1975.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Hvad med tjeneste til 
den ydre verden?

af Srila Prabhupada
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det muligt for os at bevæge os i alle kredse.
Srila Prabhupada: Pointen er, at tøjet er 

ikke særlig vigtigt.
Journalist: Men du får dine disciple til at 

klæde sig på denne måde...
Srila Prabhupada: Men det er blot for at få 

en bestemt reaktion. Det er ligesom politiman-
den – han klæder sig også anderledes. Man 
kan forstå, at han er politimand. På samme 
måde klæder vi os også anderledes, så folk 
kan forstå, at vi er Hare Krishna-folk.

Kvindelig journalist: Swami, jeg så engang 
et fjernsynsprogram om jeres bevægelse, hvor 
de sagde, at mændene træffer beslutningerne, 
og kvinderne følger dem. Er det sandt?

Srila Prabhupada: Ikke nødvendigvis. Vi 
følger Krishnas ordre, både mænd og kvinder. 
Vi følger Krishnas ordre. Det gælder for både 
mænd og kvinder.

Journalist: Men mændene står højere i 
rangordenen i din bevægelse, ikke sandt?

Srila Prabhupada: Hva’behar?
Journalist: Regnes mænd for bedre end 

kvinder?
Srila Prabhupada: Ja, naturligvis. Det er 

helt naturligt, at kvinden har brug for at blive 
beskyttet af manden. I barndommen beskyttes 
hun af sin far, som ung beskyttes hun af sin 
mand, og når hun er gammel, beskyttes hun 
af sine voksne sønner. Det er naturligt.

Kvindelig journalist: Det strider imod den 
måde, som mange folk tænker på i Amerika 
nu. Er du klar over det?

Srila Prabhupada: Amerika måske, men 
det er den naturlige situation. Kvinder har brug 
for beskyttelse.

Kvindelig journalist: Hvem bestemmer, 
hvem der er naturlig? Og hvad er naturligt?

Srila Prabhupada: Naturlig betyder, lige-
som det siges inden for psykologien, at det me-
ste en kvindes hjerne kan veje, er et kilogram, 
mens mandens hjerne kan veje 1,8 kilogram. 
Så der er fra naturen en forskel på hjernen.

Kvindelig journalist: Jamen [latter], for at 
tale om noget helt andet, hvad laver du, når 
du går ud for at more dig i New York?

Srila Prabhupada: Hva’behar? Hvad var 
det? Jeg...

Srutakrti: Du har besejret hende.
Srila Prabhupada: Hvad?
Kvindelig journalist: (ler) Men jeg kommer 

ikke til at følge din logik. Så hvad laver du, når 
du går ud for at more dig?

Srila Prabhupada: Nej, det er naturligt at 
blive besejret på den måde. Du kan ikke undgå 
det [latter].

Kvindelig journalist: Jeg kan ikke hvad?
Hengiven: Du kan ikke undgå det.
Kvindelig journalist: Men tilbage til, hvad 

gør du for at more dig i New York?
Srila Prabhupada: En fyr på seksten år 

kan rejse over hele verden, men det er meget 
vanskeligt for en pige at rejse rundt i verden.

Journalist: Har du selv erkendt den højeste 
sandhed?

Srila Prabhupada: Afgjort.
Journalist: Det har du?
Srila Prabhupada: Ja.
Journalist: Hvor gammel var du, da du 

erkendte Gud?
Srila Prabhupada: Jeg kan også give dig 

erkendelsen.
Journalist: Undskyld?
Srila Prabhupada: Jeg kan også give dig 

erkendelsen, hvis du vil have den.
Journalist: Mit spørgsmål til dig er, hvor 

gammel var du, da du erkendte Gud?
Srila Prabhupada: Gud er en person som 

dig og mig. Forskellen er, at vi er mange, og 
Gud er én, lederen. Så hvad er forskellen på 
denne ene og os mange? Han opretholder alle 
disse mange, og vi opretholdes af Ham, men 
Han er også en person som dig og mig. Kan 
du følge mig?

Journalist: Ja, det kan jeg, men Swamiji, 
mit spørgsmål til dig var lidt mere præcist end 
det. Jeg sætter pris på svaret, du gav mig, 
men hvor gammel var du, da du erkendte den 
højeste sandhed. I hvilken fysisk alder... ?

Srila Prabhupada: Alder kommer slet ikke 
på tale. Erkendelse af Gud bør man undervi-
ses i fra livets begyndelse af.
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Journalist: Jamen, det forstår jeg godt, 
Swamiji. Mit spørgsmål til dig er, hvor gammel 
var du selv i denne fysiske inkarnation, da du 
erkendte den højeste sandhed?

Srila Prabhupada: Jo selvfølgelig, vi blev 
født i en rigtig god familie. Min far oplærte mig 
på denne måde. Så praktisk taget fra livets be-
gyndelse af blev vi uddannet på denne måde.

Journalist: Åh nej, det forstår jeg godt, 
men jeg mener, på hvilket tidspunkt fik du 
din egen personlige erkendelse, Swamiji? I 
hvilken alder?

Srila Prabhupada: Tja, det var vel omkring 
fire- eller femårsalderen.

Journalist: Fire eller fem år gammel?
Srila Prabhupada: Ja, det er rigtigt.
Kvindelig journalist: Swami, er der en 

chance for, at alle dine tilhængere kan erkende 
den højeste sandhed?

Srila Prabhupada: Det har de allerede gjort. 
Hvorfor skulle de ellers... Jeg er inder, jeg er 
en fattig mand. Hvorfor render de efter mig? 
I amerikanere er rige, og jeg har ikke bestuk-
ket dem. Disse unge fyre er veluddannede og 
kvalificerede. Hvorfor render de efter mig, hvis 
de ikke har erkendelsen?

Journalist: Swamiji, jeg har et andet 
spørgsmål til dig, hvis du vil være så venlig. 
Per definition virker det på mig, og jeg tror 
også på andre observatører, og jeg mener 
velmenende sympatisører, at du har bedt dine 
åndelige børn om at forlade den ydre verden i 
Vesten og gå dybt ind i hjertet på ISKCON, ind 
i dit hjerte og den Højestes hjerte for at opnå 
det, som du har sat som deres mål. Hvad med 
den ydre tjeneste til menneskeheden i denne 
inkarnation?

Srila Prabhupada: Det er den bedste tjen-
este til menneskeheden. De var alle fjolser 
og slyngler, og vi uddannede dem i åndelig 
forståelse. Hvis jeg tror: “Jeg er denne krop,” er 
jeg ikke bedre end en kat eller en hund. Det er 
situationen. “Jeg er amerikaner.” “Jeg er inder.” 
“Jeg er hindu.” “Jeg er muslim.” “Jeg er kristen.” 
Kun denne kropslige forståelse. Men siden du 
nu er kommet til mig, kan jeg så spørge dig, 

om du er kroppen eller noget andet?
Journalist: Swamiji, måske problemet lig-

ger i mit spørgsmål. Lad mig omformulere 
spørgsmålet, hvis du tillader. Og jeg forstår, der 
ikke er meget plads her. Hare Krishna. Men jeg 
vil gøre spørgsmålet kort. Mit spørgsmål har 
at gøre med karma-yoga i den ydre verden, 
for eksempel i New York. Fra det jeg forstår, 
går dine disciple ikke videre med deres profes-
sioner. Er det rigtigt?

Srila Prabhupada: Nej, vi er også karma-
yogier. Vi spiser også, vi sover også.

Journalist: Åh jo, det forstår jeg. Men jeg 
sigter til ydre tjeneste til folk, der ikke er en 
del af jeres mission. Ud over at prædike sand-
heden om Krishna, er der nogen anden ydre 
tjeneste til menneskeheden?

Srila Prabhupada: Det vil inkludere alting. 
Hvis vi gør en person Krishna-bevidst, vil han 
være fuldstændigt uddannet. Ligesom hvis 
man vander roden på et træ, når vandet rundt 
overalt. Og hvis man hælder vand på bladene, 
på kvistene eller på grenene, kommer det 
ingen vegne. Det bliver der. For øjeblikket be-
grænser tjenesten sig til tjeneste til et bestemt 
område og er ikke altomfattende. At uddanne 
folk i Krishna-bevidsthed vil sige at uddanne 
dem hele vejen rundt.

Journalist: Det forstår jeg, Swamiji. Endnu 
engang ligger problemet tydeligvis i mit 
spørgsmål. Mit spørgsmål sigter til dine dis-
ciples tjeneste til den ydre verden.

Srila Prabhupada: Det har jeg allerede 
forklaret…

Journalist: Ja, men... 
Srila Prabhupada: ... at hvis man hælder 

vand på træets rod, når tjenesten frem over alt.
Journalist: Hvordan giver det sig udslag?
Srila Prabhupada: Giver sig udslag? Det er 

ligesom, at hvis du spiser og giver mad til ma-
ven, oplever du, at du får energi i hele kroppen.

Journalist: Ja, jeg har forstået dine ord, 
og jeg er taknemmelig for dem, men igen er 
problemet tydeligvis med mig og ikke med dig. 
Men spørgsmålet er fortsat det samme: Hvad 
med materiel tjeneste? Materiel tjeneste, ikke 
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kun åndelig tjeneste?
Srila Prabhupada: Det er materiel tjeneste, 

som jeg har vist det. Hvis du kommer mad i 
maven, føler alle dele af kroppen sig styrket. 
Det er materiel tjeneste. Det er ikke åndelig 
tjeneste. Åndelig tjeneste ligger uden for det. 
På samme måde er midtpunktet Gud. Hvis du 
forstår Gud, forstår du alting.

Journalist: Det har jeg forstået, Swamiji. 
Men dine disciple bygger ikke huse, de ar-
bejder ikke på hospitaler, de gør ikke – altså 
så vidt jeg ved, og her kunne jeg svømme i 
uvidenhed – men så vidt jeg ved, gør de ikke 
tjeneste til den ydre verden ud over at tilbyde 
gratis måltider i templet og prædike Herren 
Krishnas ord.

Srila Prabhupada: Jeg er med. Det er din 
uvidenhed, fordi du ved ikke, hvad virkelig 
tjeneste er. Det ved du ikke. Ved du, hvad 
virkelig tjeneste er?

Journalist: Svaret skulle komme fra dig og 
ikke fra mig.

Srila Prabhupada: Ja. Virkelig tjeneste er… 
Lad os sige, at du åbner et hospital. Du kan 
kurere en patient for en sygdom for et stykke 
tid, men kan du garantere ham, at han ikke vil 

dø? Kan du beskytte ham imod døden? Kan 
I på trods af alle jeres store, store hospitaler 
beskytte menneskeheden mod død, mod fød-
sel, mod alderdom, mod sygdom? Kan I?

Journalist: Fysisk selvfølgelig ikke, kun 
åndeligt.

Srila Prabhupada: Men det er det, vi giver. 
Vi giver dig, at der ikke længere vil være no-
gen død, nogen fødsel, nogen alderdom og 
nogen sygdom.

Journalist: Men kunne dine disciple ikke 
gøre alle disse fantastiske ting, som du har 
sat dem til at gøre, og på samme tid gøre ydre 
materiel tjeneste?

Srila Prabhupada: Det gør de. Det gør 
de. Hvad gør de ikke? De gør alle sammen 
tjeneste. Vi har denne krop. Vi er nødt til at 
opretholde denne krop. Vi gør alting. Vi spiser 
også, og vi sover også, ligesom du spiser og 
sover. Hvor er forskellen? Vi tillader også sex, 
men ikke utilladt sex. Vi tillader spisning, men 
ikke kødspisning. Det er forskellen. Vi spiser 
også, ligesom du spiser. Vi sover, ligesom du 
sover. Hvor er forskellen?

Journalist: Måske kun i forståelsen.
Srila Prabhupada: Det er det hele.
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I år og specielt næste år fejres ISKCON’s 
50-års jubilæum over hele verden. Srila Prab-
hupada rejste fra Indien for 50 år siden og 
grundlagde efter et år med mange prøvelser 
ISKCON den 11. juli 1966 i New York. Vi om-
talte i sidste nummer det store arrangement, 
der blev afholdt i september i anledning af Srila 
Prabhupadas afrejse med skibet Jaladuta, 
og vi vil det næste år løbende rapportere om 
nogle af de ting, der sker verden over i forbin-
delse med jubilæet. Vi vil selvfølgelig også 
skrive om det, der kommer til at ske i Danmark, 
for også her vil vi fejre, at Krishna-bevidsthed 
nu har været i Vesten i et halvt århundrede.

Boston fejrer Prabhupada
Torsdag den 17. september hejste rådhuset 

i Boston det indiske flag til ære for ISKCON’s 
grundlægger-acarya Srila Prabhupada. På 
denne dag for 50 år siden i 1965 lagde Jala-
duta sammen med Srila Prabhupada til kajs 
ved Bostons Commonwealth Pier. Dette er 
første gang, Boston har æret Indien ved at 
hejse dets flag.

Bostons borgmester udsendte også en er-
klæring til lejligheden: ”Jeg, Martin J. Walsh, 
borgmester for byen Boston, erklærer hermed 
den 17. september 2015 for Hans Guddom-

melige Nåde A.C. 
Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada Dag i  
Boston.”

Julie Burros, overhoved for kunst og 
kultur i Boston, var æresgæst ved arrange-
mentet. Den nepalisiske generalkonsul for 
New England talte også og takkede ISKCON 
for organisationens løbende humanitære 

arbejde i kølvandet på jordskælvet i Nepal.
“Dette var en enestående mulighed for at 

bekræfte, at ISKCON er en vigtig tråd i det stof 
af åndelige traditioner, som nu udgør det altid 
skiftende kulturelle landskab i USA,” sagde 
organisatoren af arrangementet, Amit Dixit.

Prabhupada i Boston       
og Butler

Anuttama Dasa, Radhanatha Swami, Bhaktimarga Swami 
og Pyari Mohan Dasa ved Bostons Commonwealth Pier, 

hvor Srila Prabhupada først ankom til USA.

Hengivne hører om Srila Prabhupada 
på en bådtur i Boston havn.

Repræsentanter for byrådet i Boston 
m.fl. ærer Srila Prabhupada.
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Prabhupada i Butler
Efter arrangementet den 17. oktober i Boston 

finder det næste sted den 24. oktober [fremtid i 
skrivende stund], hvor hengivne fra hele Nord-
amerika mødes for at forherlige Prabhupadas ak-
tiviteter i Butler, Pennsylvania. Srila Prabhupada 
ophold i Butler var et vigtigt punkt i hans liv. Det var 
det første sted i USA, hvor han prædikede og gav 
sit selskab til nysgerrige sjæle. Srila Prabhupada 
mødtes med de lokale folk og talte til dem om 
relevante ting som at vække den åndelige sjæl 
og udvikle sit mistede forhold til Krishna.

Srila Prabhupadas ophold i Butler blev gjort 
muligt på grund af Gopal Agarwal og hans 
hustru Sallys venlighed. Selv om det unge par 
ikke var i stand til at have Prabhupada boende 
hjemme hos sig, arrangerede de, at han kunne 
bo i det lokale KFUM, mødes med interesse-
rede mennesker og lave mad hjemme hos dem. 
Sally beskriver Srila Prabhupadas selskab og i 
særdeleshed hans madlavning som ”ophøjet”.

Den 24. oktober er der en stor fest og høj-
tidelighed til minde om Srila Prabhupadas 
ophold i Butler, hvor han boede i en måned. 
Arrangementet finder sted i Grand Ballroom i 
Butler. Den gamle KFUM-bygning, hvor Prab-
hupada boede, kan ses fra vinduet i Grand 

Ballroom. Denne historiske begivenhed inklu-
derer harinama-sankirtana rundt til de steder, 
hvor Prabhupada var, såvel som taler om Srila 
Prabhupada og god prasada.

En af æresgæsterne vil være Sally Agarwal, 
der er glad for at have chancen for at fortælle 
om det, hun husker om Srila Prabhupada. En 
anden gæst vil være Bhaktimarga Swami, der 
er i gang med at vandre fra sted til sted til de 
steder, hvor Prabhupada opholdt sig i USA i 
anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum.

Daglige Prabhupada-meditationer
I anledning af ISKCON’s 50 år skriver Sat-

svarupa Maharaja, forfatteren til Prabhupada-
lilamrta, den officielle biografi over Srila Prab-
hupadas liv, hver dag det næste års tid om, 
hvad Prabhupada lavede for 50 år siden på den 
pågældende dag. I skrivende stund boede Srila 
Prabhupada for 50 år siden hos yoga-læreren 
Dr. Misra i New York. Satsvarupa Maharaja 
fortæller om, hvad der skete, og lader forskellige 
personer, der var på stedet dengang, komme 
til orde med det, de husker om Prabhupada.

Satsvarupa Maharajas daglige meditationer 
over Srila Prabhupada for 50 år siden kan læses 
på http://www.dandavats.com/?p=20490.
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Fossillagene har længe været kendt som et 
problem for evolutionsteorien. I Arternes Op-
rindelse forklarede Darwin, at hans teori ledte 
ham til at tro, at ”[A]ntallet af mellemliggende 
former, som tidligere eksisterede på Jorden, må 
være virkelig enormt.”65 Imidlertid forstod han, at 
fossilfundene ikke dokumenterede disse ”mel-
lemliggende” livsformer og spurgte: ”Hvorfor 
er hver eneste geologisk formation og hvert 
eneste lag da ikke fuld af sådanne mellemlig-
gende led?”66 Darwins svar viste, hvor skrøbelig 
naturen var af de vidnesbyrd, der støttede hans 
ideer: ”Geologien åbenbarer helt sikkert ikke 
en sådan fin gradvis organisk kæde, og dette 
er måske den mest indlysende og alvorligste 
indvending, der kan rejses imod min teori.”67

Nu omkring 150 år senere hævdes det kun 
om en lille brøkdel af de tusinder af arter, der 
er kendt fra fossilfundene, at de er kandidater 
til at være Darwins mellemliggende former. 
Fossile beviser for evolutionære overgangs-
arter mangler for det meste, som den afdøde 
evolutionspalæontolog Stephen Jay Gould 
indrømmede det: 

Manglen på fossilbeviser for mellemlig-
gende stadier imellem større overgange i 
organisk design og i virkeligheden vores 
manglende evne til i mange tilfælde selv 
i vores fantasi at konstruere funktionelle 
mellemformer har været et vedholdende 
og nagende problem for gradvise rede-
gørelser for evolutionen.68

Darwin forsøgte at redde sin teori om 
en gradvis udvikling ved at hævde, at 

mellemliggende fossiler ikke bliver fundet 
på grund af ”de geologiske lags ekstreme 
ufuldkommenhed.”69 Selv Gould hæftede 
sig ved, at Darwins argument om, at fos-
sillagene er ufuldstændige ”fortsætter 
med at være de fleste palæontologers 
foretrukne undskyldning for problemet 
med en fortid, der ser ud til at vise så lidt 
direkte om evolution.”70 

I de sidste årtier har denne undskyldning 
mere og mere mistet sin troværdighed. Pa-
læontologer af i dag anerkender generelt, at 
selv om fossillagene er ufuldstændige, er de 
stadig gode nok til besvare spørgsmålene om 
evolution. En videnskabelig undersøgelse i 
Nature konstaterede: ”Hvis fossillagenes sidste 
540 millioner år skaleres til niveauet af familie, 
giver de konsekvent en god dokumentation af 
fortidens liv.”71 En anden artikel i Paleobiology 
evaluerede vores viden om fossillagene og 
konkluderede: ”Vores indblik i den biologiske 
diversitets historie er moden.”72 Palæontologer 
anerkender nu i større og større grad, at ”spring” 
imellem arter uden mellemformer ikke udeluk-
kende skyldes ufuldstændige fossillag. Niles 
Elredge, evolutionspalæontolog og kurator på 
American Museum of Natural History, og Ian 
Tattersal formulerer det således: ”Fossilfundene 
springer, og alle tegn viser, at fossilfundene 
er virkelige: hullerne, som vi ser, afspejler vir-
kelige hændelser i livets historie og er ikke et 
produkt af en dårlig fossilbevarelse.”73 Denne 
konklusion kom ikke let, og derfor så en viden-
skabsmand, der arbejdede under Gould, sig 
nødsaget til at bede sine kolleger indtrængende 

Vi bringer har afsnit fem i Casey Luskins serie om ti store problemer for den darwinistiske evo-
lution. I dette afsnit hører vi om det store problem, som fossilfundene udgør for evolutionsteorien.

TI PROBLEMER MED DARWIN: PROBLEM 5

Arternes pludselige fremkomst     
i fossillagene

af Casey Luskin
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om, at ”evolutionsbiologerne kan ikke længere 
sidde fossilfundene overhørige på grund af, at 
de er ufuldstændige.”74

Et mønster af eksplosioner
Den endelige erkendelse af, at fossilfundene 

ikke er helt og aldeles ufuldstændige, har tvun-
get evolutionsbiologerne til at acceptere, at 
fossillagene viser et mønster af eksplosioner og 
ikke af gradvis udvikling af levende organismer. 
En lærebog i biologi forklarer:

Mange arter forbliver praktisk taget 
uforandrede i millioner af år og forsvinder 
derpå pludseligt for at blive afløst af en 
helt anden, men beslægtet form. Des-
uden dukker der flere større grupper af 
dyr fuldstændigt dannede pludseligt frem 
i fossillagene og indtil videre uden fund af 
fossiler, der danner en overgang fra deres 
forældregruppe.75

Måske det berømteste eksempel på pludselig 
tilsynekomst er den Kambriske Eksplosion, 
hvor næsten alle de større levende rækker af 
dyr viser sig for første gang. En lærebog om 
hvirvelløse dyr forklarer:

De fleste af de dyregrupper, der er re-
præsenteret i fossillagene, viser sig først 
”fuldstændigt dannede” og identificerbare 
med hensyn til deres række i Kambrium 
for omkring 550 millioner år siden. Disse 
inkluderer sådanne anatomisk komplekse 
og vidt forskellige typer som trilobit-
ter, pighuder, brakiopoder, bløddyr og 
chordater... Fossillagene er os derfor til 
ingen hjælp med hensyn til oprindelsen 
og den tidlige spredning af de forskellige 
dyrerækker…76

Evolutionsvidenskabsmænd medgiver, 
at de ikke kan forklare denne hurtige frem-
komst af dyrenes forskellige kropsplaner 
med klassiske darwinistiske processer 
eller andre kendte materielle mekanismer. 

Robert Carroll, en palæontolog ved McGill 
University, hævder i Trends in Ecology 
and Evolution: ”Den ekstreme fart, hvor-
med anatomisk forandring og tilpasning 
foregik inden for denne korte tidsramme, 
kræver forklaringer, der går ud over dem, 
der foreslås for evolutionen af arter inden 
for moderne biota.”77 En anden artikel 
hævder på samme måde: ”Mikroevolution 
er ikke en tilfredsstillende forklaring på den 
usædvanlige eksplosion af nyt under den 
Kambriske Eksplosion.”78 Artiklen konklu-
derer: ”De større evolutionære overgange 
i dyrenes udvikling mangler stadigvæk at 
blive forklaret, når det kommer til deres 
årsag.”78 På samme måde indrømmer en 
artikel fra 2009 i BioEssays: ”At belyse det 
materialistiske grundlag for den Kambriske 
Eksplosion er blevet vanskeligere og ikke 
lettere, jo mere kendskab vi har fået til 
selve begivenheden.”79

Men den Kambriske Eksplosion er på ingen 
måde den eneste eksplosion af liv, som vi finder 
dokumenteret i fossillagene. Med hensyn til 
oprindelsen af de større grupper af fisk skriver 
geoforskeren ved Columbia University Arthur 
Strahler: ”Dette er et punkt i kreationisternes 
beskyldninger, som kun kan vække en enig 
erklæring fra palæontologerne af nolo conten-
dere [ingen indvendinger].”80 En artikel i Annual 
Review of Ecology and Systematics forklarer, at 
oprindelsen til landplanter ”er landjordens mod-
stykke til den meget diskuterede Kambriske 
Eksplosion af havets faunaer.”81 Med hensyn 
til oprindelsen af angiospermer [blomstrende 
planter] har palæontologerne opdaget en ”stor 
opblomstring” af eksplosiv type. Som der står 
i en artikel:

På trods af megen forskning og mange 
analyser af forskellige kilder af data (f.eks. 
fossilfundene og fylogenitiske analyser 
af molekylære og morfologiske karak-
tertræk) forbliver oprindelsen til angio-
spermerne uklar. Angiospermer dukker 
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temmelig pludseligt op i fossillagene… 
uden nogen indlysende stamfædre i en 
periode på 80-90 millioner år før deres 
fremkomst.82

På samme måde dukker mange ordener af 
pattedyr op på en eksplosiv måde. Ifølge Niles 
Eldredge: ”Der er alle former for huller: manglen 
på gradvise mellemliggende ”overgangsformer” 
mellem arter, men også mellem større grupper, 
f.eks. mellem familier af kødædere eller ordener 
af pattedyr.”83 Der er også en fugleeksplosion, 
hvor større fuglegrupper dukker frem inden 
for en kort tidsramme.84 En artikel i Trends in 
Ecology and Evolution med titlen Evolutionary 
Explosions and the Phylogenetic Fuse forklarer:

En bogstavelig tolkning af fossillagene 
tyder på, at tidlig Kambrium (for ca. 545 
millioner år siden) og tidlig Tertiær (for ca. 
65 million år siden) var kendetegnet af 
enormt accellerede perioder af morfologisk 
evolution, der markerede fremkomsten af 
henholdsvis dyrerækkerne og de moderne 
ordener af placentale pattedyr og fugle.85

Naturligvis er der en håndfuld eksempler, 
hvor evolutionsforskere mener, at de har fundet 
overgangsfossiler, der dokumenterer en gradvis 
darwinistisk evolution. Oprindelsen til hvaler er 
blevet kaldt et ”mønstereksempel på makro-
evolution”,86 hvor det menes, at for omkring 55 
millioner år siden mistede visse landdyr deres 
baglemmer og udviklede sig til fuldstændigt 
vandlevende hvaler. Mere præcist hævdes det, 
at der er fossile landpattedyr, der har øreknogler 
ligesom hvaler, og fossile hvallignende pattedyr, 
der har bevaret deres baglemmer.

Selv om hvirveldyrs- og hvaleksperten Phillip 
Gingerich indrømmer, at vi kun har ”fossiler, der 
illustrerer tre eller fire trin, til at bygge bro over 
kløften mellem forløberen til hvaler til nutidens 
pattedyr,”87 lad os så for et øjeblik alligevel 
antage, at der findes en fuldstændig sekvens 
af fossiler. Er dette nok til at demonstrere, at 
overgangen fandt sted? Selv om der er fos-

siler, der ligner potentielle mellemformer, kan 
fossilerne ikke være overgangsarter, hvis den 
samlede historie ikke giver mening. 

I dette tilfælde står den darwinistiske evolu-
tion af hvaler fra landdyr over for alvorlige mate-
matiske udfordringer fra populationsgenetikken. 
Mange ændringer ville have været nødvendige 
for at forvandle et landdyr til en hval inklusive:

1. Fremkomsten af et blæsehul med 
muskulatur og nervekontrol.

2. Tilpasning af øjet til permanent un-
dervandssyn.

3. Evnen til at drikke havvand.
4. Forlemmer forvandlet til luffer.
5. Ændring af skeletstrukturen.
6. Evne til at amme ungerne under 

vandet.
7. Oprindelsen til hvalhalens sideflig og 

muskulatur.
8. Hvalspæk til temperaturisolering.88

Mange af disse nødvendige tilpasninger ville 
have krævet talrige koordinerede ændringer. 
Men som vi så i Problem 3, kræver sådanne 
samtidige mutationer ekstremt lange tidsrum 
for at kunne opstå via den darwinistiske meka-
nisme. Hvalevolutionen løber nu ind i et alvorligt 
problem. Fossilfundene dikterer, at evolutionen 
af hvaler fra små landdyr skulle have fundet 
sted på under 10 millioner år.89 Det kan lyde 
som et stort tidsrum, men det er alt for lidt tid, 
specielt i betragtning af, at hvaler har små po-
pulationer og lange generationsaldre.90 Efter 
at have undersøgt betingelserne for denne 
overgang matematisk formulerede biologen 
Richard Sternberg det således: ”Alt for mange 
genetiske omprogrammeringer, alt for lidt tid.”91

Hvalernes oprindelse er således et interes-
sant casestudie af et evolutionært skift: I et 
sjældent tilfælde, hvor der faktisk er fossiler, der 
potentielt viser mellemliggende træk, omstødes 
den darwinistiske evolution af det korte tidsrum, 
som fossillagene giver plads til. Hvis dette 
”mønsterbarn” for makroevolutionen ikke holder 
ved nærmere granskning, hvad fortæller det os 
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da om andre tilfælde, hvor evolutionisterne prø-
ver at sælge os formodede overgangsfossiler?

Menneskets oprindelse og fossilfundene
Faktisk får offentligheden ofte at høre, at 

der er fossiler, der dokumenter udviklingen af 
mennesker fra abelignende forløbere, men et 
nærmere kig på faglitteraturen fortæller en an-
den historie. Hominide fossiler falder generelt i 
to kategorier: abelignende arter og menneske-
lignende arter med en stor uoverstigelig kløft 
imellem dem. I 2004 vedkendte den berømte 
evolutionsbiolog Ernst Mayr sig den pludselige 
tilsynekomst af mennnesker:

De tidligste fossiler af Homo, Homo 
rudolfensis og Homo erectus, adskiller 
sig fra Australopithecus med en stor, 
uoverstigelig kløft. Hvordan kan vi forklare 
dette tilsyneladende spring? Da vi ikke 
har nogen fossiler, der kan træde ind som 
de manglende led, er vi nødt til at falde 
tilbage på den hævdvundne metode fra 
historisk videnskab, nemlig opstillingen af 
en historisk fortælling.92

I lyset af sådanne beviser kalder en artikel 
i Journal of Molecular Biology and Evolution 
fremkomsten af Homo sapiens for ”en genetisk 
revolution”, hvor ”ingen arter af Australopithe-
cus er oplagte overgangsformer.”93 Manglen 
på fossilbeviser for denne teoretiske overgang 
bekræftes af Harvard palæoantropologerne 
Daniel E. Lieberman, David R. Pilbeam og 
Richard W. Wrangham:

Af de forskellige overgange, der fandt 
sted i menneskets udvikling, var overgan-
gen fra Australopithecus til Homo utvivl-
somt en af de mest kritiske i dens omfang 
og konsekvenser. Som med mange evo-
lutionære nøglebegivenheder er der både 
gode og dårlige nyheder. Den første er den 
dårlige nyhed, at mange detaljer i denne 
overgang er uklare på grund af knapheden 
af fossile og arkæologiske spor.94

Med hensyn til de ”gode nyheder” indrømmer 
de: ”Selv om vi mangler mange detaljer omkring 
præcist hvordan, hvornår og hvor overgangen 
fra Australopithecus til Homo fandt sted, har 
vi tilstrækkeligt med data fra både før og efter 
overgangen til at kunne drage nogle slutninger 
om den generelle natur af de centrale ændrin-
ger, der skete.”95 Med andre ord indeholder fos-
sillagene abelignende Australopithecus (”før”) 
og menneskelignende Homo (”efter”), men ikke 
fossiler, der dokumenterer en overgang imel-
lem dem. I fraværet af sådanne mellemformer 
sidder vi tilbage med ”slutninger” om en over-
gang, der udelukkende bygger på antagelsen 
af, at en darwinistisk evolution har fundet sted. 
En kommentator foreslog, at bevismaterialet 
antyder en ”Big Bang teori” om fremkomsten 
af vores slægt Homo.96 Dette lyder ikke som 
en overbevisende evolutionær redegørelse for 
menneskets oprindelse.97

I stedet for at dokumentere en gradvis 
darwinistisk evolution viser livets historie et 
mønster af eksplosioner, hvor nye fossilformer 
bliver til uden tydelige evolutionære forløbere. 
Evolutionsantropologen Jeffrey Schwartz sam-
menfatter problemet:

[V]i er stadig i mørket, når det kommer 
til oprindelsen til de fleste større grupper 
af organismer. De dukker op i fossillagene 
ligesom Athena fra Zeus’ hoved, dvs. 
helt udsprunget og ivrig efter at komme 
i gang i modsætning til Darwins skildring 
af evolution som et resultat af en gradvis 
akkumulation af talløse uendeligt små 
variationer… ”98

Alt dette udgør en alvorlig udfordring imod 
den darwinistiske evolution inklusive den opfat-
telse, at alle dyr er beslægtet igennem fælles 
afstamning.

Fodnoter: Af pladshensyn henviser vi til den 
oprindelige artikel på Internettet, se http://www.
evolutionnews.org/2015/01/problem_5_ab-
rup091141.html.
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Hvad der faldt ned fra hesten 
Snart mangler asramaen penge, og Guru 

Paramartha og disciplene må igen ud at tigge. 
”Vi rejser til de nærmeste byer og landsbyer,” 
siger Guru Paramartha til sine disciple. ”Vær 
meget varsomme, for vi skal blot skaffe nogle 
penge og ikke ud på et stort eventyr, der ender 
i en katastrofe, som det før er sket. Jeg vil ab-
solut ingen forstyrrelser have, imens vi rejser.”

Guru Paramartha pakker sine ejendele i 
poser, og disciplene fastspænder dem til he-
sten. Så stiger han op, og de drager af sted. 
Undervejs slår en overhængende gren hans 
turban af, og den falder ned på vejen, uden at 
han ligger mærke til det. Hans disciple tænker: 
”Guru Paramartha sagde ’Ingen forstyrrelser’.” 

Da solen bliver varm, lægger Guru Para-
martha mærke til den manglende turban og 
spørger efter den. Disciplen bag hesten svarer: 
”Den faldt af for et par kilometer siden.” Guru 
Paramartha er rasende. ”Hvorfor samlede du 
den ikke op?” 

”Du ville ingen forstyr-
relser have,” stammer 
disciplen. 

”Gå tilbage og hent 
den. Fra nu af holder du 
øje med, at intet falder 
ned fra hesten og bliver 
liggende på vejen.”

Disciplen løber tilbage 
og henter turbanen. På 
vej tilbage lægger han 
mærke til nogle hestepæ-
rer, som hesten har ladet 
falde. Han samler dem 
op og lægger dem ned i 

turbanen. Da han vender tilbage, rækker han 
guruen hovedbeklædning med indhold. 

”Hvad!” råber Guru Paramartha. ”Er du helt 
vanvittig?!? Turbanen er fuld af hestemøg!”

Disciplen falder ned på knæ med foldede 
hænder. ”Jeg er virkelig ked af det. Men du 
sagde, at uanset hvad der falder ned fra he-
sten, skal det returneres til dig. Jeg følger blot 
dine guddommelige instruktioner.”

Guruens hjerte bløder op, og han tilgiver sin 
discipel. ”Men vi kommer ingen vegne med 
denne tåbelighed,” siger han.

Disciplen siger: ”Vi er for uintelligente til 
at kunne følge dine dybsindige instruktioner. 
Hvordan kan vi tilfredsstille dig, når dine in-
struktioner ændrer sig fra det ene øjeblik til 
det næste?”

”Jeg vil give jer en liste over præcis, hvad 
I skal samle op.” Guru Paramartha finder 
en blyant og et stykke papir frem og skriver 
navnene på de ejendele, han har læsset på 
hesten. Så fortsætter de.

Guru Paramartha
og hans fem disciple, del 3

 af Lalitanatha Dasa

Dette er tredje og sidste 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.
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Guruen får en kold bagdel
Kort efter når de frem til et stort mudret 

område. Midt i al mudderet træder hesten 
fejl og stejler. Guru Paramartha kastes ned i 
mudderet med hovedet først sammen med alle 
poserne. Disciplene fortsætter, indtil de hører 
deres guru råbe: ”Hjælp mig!” De vender rundt 
og løber hen til deres guru. 

”Hvad skal vi gøre?” diskuterer de imellem 
sig selv. ”Det er nemt nok. Vi følger blot, hvad 
Guru Paramartha har skrevet på sedlen.” 

De lægger alle tingene, der står på sedlen, 
tilbage i poserne og læsser dem op på hestens 
ryg. Guruen selv er ikke nævnt på listen, så 
ham samler de ikke op. Disciplene fortsætter 
deres videre færd, imens deres stakkels guru 
bliver liggende i mudderet.

Guruen spræller med armene og kalder på dem, 
men til ingen nytte. Lidt efter kommer en fremmed 
forbi. Guru Paramartha skriver noget ned på en 
seddel, giver den til ham og beder ham løbe efter 
disciplene og give den til dem. Det sker, og discip-
lene læser: ”Kom tilbage og saml jeres guru op 
og føj ham til de andre ting på hesten.” Disciplene 
vender om og henter deres guru. 

”Lad os vende tilbage til asramaen,” er alt, 
Guru Paramartha kan sige til dem. På tilbage-
turen lægger Guru Paramartha mærke til, at 
hans krop er blevet meget kold. Han nævner 
det ikke for sine disciple, for de er allerede så 
rundtossede. Da de kommer tilbage, vasker 
han sig selv og går i seng. Stadigvæk forbliver 
hans bagdel kold. Han slutter, at døden må 
være lige rundt om hjørnet. Den næste mor-
gen røber han sin sorg for sine disciple. De 
rådslår imellem sig og får fat på en håndlæser, 
der læser Guru Paramarthas hånd og siger: 
”Brahmanaens forudsigelse kan modvirkes. 
Døden behøver ikke at følge en kold bagdel.”

Disciplene er forbløffede. ”Er det virkeligt 
i din magt at vende selve skæbnen? Vi har 
aldrig hørt om noget sådant i skrifterne.” Hånd-
aflæseren svarer hovmodigt: ”Jeg refererer 
ikke til almindelige religiøse skrifter. Det, jeg 
taler om, er skjult viden.” Han fortæller da en 
historie som illustration.

Den mystiske morter
For længe siden var der en velhavende 

mand, der var en hengiven af Siva. Han havde 
taget et løfte om, at så snart han mødte en 
Siva-sadhu, tog han ham med hjem og fik sin 
kone til at lave en middag til ham. Men hans 
kone brød sig ikke om denne bespisning af 
radmagre, tvivlsomme personer. En dag, da 
han sendte en sadhu i forvejen, før han selv 
kom hjem, tænkte hun: ”Jeg skal nok få sat 
en stopper for dette pjat.” Hun bad venligt 
sadhuen tage plads på verandaen. Lidt efter 
kom hun selv ud med køkkenmorteren i hån-
den. Hun dryssede aske over den og over sig 
selv og mumlede nogle hemmelige mantraer, 
hvorefter hun smed sig ned foran morteren. 
Til slut tog hun den op og begyndte at gå ind 
i huset. 

Sadhuen betragtede forbløffet dette optrin. 
”Kære kvinde, hvorfor tilbeder du denne mor-
ter?” spurgte han.

”Det er blot en tradition i min familie. Det er 
ikke noget særligt.” Hun smilede til ham på 
en sælsom måde. Da hun gik ind ad døren til 
huset, hviskede hun, ”Når morteren lander på 
dit hoved, vil du også bede om dens nåde!” 
Sadhuen blev forfærdet. ”Jeg bliver ikke i 
dette hus et øjeblik længere. Denne kvinde er 
gal!” Han sprang ned fra verandaen og løb ud 
igennem indgangslågen, netop som manden 
kom tilbage. Manden forsøgte at standse ham, 
men han snoede sig udenom og styrtede ned 
ad gaden.

Manden kom ind i huset og bad om en for-
klaring fra sin kone. Hun sagde: ”Den sadhu er 
gal. Han forlangte, at jeg gav ham køkkenmor-
teren. Jeg sagde nej, en sadhu har ikke brug 
for en morter. Han blev vred og gik sin vej.” 

”Åh, du har ødelagt alting,” udbrød hendes 
mand. ”Når denne sadhu fortæller de andre 
om din særlige form for gæstfrihed, vil ingen 
sadhu nogensinde komme her igen. Hvorfor 
gav du ham ikke morteren. Vi køber en anden 
til os selv.”

Han tog morteren i hånden, løb ud på gaden 
og kaldte på sadhuen.  Sadhuen hørte ham 
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råbe og vendte sig om, men da han så manden 
komme løbende hen imod sig med morteren 
i hånden, skreg han i skræk og sprang ned 
ad gaden. Manden måtte opgive og vendte 
nedslået hjem. ”Ak, nu vil ingen sadhu besøge 
vores hjem igen,” var alt, han kunne sige, 
imens hans kone forsøgte at skjule sin glæde.

Guruens død
Guruen og disciplene ler længe. Så siger 

Guru Paramartha: ”Men jeg forstår ikke poin-
ten.” Håndaflæseren siger: ”Pointen er enkel. 
Vær glad. Jeg fortalte denne historie som en 
vittighed for at få jer til at le, ikke som nogen 
lære med nogen bestemt betydning. Du skal 
ikke dø nu. Du er kold, ja, men ikke fra den 
kommende død, men fra at sidde i mudderet 
i en time. Det er naturligt. Brahmanaens for-
udsigelse sagde blot, at når sjælen forlader 
kroppen, bliver bagdelen kold. Men det sker 
ikke for dig nu. Denne kulde, du oplever, har 
en genkendelig årsag. Kun når du ikke kan få 
øje på årsagen, kan du vide, at sjælen er ved 
at gå bort.”

Guru Paramartha og hans disciple er ude 
af sig selv af glæde og giver håndaflæseren 
15 guldmønter. Og således fortsætter livet 
i asramaen mere lykkeligt end nogensinde 
før. Men en nat er der en regnstorm, og vand 
drypper ned på guruens bagdel, imens alle 
sover. Den næste morgen er regnen holdt op, 
så ingen kan se, hvor det 
har lækket ind. Da Guru 
Paramartha sætter sig op, 
føler han sig kold bagi. 
Han råber på sine disciple: 
”Min bagdel er kold. Jeg vil 
have at vide hvorfor.”

De søger, undersøger 
og diskuterer, men kan 
ikke finde nogen åbenlys 
grund til guruens kolde 
bagdel. Da guruen ser 
deres chokerede forvir-
ring, udbryder han: ”Asana 
seetam, jivana nasam!” og 

besvimer. Disciplene forsøger at genoplive 
ham, men uden held. De slutter, at han er død, 
og bærer ham hen til en dam for at bade krop-
pen. Neddyppet i vandet genvinder guruen 
bevidstheden. Han forsøger at komme op af 
vandet, men hans disciple tror, at han bliver 
løftet op af spøgelser, og skubber ham ned 
igen. Han kæmper som en afsindig for sit liv. Til 
sidst løber disciplene væk fra dammen af frygt 
for det stærke spøgelse, der har bemægtiget 
sig deres gurus krop.

Netop da kommer en lokal kohyrdedreng 
tilfældigvis ind på asramaens område efter 
at have hørt al tumulten. Han ser guruen stå 
alene nøgen i dammen. ”Hvad er der sket her, 
Maharaja?” smiler drengen venligt.

Guruen forklarer alting. ”Du er bedre stillet 
uden sådanne fjolser omkring dig,” bemærker 
kohyrdedrengen velmenende. ”Kom nu blot op 
af dammen og tør dig selv.” 

Guru Paramartha er lykkelig over, at endelig 
er der en, der giver ham et praktisk anvendeligt 
råd. ”Der er ingen grund til at spilde dit liv på 
en flok hjælpere, der kun giver dig besvær,” 
fortsætter drengen. ”Se her, jeg holder en flok 
køer. Hver ko giver lidt mælk, som jeg samler 
sammen. Det koster selvfølgelig lidt arbejde. 
Men i sidste ende kan man lave så mange fine 
ting af denne mælk. Lad mig give dig en dejlig 
kop frisk fed mælk. Du vil hurtigt få varmen og 
vide, hvad virkelig lykke er.”
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1. Hvad tænker du umiddelbart på, når du 
hører ordet jul?

Jeg får nogle associationer fra barndommen 
med julelys, gran, gaver og familien sammen. 
Men så griber jeg mig selv i det og tænker, at det 
egentlig intet har at gøre med Jesus, selv om det 
efter sigende skulle være ham, som julen handler 
om. Jeg stemmer helt sikkert for, at vi skal fejre 
en ren Gudshengiven som Jesus, og ville kun 
glædes, hvis det var det, der skete. Men jeg bliver 
bedrøvet over, at det meste af det, der nu foregår 
i navn af jul, ligger så langt fra Jesus, som noget 
kan gøre. Juleøl, julekalender, julefrokost, juletilbud, 
og jeg ved ikke hvad. Sikke en fattigdom at være 
vidne til. Hvad har det med Jesus at gøre? Det er 
blot det gamle solhvervsorgie forklædt som noget 
kristent. Og jeg forstår ikke, hvorfor præsterne ikke 
protesterer imod, at købmændene har kapret julen. 
Jesus må ikke engang antydes i butikkerne, fordi 
det skader omsætningen. Kære præster, Jesus 
smed kræmmerne ud af Herrens tempel. Hvorfor 
gør I ikke det samme og smider kræmmerne ud af 
julen? Julen af i dag er en absolut skændsel og hån 
imod Jesus. Det er, hvad jeg tænker.

2. Hvad laver du den 24. december?
Jeg er sammen med nogle af mine venner i 

Hare Krishna. Vi fejrer ikke julen som så, men 
fordi alle andre sidder med familien hjemme hos 
sig selv, kan vi lige så godt gøre det samme. Så 
vi synger og danser som altid, vi spiser god ve-
getarisk mad, og vi læser Bhagavad-gita og dis-
kuterer den sammen. Vi kan også godt finde på 
at tale om Jesus, og hvordan hans og Krishnas 
budskab er det samme, og hvordan Jesus er 
blevet misforstået og gjort til noget andet end 
det, han var. Jesus talte om give sit liv til Gud og 

ofre det for ham, han talte imod det verdslige og 
tragten efter materiel rigdom, han bad os holde 
op med at synde, han ville have os til at ofre os 
for vores medmennesker, og han sagde, at livet 
efter døden er det vigtigste. Reinkarnation var en 
del af hans lære, ligesom vegetarisme var det. 
Men hvor hører man det til julegudstjenesterne i 
de danske kirker?

3. Hvilken betydning har julen for dig som 
højtid – som tid til familien, som religiøs højtid, 
som frirum, som…?

Sjovt nok er julen årets travleste tid for mig. 
En af de ting, vi gør i Hare Krishna, er at udgive 
religiøse bøger fra Vedaerne såsom Bhagavad-
gita, som vi så tilbyder til folk, hvor vi kan komme 
af sted med det. På et tidspunkt fandt vi ud af, 
at folk tog imod mange flere af vores bøger i 
juletiden end på noget andet tidspunkt af året, 
så nu har jeg i mange år tilbragt hele måneden 
før jul på gaderne i de danske byer med en stak 
Bhagavad-gita’er i favnen. Hvad jeg ikke oplever 
på den måde! Og det er ikke bare spændende, 
men især meningsfuldt at kunne give medmen-
nesker en åndelig viden, som i mange tilfælde 
vil give dem lys i tilværelsen og forståelse af, at 
Gud faktisk må findes, at vi er evige af natur, og 
at livet som menneske har en helt speciel mening 
og formål. Selv om jeg bare er et ligegyldigt støv-
fnug i universet, tænker jeg i det øjeblik, at jeg er 
tættere på Jesus og Krishna (dvs. Gud), end jeg 
kunne være på nogen anden måde.

4. Hvis du skal forklare dansk jul for et menne-
ske med en anden baggrund, hvad vil du så sige?

Godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg kan. Jeg vil 
nok bare tage mig til hovedet.

Mit forhold 
til julen

 af Lalitanatha Dasa

Det er lidt tidligt, men Kristeligt Dagblad har spurgt, om jeg vil bidrage til en julekalender, hvor en 
person hver dag i december måned fortæller om sit forhold til julen. Så det er, hvad jeg skrev. Jeg 
ved ikke, om de vil bringe det.
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Myg er ikke bare en plage for mange, men 
kan også være farlige, hvis man opholder sig 
i et malariaområde. Bemærk, at der kan fore-
komme malaria mange steder i Indien inklusive 
Vrindavana og Mayapur. 

Mange bruger konventionelle kemiske 
myggemidler for at holde myggene væk. 
Men de er ikke alle lige problemfri. F.eks. har 
videnskabelige undersøgelser af DEET, en af 
insektmidlernes mest brugte kemiske ingredi-
enser, der ikke er godkendt til brug i Danmark, 
vist, at det kan have skadelige virkninger på 
centralnervesystemet.

Derfor er der grund til at se sig om efter 
andre og mere naturlige midler, der afskækker 
myg. Følgende er en liste over seksten planter, 
der kan bruges enten alene eller i kombination 
med hinanden med samme effekt som de 
kommecielle myggemidler.

Basilikum
Basilikums stærke duft, som den afgiver, selv 

før man knuser bladene, frastøder myg. Man kan 
plante basilikum i sin have eller gnide de knuste 
blade på huden for at holde myg væk.

Neem
Et andet stærkt myggemiddel er neem, der 

ofte bruges i insektmidler. Man kan smøre 
neemolie på huden, hvilket afskækker myg. 
Neem er et almindeligt træ i Indien, især i 
Bengalen og Mayapur.

Pebermynte
Myg og andre insekter bryder sig ikke om 

duften af pebermynte, så man kan gnide de 
knuste blade på huden for at holde dem væk.

Citrontimian
En undersøgelse viste, at knust citrontimian 

reducerede 
antallet af 
myg-
gestik 
med 62 
procent 
i  sam-
m e n -
ligning med dem, 
der ikke brugte no-
g e n  b e s k y t - t e l s e . 
Citrontimian er 
en almindelig in-
grediens i mange 
insektmidler.

Lavendel
Lavendel har en dejlig duft for menne-

skenæser, men myg kan ikke fordrage den. 
Dyrker man lavendel i sin baghave, holder 
den myg og andre insekter væk. Derudover 
har lavendel beroligende egenskaber, hvilket 
kan være en ekstra grund til at have den 
omkring sig.

Katteurt
Forskere har fundet ud af, at nepetalac-

tone, den essentielle olie i katteurt, der giver 
planten dens karakteristiske lugt, er omkring 
ti gange bedre til at frastøde myg end DEET, 
ingrediensen, der bruges i de fleste komme-
cielle insektmidler. Denne plante frastøder 
også kakkerlakker. Når du bruger den som 
myggemiddel, knuser du den blot og gnider 
den på huden.

Citrongræs
Citrongræs har en stærk citronagtig duft og 

bruges i mange kommercielle insektmidler. 
Knus bladene og gnid den frigjorte olie på 

Naturlige 
myggemidler

 af Lalitanatha Dasa
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huden som myggemiddel. Olien kan også 
blandes med andre olier.

Prydtobak
En interessant plante, der om natten udsen-

der stærke dufte, der effektivt holder myg væk.

Ambra
Duften af denne plante frastøder myg. Man 

kan sprede nogle tørrede blomster omkring sit 
hus eller sig selv for at holde myg væk.
Polejmynte

Denne urt, der er kendt fra Oldtiden, fra-
støder alle slags insekter, hvor den dyrkes. 
Planten er giftig. 

Eucalyptus
For at frastøde myg kan man knuse eucalyp-

tusblade og blande dem med isopropylalkohol. 
Efter at være blevet siet kan  blandingen bru-
ges som myggespray. Man kan også bruge 
eucalyptusolie, der eventuelt blandes med 
citronolie for at give et godt myggemiddel, der 
gnides på huden.

Malurt
Ved afbrænding giver denne plante en 

Om fejlfinderi
”Nogle mennesker har en evne til at 

finde fejl i alle. De opfatter den, der er 
rolig og stille, som karaktersvag; den, 
der er striks med hensyn til at følge 
ritualer og løfter, som en stolt svindler; 
en ærlig person som en hykler; en 
modig person som grusom; en ind-
advendt person som et fjols; en god 
taler som en snylter; en indflydelsesrig 
person som arrogant; en udadvendt 
person som alt for snakkesalig; og en 
fredfyldt vismand som uduelig i prak-
tiske anliggender. Nævn bare én god 
kvalitet, som disse slyngler ikke har 
bagtalt med deres fejlfindermentalitet!” 
(Fra Niti-satakam af Bhartihari)

aromatisk lugt, der er kendt for at holde myg 
væk. Man kan også gnide de knuste blade 
på huden.

Geranium
Geranium frastøder mange insekter inklu-

sive myg. En blanding af geranium, sojabønne 
og kokosolie siges at holde myg væk i halv-
anden time.

Hvidløg
Den ubehagelige lugt af hvidløg holder myg 

væk. Man kan gnide knust hvidløg på huden 
for at frastøde myg og sikkert også en masse 
andre levende væsener.

Salvie
En anden kendt plante, der holder myg og 

andre generende insekter væk. Brænd en 
smule salvie for at afskække myg med røgen.

Blåkvast
En smuk plante, der afgiver en lugt, som 

myg finder modbydelig. Knus bladene fra 
blåkvast for at øge den afgivne lugt og 
gnid dem på huden eller spred dem rundt 
omkring dig.
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SPØRGSMÅL: Hvorfor anses det for nød-
vendigt at tage imod hjælp fra en guru for at 
blive Krishna-bevidst? 

Hvad vil det præcist sige at være Krishna-
bevidst? Hvordan følger man vejen til Gud? 
Hvad skal en hengiven gøre for at vise sin kær-
lighed og hengivenhed? Hvordan bliver man 
en ægte hengiven af Herren? Hvad gør man?

Jeg kan ikke læse en stavelse på hverken 
hindi eller sanskrit. Er det et problem? Jeg ved, 
at Srimad-Bhagavatam er skrevet på sanskrit 
med få engelske oversættelser, der yder den 
retfærdighed, og mange bønner og sange er 
på sanskrit…

SVAR: Hvis vi gerne vil være dygtige inden 
for et hvilket som helst felt, har vi brug for 
vejledning fra dem, der er eksperter på dette 
område. Åndeligt liv er ingen undtagelse. Når 
vi beslutter os for seriøst at forfølge vejen til 
åndelig oplysning, søger vi naturligt vejledning 
fra dem, der er eksperter deri. Det er derfor, 
vi anbringer os selv under en åndelig mesters 
vejledning.

Krishna-bevidsthed vil sige altid at tale om, 
høre om og huske på Herren så meget som 
muligt døgnet rundt.

Vejen til Gud er at træde den vej, som de 
tidligere åndelige mestre har trådt. De har vist 
os en vej igennem den materielle eksistens’ 
tætte, mørke skov.

Krishna fortæller os i Bhagavad-gita (9.34), 
hvordan vi viser vores kærlighed og hengiven-
hed som følger:

man-mana bhava mad-bhakto
  mad-yaji mam namaskuru

mam evaisyasi yuktvaivam
  atmanam mat-parayanah

“Tænk altid på Mig, blive Min hengivne, buk 
dig ned for Mig og tilbed Mig. Ved at være 
fuldstændig fordybet i Mig vil du med sikkerhed 
komme til Mig.”

Du er velkommen til at praktisere på hvad 
end niveau, som du føler dig komfortabel 
og oplivet på. Hvis du gerne vil blive meget 
seriøs med hensyn til at opnå fuldstændig 
åndelig fuldkommenhed i dette liv, er her nogle 
retningslinier  (disse er de grundlæggende 
elementer af sadhana-bhakti, der skal følges 
af alle, der er seriøse med hensyn til at blive 
en hengiven af Herren Krishna):

Ingen utilladt sex (dvs. sex ud over for at 
få børn).

Ingen kødspisning (inklusive fisk og æg).
Ingen beruselse (inklusive kaffe, te og 

tobak).
Intet hasardspil.
Recitér mindst 16 runder af Hare Krishna-

mantraet hver dag på en meditationskæde.
Spis kun Krishna-prasada (mad, der først er 

blevet ofret til Herren Krishna).
Studér regelmæssigt (dagligt) autorise-

rede skrifter som Bhagavad-gita og Srimad-
Bhagavatam.

For at styrke din forbindelse til Krishna bør 
du blive en aktiv deltager i et samfund af hen-
givne, der følger Krishna-bhaktiens vej rent.

Du behøver ikke at kunne læse hindi eller 
sanskrit, for Srila Prabhupada har oversat 
denne tidløse visdom til engelsk. Hvis du holder 
dig til Srila Prabhupadas dybtgående oversæt-
telser og forklaringer, vil hele lyset af den vediske 
visdom manifestere sig i dit hjerte.

BREVKASSE
Spørgsmål fra en oprigtig sjæl

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 nogle spørgsmål fra en oprigtig sjæl 
om, hvordan man bliver Krishna-bevidst.
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Den 13. august fejrer vi Hans Gud-
dommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupadas 87. fødselsdag. 
En vigtig del af denne begivenhed vil 
blive tilberedningen og indtagelsen af et 
overdådigt vegetarisk festmåltid. Dette 
er helt i tråd med Srila Prabhupada, for 
sammen med introduceringen af Hare 
Krishna-bevægelsen i verden lancerede 
han Krishna-prasada, velsmagende 
vegetariske retter, der er blevet tilberedt 
og ofret til Herren Krishna.

Til minde om Srila Prabhupada fortæl-
ler vi her, hvordan han fra en ung alder 
lavede og uddelte prasada, og hvordan 
han lærte denne hengivne kunst til os, sine 
taknemmelige disciple.

Når vi diskuterer en ren hengivens kunnen, 
er det på en måde ikke relevant at spørge, 
hvordan, hvornår, hvor eller fra hvem han 
lærte en bestemt kunstfærdighed, for i sidste 
ende er det Herren Selv, der direkte giver 
en hengiven dygtigheder. Sådan er det også 
med Srila Prabhupada. Hvor han lærte at 
tale og skrive med den veltalenhed, dybsin-
dighed og autoritet, der har ændret tusinder 
af menneskers liv og er blevet rost af kloge 
folk verden over, hvorfor han kunne vække 
de mest oprigtige religiøse følelser i dem, der 
var omkring ham, hvornår han beherskede 
sanskrit, hvordan han blev en fuldendt kok… 
imens disse evner kan forklares i relation til tid, 
sted og omstændighed, var de i sidste ende 
Krishnas gave til Hans rene tjener, ligesom alle 
Srila Prabhupadas andre kvaliteter var det.

Ikke desto mindre fortalte Srila Prabhupada 
for vores belæring og opmuntrings skyld som-

me tider om sin baggrund og oplæring. Med 
hensyn til at tilberede og uddele Krishna-pra-
sada fortalte han, at da han var en lille dreng 
i Calcutta omkring århundredskiftet ledte han 
sine legekammerater i Ratha-yatra, en traditio-
nel ottedages parade og festival, der afholdes 
hvert år til minde om en af Krishnas evige lege. 
På Srila Prabhupadas bøn lavede hans mor 
og de andre koner i nabolaget særlige retter, 
så han kunne uddele prasada under festen.

Da han var seks år gammel, spurgte Srila 
Prabhupada sin far, om han måtte få lov til 
at tilbede Deiteter af Radha-Krishna. Det gik 
hans far med til, og Srila Prabhupada og hans 
søster begyndte at ofre deres mad til de små 
Deiteter i imitation af deres far og præsterne, 
som de havde set det i et nærliggende tempel.

”Jeg lærte at lave mad ved at se andre – min 
mor, min tante og selv ’walaerne’ [kokkene i 
restauranterne og gadestandene] i Calcutta,” 
fortalte Srila Prabhupada. Senere i sin tid som 
familiemand sluttede han sig lejlighedsvis til 
sin kone i køkkenet. Sammen lavede de hurtigt 

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Sådan lavede min åndelige mester 

af Visakha Devi Dasi

Visakha Devi fortæller, hvordan Srila Prabhupadas madlavning ligesom alt andet ved ham 
var helt transcendental og uimodståeligt tiltrækkende. Denne artikel blev først bragt i Back to 
Godhead, august 1982.
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og dygtigt store mængder mad til Krishna-
bevidste møder i deres hjem.

Mange år senere, da Srila Prabhupada 
startede det første Hare Krishna-center på 
26 Second Avenue i New York, lavede han 
igen store mængder af overdådig prasadam 
til Krishna-bevidste møder. På søndage og 
festivaldage lavede Srila Prabhupada særlige 
desserter og tilbehør og serverede dem selv 
med stor fornøjelse. Selv efter at de hengivne 
havde indtaget flere fyldte tallerkener, ville 
Srila Prabhupada komme tilbage og bede 
dem tage mere.

Til Amerikas første Krishna-bevidste bryl-
lup engagerede Srila Prabhupada brudens 
søster, Joan Campanella, til at hjælpe med til 
at lave et overdådigt festmåltid. I seks timer om 
eftermiddagen før brylluppet sad Joan i Srila 
Prabhupadas forværelse og lavede kartoffel-
kachorier, som er dybstegte brød, der er fyldt 
med en krydret kartoffelfyldning. Imens var 
Srila Prabhupada ene mand i køkkenet og 
lavede egenhændigt femten andre specielle 
vegetariske retter, hver i nok mængde til 40 
mennesker. Lejlighedsvis ville han lede Joan 
i tilberedningen af kachorierne og forklarede 
venligt for hende de nødvendige standarder 
for renhed, når man laver mad i Krishna-
bevidsthed (senere blev Joan initieret af Srila 
Prabhupada som Yamuna Devi Dasi).

Bryllupsmiddagen blev en stor succes. Både 
gæster og hengivne spiste med velbehag. Alle 
var enige med brudens ord: ”Du godeste, hvor 
han dog er en god kok!” Efter at have smagt 
kachorierne besluttede en ung mand på stedet 
at vie sit liv til Krishna-bevidsthed og blive Srila 
Prabhupadas discipel så hurtigt som muligt.

Kort tid efter startede Srila Prabhupada 
søndagsfesterne (the Sunday Love Feasts). 
Hver søndag lavede han og hans disciple 
særlige retter og inviterede offentligheden gra-
tis indenfor. Srila Satsvarupa Dasa Gosvami 
mindes: “At spise festmåltidet var en voldsom 
oplevelse. Vi skulle beherske vores sanser 
hele ugen og overholde strenge reguleringer 
og styre tungen. Festmåltidet var en slags be-

lønning. Swamiji og Krishna gav os en smag af 
fuldstændig åndelig ekstase, selv om vi stadig 
var begyndere.”

I 1967 blev San Franciscos Haight-Ashbury-
distrikt hjem for Hare Krishna-tempel nummer 
to. Dér holdt Srila Prabhupada madlavnings-
kurser for sine disciple og fortalte dem, at ud 
over at tage del i sang og klasser morgen 
og aften skulle madlavning og uddeling af 
prasada være deres vigtigste aktivitet. Det er 
unødvendigt at sige, at dette program med 
gratis velsmagende mad gjorde templet po-
pulært i nabolaget.

Den sommer afholdt de hengivne i San 
Francisco under Srila Prabhupadas ledelse 
USA’s første Rathayatra-festival. De uddelte 
prasada under og efter optoget, ligesom Srila 
Prabhupada havde gjort det som dreng, og 
som millioner af Krishnas hengivne har gjort 
det i Indien i århundreder. Srila Prabhupada 
forklarede, at bare ved at spise prasada gør 
man åndeligt fremskridt, og da Herren Krishna 
for 500 år siden åbenbarede Sig som Herren 
Caitanya Mahaprabhu, bad Han blot alle synge 
Herrens hellige navne, danse i ekstase og 
spise overdådig Krishna-prasada.

Sideløbende med, at Srila Prabhupada 
skrev, prædikede, rejste vidt og bredt omkring 
og ledte Hare Krishna-bevægelsen, fortsatte 
han de følgende år med at lære sine disciple, 
hvordan man laver mad til Krishna. I maj 
1977 kun seks måneder, før han forlod denne 
verden, besøgte han den berømte hellige by 
Rishikesa sammen med nogle få disciple. Dér 
forklarede han energisk den personlige natur 
af den Højeste Herre for de upersonalister, der 
besøgte ham, og han holdt madlavningsklas-
ser for sine tilhængere. Min mand, Yadubara 
Dasa, skrev i sin dagbog:

”Den 9. maj. I går ankom vi til Rishikesa. 
Srila Prabhupada sagde, at vi ikke skulle spise 
udenfor, men selv lave mad. Denne morgen 
kom han ind i køkkenet for at lære os at lave 
mad.”

”Den 11. maj. I går hjalp jeg Gopinatha med 
frokost -prasadaen, og i dag hjalp Gopinatha 
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mig. Srila Prabhupada sagde, at alt var rigtigt 
godt. Det var så godt at se ham spise. Han fik 
tre chapatier, tre grønsagsretter, sukta, dal, 
ris, chutney og lassi. Han sagde, at alle skulle 
lære at lave mad – det er en stor kunst. Han 
ville have mig til at lave mad i flere dage og lod 
derefter andre gøre det. Senere bemærkede 
Prabhupada til mig: ”En person, der er dygtig 
til én ting, bliver dygtig til andre ting. Sørg nu 
for at blive dygtig i alle aspekter af hengiven 
tjeneste.”

Vi udtrykker vores mest inderlige, evige 
taknemmelighed til Hans Guddommelige 
Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupuda, 
der udviste denne hengivne dygtighed hvert 
eneste sekund, og som med kærlighed lærte 
sine disciple det samme.

Opskrifter fra Yamuna Devi Dasi

Srila Prabhupadas simple tomat-chutney
Srila Prabhupada gav instruktionerne og 

ingredienserne til denne klassiske variation af 
kogt tomat-chutney i foråret 1977 i Rishikesa. 
Tilpas sødemiddel, chili og salt efter smag.

• 1½ spsk. ghee eller vegetabilsk olie
• 1 til 2 tørrede hele chilier, brækket i små 

stykker
• 1-2½ cm3 friskskrællet ingefærrod, fintrevet 

eller skåret i tynde strimler
• 1 tsk. sorte sennepsfrø
• 2/3 kg faste, modne tomater, skåret i store 

stykker
• ½ tsk. salt
• 3 spsk. brunt sukker eller tilsvarende sø-

demiddel
• 1 dl vand

Varm ghee’en eller olien i en 2½-3 liters 
gryde over middelvarme, indtil den er varm. 
Smid chili, ingefær og de sorte sennepsfrø i og 
steg, indtil frøene begynder at poppe.

Kom med det samme tomaterne i og steg 
under omrøring i 4 eller 5 minutter. Tilsæt 
resten af ingredienserne, skru varmen ned til 

lav og småkog under omrøring af og til i 40 til 
60 minutter, eller indtil chutneyen er kogt ned 
til den ønskede konsistens.

Tag gryden af varmen og lad chutneyen 
afkøle til stuetemperatur, før den ofres til 
Krishna.

Srila Prabhupadas frugt-ris-salat med 
flødeskum

I 1967 tryllede Srila Prabhupada til glæde for 
alle de tilstedeværende denne guddommeligt 
lækre, flødeskumsfyldte, afkølede frugtsalat 
sammen i sit køkken i San Francisco. Anled-
ningen til skabelsen var, at en af hans person-
lige tjenere kom med en skålfuld piskefløde 
fra en frisk gårdmælk. Denne frugtsalat er en 
garanteret favorit i en hvilken som helst menu 
og kan serveres på alle tider af dagen.

Tilberedningstid: 15 minutter
(8 til 10 portioner)

• 3½ dl bhasmati-ris eller enhver langkornet 
hvid kvalitetsris

• 2 spsk. vegetabilsk olie eller ghee
• 3 dl piskefløde
• 0,8 dl sukker
• ½ tsk. kanelpulver
• ½ tsk. kardemommepulver
• 1/3 tsk. muskatnød
• 1/8 tsk. nellikepulver
• 1 dl korender eller rosiner
• 7½ dl. afdryppede ananasstykker, omkring 

2½ cm lange, 1 cm bredde og ½ cm tykke
• 3 spsk. ristede mandler i splinter eller flager 

Kog risen, bland den godt med ghee eller 
olie og spred den ud på en stor plade. Afkøl 
til stuetemperatur.

Pisk fløden til stift flødeskum og fold derefter 
sukker, pulverkrydderier, rosiner/korender og 
ananas i.

Bland ris og flødeskum godt. Arranger sa-
laten på en dekorativ bakke eller et fad og stil 
den til afkøling i 1 til 3 timer. Pynt den med 
mandler og dekorative friskskårne ananas-
stykker, før den ofres 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.

Onsdag den 11. november: Diwali – aftenprogram 
fra kl. 17
Torsdag den 12. november: Govardhana-puja – af-
tenprogram fra kl. 17
Søndag den 15. november: Srila Prabhupadas bort-
gang – søndagsfest fra kl. 15
Søndag den 22. november: Srila Gaura Kisora Dasa 
Babajis bortgang – søndagsfest fra kl. 15

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

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

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

Torsdag 12. nov: Govardhana-puja. Feiring i tempelet 
klokken 18.00
Søndag 15. nov: Srila Prabhupadas bortkomstdag. 
Markering i tempelet kl. 15. (søndagsfesten).
Ekadasi: 7. og 22. September
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



Diwali og Govardhana-puja
To store festivaldage i denne måned er Diwali og Govardhana-puja. Diwali (tirsdag den 

11. november) er årets store lysfest til minde om Herren Ramacandras tilbagevenden til 
Ayodhya efter 14 års eksil. Krishnas inkarnation i form af Herren Rama opholdt Sig på 
Jorden for omkring to millioner år siden, men det har ikke forhindret mindet om Rama i at 
være lyslevende den dag i dag. Diwali er en af Indiens største fester, som mange hinduer 
regner for starten på det nye år.

Den efterfølgende dag, onsdag den 12. november, er det Govardhana-puja, der fejres 
til minde om dengang, Krishna løftede bjerget Govardhana for at beskytte Vrindavanas 
indbyggere mod Indras vrede regnskyl. 

Som det kan se på dette billede (taget af Narayana Paul), så er der mange smukke 
steder ved og på Govardhana. På side 23 står der nærmere om de fester, der afholdes i 
anledning af de to dage.


