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Velkommen til april 2015, der er et dobbeltnummer, da vi ikke udkommer i maj. Nyt
fra Hare Krishna udkommer mindst ti gange
om året, og har vi tid til det, kommer der også
elleve eller tolv numre (sidste år blev det til
elleve). Nu springer vi altså majnummeret
over, da vi er ude at rejse.
Forsidebilledet er fra den eksotiske by
Rishikesa i Indiens nordlige Himalaya-område, hvor to lokale piger er fanget i en Hare
Krishna-kirtana med tilrejsende sadhuer fra
Vesten. Billedet er taget af Janardana Dasa,
der på side 8 fortæller om sin tur til Rishikesa.
Som noget nyt – eller snarere som en
genoptagelse af noget gammelt – bringer vi
fremover en brevkasse i hvert nummer. Skriv
til os, hvis I har spørgsmål, I gerne vil have
besvaret. Og har I ingen spørgsmål, deler vi
svar på gode spørgsmål fra f.eks. Sankarsana
Prabhu, der besøgte Danmark i marts, sådan
som vi gør det i dette nummer. Svarene er
fra hans bog Truth Works. Skriv under alle
omstændigheder til os, hvis I har spørgsmål.
I sin gennemgang af Bhagavad-gita skulle
Dandaniti have skrevet om kapitel 13. Det
har hun dog valgt at gemme til næste gang.
I stedet skriver hun lidt om Bhagavad-gitas
opdeling i tre afsnit, og hvad den betyder.
Bemærk også, at serien om varnasrama,
der kørte sidste år, fortsætter i dette og et
par af de næste numre, så vi kan få serien
helt afsluttet.
Vi ses igen til juni. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Sansenydelse –
det er for fuglene
af Srila Prabhupada

Den følgende samtale mellem Śrīla Prabhupāda og nogle af hans disciple fandt sted i maj
1974 under en morgentur i Rom.
Śrīla Prabhupāda: Adānta-gobhir viśatāṁ
tamisraṁ punaḥ punaś carvita-carvaṇānām.
Liv efter liv forsøger folk simpelthen blot at
nyde deres sanser. Liv efter liv, den samme
ting om og om igen. Hele tiden det samme
med at spise, sove, have sex og forsvare sig,
uanset om det er som menneske eller hund.
Punaḥ punaś carvita-carvaṇānām: Igen og
igen tygger man det, som allerede er blevet
tygget. Uanset om man bliver halvgud eller
hund, gives alle i den materielle verden mulighed for disse fire ting: at spise, sove, have
sex og forsvare sig.
Og når det kommer til stykket, ville vi mennesker, hvis der pludselig opstod en fare lige
nu, måske ikke undslippe den, men en fugl
ville med det samme flyve væk. Så fuglen er
bedre udrustet til at forsvare sig. Ikke sandt?
Lad os sige, at lige pludselig kommer der en
bil kørende direkte imod os. Vi ville blive dræbt
på stedet. Vi ville ikke kunne gøre noget, men
selv den mindste fugl ville reagere: “Hov, jeg er
fløjet!” Det kan han gøre. Ikke sandt? Så hans
forsvarsmidler er bedre end vores.
Hvis vi på samme måde gerne vil have sex,
er vi nødt til at arrangere det. Vi må finde os
en partner og et passende tidspunkt og sted.
Men hunfuglen flyver altid rundt omkring hanfuglen – når som helst. Tag spurvene eller
duerne som eksempel. Har I bemærket det?
Med det samme er de klar til sex. Og hvad gør
fuglene, når det kommer til at spise? “Ah, dér
er der noget frugt.” Fuglen kan spise med det
samme. Og sove er også nemt og bekvemt.
Så tro ikke, at disse faciliteter kun findes i
jeres skyskrabere. De står lige så meget til

rådighed for fuglene og dyrene. Det er ikke
sådan, at hvis man ikke har en fin lejlighed i
skyskraberen, kan man ikke have disse faciliteter til at spise, sove, forsvare sig og have
sex. Man kan have dem i enhver materiel
krop i en hvilken som helst art: viṣayaḥ khalu
sarvataḥ syāt. Viṣaya betyder faciliteter til sansenydelse. Vores proces er viṣaya chāḍiyā, se
rase majiyā. Man må opgive denne utilfredsstillende materielle nydelse og nyde transcendental lykke, smagen af åndelig lykke. Det er
nydelse på et helt andet niveau.
Men nu om dage er folk ført så meget bag
lyset af den kropslige livsopfattelse, at deres
eneste nydelse er denne materielle såkaldte
nydelse. Så skrifterne råder: “Denne midlertidige, lavere nydelse kan fås i enhver form
for materielt liv, enten som menneske, som
fugl eller som dyr.” Hvorfor jagter I denne
samme utilfredsstillende nydelse igen og igen
i alle disse forskellige livsarter? Punaḥ punaś
carvita-carvaṇānām: “I alle disse forskellige
former gør man igen og igen den samme
stupide, utilfredsstillende ting.”
Men matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā: De, der
narres af materiel sanselig nydelse, kan ikke
blive Kṛṣṇa-bevidste, hverken ved deres egen
indsats eller selv på instruktion fra en åndelig
mester. Og mitho ‘bhipadyeta: Disse tåbelige
mennesker kan afholde konferencer og møder
for at diskutere “Hvad er livets problemer?”
Men de vil fortsat ikke kunne engagere sig i
den Kṛṣṇa-bevidste proces.
Hvorfor? Gṛha-vratānām. Så længe de holder fast ved denne beslutsomhed – “Vi skal
blive lykkelige i denne materielle verden” – kan
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de ikke engagere sig i Kṛṣṇa-bevidsthed. Gṛha
betyder “hjem” og også “krop”. De, der forsøger at være lykkelige i denne materielle krop,
kan ikke engagere sig i Kṛṣṇa-bevidsthed, fordi
adānta-gobhiḥ: Deres sanser er helt ude af
kontrol. Derfor må disse mennesker gentagne
gange gennemgå prøvelsen med at tygge det,
som allerede er blevet tygget: Igen og igen den
samme sanselige nydelse med at spise, sove,
parre sig og forsvare sig.
Discipel: Så vores opgave er at overbevise
folk om, at de ikke kan være lykkelige i den
materielle verden?
Śrīla Prabhupāda: Ja, og de har allerede
slående erfaring deraf. Hver dag starter de så
mange partier, finder på så mange planer og
det ene og det andet, men de er fortsat ikke
lykkelige. Og de er så store fjolser, at på trods
af, at de gentagne gange forpurres i deres
forsøg, fortsætter de alligevel med at gumle på
det, som allerede er blevet tygget – den samme
ting om og om igen i lidt forskellige former.
Hvad er forskellen på kommunisterne og
kapitalisterne? Når det kommer til stykket,
forsøger begge grupper blot at finde ud af,
hvordan de kan arrangere tingene bedre med
henblik på deres egen sanselige nydelse. De
to grupper slås imod hinanden, men alles mål
er gṛha-vratānām: “Vi skal blive her i denne
materielle verden og være lykkelige her.”
Discipel: Ideen er, at hvis vi kan have mad
og sex nok, er vi lykkelige.
Śrīla Prabhupāda: Det er alt. Og så bliver
folk impotente, og de tigger doktoren: “Giv
mig noget sexmedicin.” Kan I se det? Punaḥ
punaś carvita-carvaṇānām. De tygger på den
samme gamle fortærskede ting. Og når sexlivet derhjemme hænger dem ud af halsen,
tænker de: “Lad os gå til en prostitueret. Lad
os tage hen og se nøgendans.” Andre ideer
har de ikke. Så denne klasse af mennesker
kan ikke engagere sig i Kṛṣṇa-bevidsthed.
For det første må man være i viden: “Jeg er
ikke noget af denne materielle verden. Jeg er
en åndelig sjæl. Min lykke er i den åndelige
verden.” Da er man et virkeligt menneske, og
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man kan gøre åndeligt fremskridt.
Så det næste spørgsmål er: “Hvordan bliver
man interesseret i den åndelige sjæl og Kṛṣṇabevidsthed?” Hvordan? Dette er spørgsmålet.
Dyr og folk, der er som dyr, kan ikke blive
interesseret.
naisam matis tavad urukramanghrim
sprsaty anarthapagamo yad-arthah
mahiyasam pada-rajo-'bhisekam
niskincananam na vrnita yavat

Ifølge Śrīmad-Bhāgavatam [7.5.32]:
“Bevidstheden hos disse slyngler og fjolser
kan ikke vendes mod lotusfødderne på
Herren Śrī Kṛṣṇa, der handler forunderligt,
indtil de lægger deres hoveder ved lotusfødderne af en af Herrens hengivne, der er
niṣkiñcana, som intet har at vinde i denne
materielle verden, og som blot er interesseret i Kṛṣṇa.” Hvis man får muligheden
for at røre sit hoved ved en sådan hengivens lotusfødder eller tilmed blot støvet fra
en sådan hengivens lotusfødder, er det
muligt for én at gøre åndeligt fremskridt. Ellers er det ikke. Støvet fra en stor hengivens
lotusfødder kan hjælpe én.

Gud og den
Absolutte Sandhed
af Ravindra Svarupa Dasa

Ravindra Svarupa fortæller her, hvordan han som kandidatstuderende måtte sande, at han
var stødt på førsteklasses teologi, da han begyndte at læse Srila Prabhupadas bøger. Artiklen
er baseret på et foredrag fra sidste år i New York.
Jeg vil gerne tale i aften om nogle sætninger
fra Srila Prabhupadas Introduktion til SrimadBhagavatam. Men lad mig først forklare,
hvorfor disse sætninger er vigtige for mig. Da
jeg første gang stødte ind i hengivne, var jeg
i gang med mit tredje år på kandidatstudiet i
religionsforskning på Temple University. Jeg
læste ikke religionshistorie eller noget så
jordnært som det. Mit felt var teologi og religionsfilosofi. Jeg var en snob.
På universitetsområdet så jeg hengivne, der
ret så energisk sprang op og ned og sang med
mrdanga og karatalaer. Det første, jeg tænkte,
var: ”Det får I aldrig mig til at gøre.”
En ven endte med at slæbe mig til templet.
Jeg forventede mig ikke meget på den intellektuelle side. Så læste jeg Isopanisad, og denne
bog på et simpelt engelsk med dens grove tryk
forårsagede en intellektuel revolution i mig.
Det gik op for mig, at jeg var konfronteret med
førsteklasses teologi. Jo mere jeg læste, desto
mere virkede Krishna-bevidsthed og dens teologi på mig som noget professionelt, imens alt
andet, jeg kendte til, var amatøragtigt.
En af de første ting, jeg læste, var Srila Prabhupadas Introduktion til Srimad-Bhagavatam.
I den første sætning foretog Prabhupada en
sondring, og jeg har aldrig fundet så klar en
sondring over dette punkt i noget, jeg nogensinde har læst:
”Forestillingen om Gud og forestillingen om den Absolutte Sandhed er ikke
på samme niveau. Srimad-Bhagavatam
sigter imod den Absolutte Sandhed.
Forestillingen om Gud tilkendegiver herskeren, imens ideen om den Absolutte

Sandhed angiver summum bonum eller
den yderste kilde til alle energier. Der er
ingen meningsforskel med hensyn til den
personlige natur af Gud som herskeren,
for en hersker kan ikke være upersonlig… Ifølge Bhagavad-gita kaldes enhver
hersker, der har en vis magt ud over det
sædvanlige, for vibhutimat sattva eller
en hersker, der er bemyndiget af Herren. Der er mange vibhutimat sattva’er,
herskere eller guder med forskellige
bestemte funktioner, men den Absolutte
Sandhed er én uden lige. Denne SrimadBhagavatam angiver den Absolutte
Sandhed eller summum bonum som
param satyam.”
Hvad mener Srila Prabhupada, når han skriver, at forestillingen om Gud og forestillingen
om den Absolutte Sandhed ikke er på samme
niveau? Jeg forstod hurtigt, at han ikke talte
om de størrelser, der betegnes med disse
ideer, men om selve ideerne. I filosofi skelner
vi mellem et udtryks ’konnotation’ [bibetydning]
og ’denotation’ [begrebsmæssige betydning].
Tag for eksempel udtrykkene ”morgenstjernen”
og ”aftenstjernen”. De angiver begge den
samme ting, nemlig planeten Venus, men
konnotationen, bibetydningen, er forskellig.
Srila Prabhupada anfører, at Gud og den Absolutte Sandhed har forskellige konnotationer.
Han gør dette klart, når han skriver, at der er
mange forskellige herskere eller guder. Med
andre ord har Srila Prabhupada sanskritordet
isvara, der betyder ”hersker”, i tankerne. I
princippet kan der være mange isvaraer eller
guder. Forestillingen om Gud har ikke den
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Krishna, Guddommens Højeste Personlighed

samme betydning som forestillingen om den
Absolutte Sandhed. Der kan være mange
herskere eller guder, men den yderste kilde til
alle energier er den Absolutte Sandhed.
Her sigter Srila Prabhupada til definitionen
på Brahman (den Absolutte Sandhed), sådan
som den gives i Vedanta-sutra. Ifølge Vedantasutra er Brahman det, som alting udstrømmer
fra. Det er det, der opretholder alting og derefter absorberer det igen, den yderste kilde
til alle energier. Der er mange herskere eller
guder med helt specifikke kræfter, men den
Absolutte Sandhed er én uden lige.

Personer fra en person

I det andet afsnit bemærker Srila Prabhupada, at den Absolutte Sandhed er den Højeste Person. Srila Prabhupada fremlægger
argumentet på denne måde: ”Den Absolutte
Sandhed er den yderste kilde til alle energier,
og vibhutimat sattva’erne eller personer, der
er bemyndiget af Herren, er den Absolutte
Sandheds energier. Følgelig må den Absolutte
Sandhed, der skabte personer, også være en
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person. Hvis hersker betyder person, må herskeren over personer også være en person.”
Jeg kunne godt lide det, da Srila Prabhupada beskrev Krishna som Guddommens
Højeste Personlighed, for jeg havde mange
forudfattede ideer forbundet med ordet ’Gud’.
Men det gik hurtigt op for mig, at ”Guddommens Højeste Personlighed” er et meget
præcist udtryk. ”Guddommen” er traditionelt
et udtryk for den Absolutte Sandhed, og Srila
Prabhupada bruger udtrykket ”Guddommens
Personlighed” for at angive, at den Absolutte
Sandhed har en personlig side.
Selv om ideen om Gud og ideen om den
Absolutte Sandhed er forskellige, viser det sig,
at den Absolutte Sandhed inkluderer det personlige aspekt, som vi forbinder med isvara.
Så det, som Srila Prabhupada også gør i disse
to første afsnit, er at forkaste upersonalisme.
Han bemærker, at der er mange isvaraer,
men der er én paramesvara: Den Absolutte
Sandhed er den Højeste Person.
Al denne information pakkede Srila Prabhupada ind i disse to afsnit. Da jeg begyndte at

forstå, hvor meget information der var, blev jeg
forbløffet over, at nogen kunne sige så meget
med bare nogle få sætninger.

I en klasse for sig

Hvad betyder det at hævde, at Krishna er
den Absolutte Sandhed, den yderste kilde
til alle energier? Denne ide præsenteres i
Upanisaderne, og Srila Prabhupada citerede
ofte i særdeleshed et bestemt vers. Nityo nityanam cetanas cetananam eko bahunam yo
vidadhati kaman: Der er ét evigt (nityah) og
bevidst (cetana) væsen blandt mange evige,
bevidste væsener. Denne ene tilfredsstiller
alle de manges behov. Med andre ord er den
ene uafhængig, og de mange er afhængige.
Lad os tænke over, hvad dette betyder. Vi
er nityanam, de mange bevidste sjæle, men
blandt de mange nityanam er der én nityah,
der er noget helt særligt. Dette refererer til
den Absolutte Sandhed, der er i en klasse
for Sig. Hvis vi sammenstiller det med det,
vi læser i Introduktionen, er den særegne
nityah den yderste kilde til alle energier, og
de mange nityanam er i kategorien af energi
og er afhængige.
For at holde liv i os selv har vi brug for forsyninger af så mange kilogram mad, så mange
kubikmeter luft, så mange liter vand osv. Hvor
kommer disse forsyninger fra? Ifølge Vedaerne er der kosmiske herskere, devaer, der er
eksperter inden for forsyningsdepartementet.
Srila Prabhupada forklarer, at ligesom en by
har en afdeling for vand, en afdeling for gas,
en elektrisk afdeling osv., kører universet på
lignende vis efter samme princip.
Selv på det verdslige niveau går man til
købmanden, når man har brug for købmandsvarer. Hvad gør købmanden, når butikkens
hylder bliver tomme? Han henvender sig til
grossisten. Alle må gå til andre for opfyldning
og fornyelse. Det samme gælder devaerne.
De løber tør.
Lad os følge kæden helt tilbage. Ifølge Vedaerne kommer man i sidste ende til et unikt
væsen, Krishna, den Absolutte Sandhed, der

giver og giver og giver. Hvor går Han til for fornyelse? Det gør Han ikke. Han løber ikke tør,
for Han er den Absolutte Sandhed, og Hans
natur beskrives som om purnam adah purnam
idam. Påkaldelsen til Isopanisad beskriver et
væsen, der er purnam, fuldkommen og fuldstændig. Han er så fuldkommen fuldstændig,
at hvis man fjerner purnam fra Ham, er Han
stadig purnam. Som Srila Prabhupada udtrykker det, er den Absolutte Sandheds matematik,
at én minus én er lig med én. Krishna kan give
alting og fortsat have det. Han formindskes ikke.

Alt, der er

Krishna er Guddommens Højeste Personlighed. Han er den Absolutte Sandhed, og den
Absolutte Sandhed er én uden lige. Men der er
en anden betydning af at være én uden lige,
nemlig at være alt, der er.
Teologen Paul Tillich mente, at Gud kan ikke
være det Højeste Væsen blandt alle væsener,
for det ville begrænse Ham til at være én
blandt mange. Derfor udtalte han, at Gud er
Selve Eksistensen. Hans argument er dette:
”Jeg er en person. ’Person’ betyder, at jeg er
begrænset, jeg har en definition. Her slutter
jeg, og verden begynder. Hvis Gud derfor er
én ting blandt mange ting, hvordan er Han da
uendelig? For at løse dette dilemma foreslår
teologer, at Gud er Selve Eksistensen.”
Men dette er et falsk dilemma. Lad os se
på dette argument et øjeblik. Fordi Gud er
stor, kan Han da kun være en gassky? På det
tidspunkt, hvor man er færdig med at gøre Gud
uendelig og ubegrænset, har Han intet navn,
ingen form, ingen kvaliteter og ingen aktiviteter. Han er et stort nul. Han er ingenting – med
stort I. Noget er galt med denne proces.
Det, som Srila Prabhupada lærer os, er,
at Gud er i virkeligheden på samme tid ubegrænset form og formløs, på samme tid det
Højeste Væsen blandt alle væsener og Selve
Eksistensen.
Dér har vi den Absolutte Sandhed og ikke en
forkrøblet lysende gassky! Alt dette taler vi om,
når talen er om den Absolutte Sandhed.
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Yatra til
Rishikesa
af Janardana Dasa

I februar mødtes jeg med nogle af mine
gode venner i Krishna-bevidsthed for at glorificere Krishna højlydt i den nordindiske by
Rishikesa. Rishikesa ligger smukt der, hvor
Himalaya-bjergene flader ud i den nordindiske
stat Uttarakand. Gangesfloden deler byen i to
på det sted, hvor den majestætisk flyder ud på
den store indiske slette. Derfra løber den 1500
km først mod øst og videre mod syd, hvor den
munder ud i den Bengalske bugt.
Al trafik til de mest besøgte indiske hellige
steder i denne del af Himalaya som Badrinatha, Gangotri, Kedarnatha og Yamunotri går
igennem Rishikesa. Gangotri og Yamunotri er
kilderne til de to mest hellige floder Ganges og
Yamuna, og i Badrinatha og Kedarnatha bliver
henholdsvis Narayana og Siva tilbedt. Utallige
begivenheder og historier i nyere tid såvel som
beskrivelser i Puranaerne berømmer disse
steder. Igennem historien har store personligheder søgt til Himalaya-bjergene for at opnå
åndelig erkendelse igennem meditation. Srila
Vyasadeva, forfatteren af Veda-teksterne,
opholder sig således fortsat i Badrinatha,
hvor han er fordybet i meditation. Badrinatha
regnes for en af de fire helligste byer i Bharatavarsa (Indien) sammen med Dvaraka i vest,
Ramesvaram i syd og Jagannatha Puri i øst.
Hvert år besøger over en million pilgrimme
Badrinatha alene.
Mod syd er der udsigt til en anden af Indiens
hellige byer, Haridwar. I både Haridwar og
Rishikesa er kødspisning forbudt på grund
af deres status som hellige byer. Haridwar
er en af fire byer i Indien, hvor millioner af
ivrige pilgrimme hvert fjerde år bader i Ganges i februar og marts til Kumbha-mela, hvor
udødelighedens nektar faldt. Episoden er
beskrevet i Srimad-Bhagavatam, der fortæller,
hvordan halvguderne og dæmonerne kærnede
Mælkeoceanet for at få del i udødelighedens
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nektar. Jeg var selv i Haridwar til Siva-ratri i
2010 blandt otte millioner andre pilgrimme, der
den dag benyttede sig af det lykkebringende
øjeblik til at rense legemet og bevidstheden
ved at dyppe sig i Ganges.
De bedste tidspunkter at besøge Rishikesa
på er fra februar til maj og perioden september
til november. Efter regntiden er Rishikesa i
oktober og november vældig frodig og grøn
med bjerge til alle sider. Måske lige med undtagelse af Goa er Rishikesa det sted i Indien,
som flest udlændinge besøger. De kommer
for at gå rundt i Himalayas storslåede natur
og dyrke yoga. Inderne selv valfarter også
dertil på grund af stedets hellige status og
beliggenhed ved Ganges. Derfor bruger vi
højsæsonen i Rishikesa til at introducere
disse mange valfartende til Srila Prabhupadas
bøger, sangen af Hare Krishna-mantraet og
prasada-distribution.
Denne gang var jeg i selskab med ti dejlige
hengivne fra det meste af Europa. Der havde
været lidt udskiftning i vores gruppe fra tidligere år, men hvert år er vi en gruppe, der
er mødt op med et stærkt ønske om at give
Krishna-bevidsthed til andre her i Rishikesa.
Nogle af dem har jeg kendt i mere end tyve
år, deriblandt Navina Nirada og Mahabhavi.
Vishnujana fra Slovakiet mødte jeg for første
gang på en anden af mine ture til Gangotri for
seks år siden.
De fleste af dem, vi møder, kender os selvfølgelig fra andre steder i verden, for størstedelen af de besøgende er i et eller omfang
åndeligt søgende. Rishikesa regnes af mange
for at være verdens yoga-hovedstad. Haridwar
og Rishikesa har traditionelt været stederne,
hvor yogier og rishier drog hen for at meditere
i al stilfærdighed. Derfor ser vi vores tilstedeværelse som meget vigtig der for at hjælpe
folk til at forstå, at Krishna-bevidsthed er den

højeste form for yoga, sådan
som Krishna konkluderer det
i sidste vers i Bhagavad-gitas
kapitel 6: yoginam api sarvesam mad-gatenantar-atmanah. Krishna-bevidsthed er
den højeste form for yoga, for
målet med yoga er at udvikle
kærlighed til Guddommens
Højeste Personlighed. Alle
søger kærlighed, men den
rene form må læres ved at
tilbede Sri-Sri Radha-Krishna
eller Sita-Rama. Krishna er
nedsteget i denne vinterens
tidsalder som Caitanya Mahaprabhu for at sprede kærlighed til Gud
igennem højlydt sang af Krishnas navne i
fællesskab. Det er det, vi gerne vil nå ud med
til folk i Rishikesa.
Hver dag efter et lidt kondenseret morgenprogram, hvor vi efter at have læst et vers
fra Srimad-Bhagavatam skiftedes til at dele
vores realiseringer, samledes vi to-tre timer
om formiddagen og ligeledes om aftenen i
harinama-formation. En gruppe af hengivne
sang maha-mantraet, og andre henvendte sig
til interesserede og forbipasserende. Navina
Nirada Prabhu, som er initiativtageren og
organisatoren af yatraen, har igennem 30 år
distribueret Srila Prabhupadas bøger overalt
i verden, og han stod for de fleste af de rundt
regnet 1.000 bøger, der blev distribueret i år.
Med os havde vi en af ISKCON’s mest
rutinerede og i hvert fald mest berejste harinama-grupper, hvis færden kan besigtiges
på facebook under navnet Harinam Ruci. For
hvert år bliver vi bedre til at justere gruppen,
så vi i højere grad arbejder som en velsmurt
maskine med alle dens separate dele. Alle
personer i vores gruppe har sine styrker og
arbejder uselvisk for at opnå det bedste resultat. I år kulminerede det flere gange med,
at vi havde store grupper af skiftevis vesterlændinge og indere, som dansede og sang
længe sammen med os. Når vi senere mødte

Bogdistribution i Rishikesha

de samme personer igen og igen, solgte vi
dem de medbragte bøger, hvilket betalte for
udgifterne til transport, overnatning og prasada. Alle deltager vi ulønnet. Lønnen kommer
i form af glæden ved at tjene Krishna og føle
Hans kærlige udveksling med os.
Vi morer os over de oplevelser, vi deler på
sådanne missioner. Der er mange vidunderlige episoder at tænke tilbage på. De fleste,
vi møder under vores ophold i Rishikesa, er
vældigt inspirerede over vores tilstedeværelse.
Vi havde en tigger, der kastede alle sine penge
efter os i sin begejstring. Jeg husker hunden,
der gøede og dansede med i kirtana. Mest af
alt husker jeg alle de glade, ekstatiske ansigter, jeg så i vores kirtana. Alle delte vi der og
da noget vidunderligt og unikt.

Rishikesa og upersonalisme

Navnet Rishikesa refererer til Herren
Krishna, der beskrives i Vedaerne som Sansernes Herre, Rishikesa. Rishikena rishikesa
sevanam bhaktir uchate. Igennem tjeneste
til Herren Rishikesa bliver ens sanser renset
og en højere form for tilfredsstillelse gennem
åndelig udveksling mellem sjælen og Krishna,
der er Rishikesa, kan opnås. Navnet angiver,
at både Gud og sjælen er personer og har
form og sanser, men i vores kontakt med den
materielle sanselige verden mister vi vores
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kendskab til dette og identificerer os i stedet
med de ydre formationer og forlystelser.
Men selv om Rishikesa refererer til Guddommens Personlighed, møder vi masser af
tilhængere af upersonlighedsfilosofien i Rishikesa. Mange udøvere af yoga er desværre
vældig forvirrede af upersonligheds- eller
mayavada-forståelsen og har svært ved at
acceptere en personlig Gud. Derfor er vores
tilstedeværelse i Rishikesa af stor vigtighed,
så de intelligente blandt de åndeligt søgende
kan hjælpes til at forstå den personlige Gudsforståelse i Krishna-bevidsthed. Lad mig derfor
runde af med nogle betragtninger over upersonlighedsfilosofien.
Buddha, den niende af Krishnas inkarnationer, nedsteg for ca. 2500 år siden for at føre
folk væk fra deres misbrug af Veda-teksterne.
Vedaerne indeholder nogle begrænsede reguleringer for dyreofringer, men disse reguleringer blev på Buddhas tid mistolket, og slagterier
var udbredt i stor stil overalt. Buddha nedsteg
for at bringe dette til ophør. Han forkastede
derfor Vedaerne og lærte folk ikke-vold og
upersonlig meditation. Buddhismen endte med
at vinde det meste af det indiske subkontinent
og tilstødende områder i Asien til sin lære.
Senere omkring måske år 800 nedsteg Sripada Sankaracarya, der er en inkarnation af
Herren Siva og grundlægger af den upersonlige advaita-vedanta-filosofi, for at føre Indien
tilbage til Vedaerne. Sankaracarya tiltrak buddhisterne til Vedaerne ved at introducere en
upersonlig Gudsforståelse, der tilsyneladende
var baseret på de vediske tekster. Ideen var
at få folk til at begynde at acceptere dele af
eller hele Veda-teksten og derved gradvist
introducere dem for bhagavat marg (vejen til
Gud), som den beskrives i Bhagavad-gita. Det
er denne lære fra Sankaracarya, som mange
yoga-folk stadig hælder til, selv om senere
acaryaer efter Sankaracaraya allerede har
ført flertallet af Indiens befolkning tilbage til
Vedaernes personlige Gudsforståelse.
Upersonlig Guds- og livsopfattelse er således det pure opspind, og tilhængerne er ret
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beset ateister i forklædning. Upersonlig meditation fører ingen steder, for i sidste ende må vi
være aktive enten i den materielle eller åndelige
verden. Med andre ord er den form for meditation
lige så meget et tidsspilde som at forsøge at
nyde sine materielle sanser. Den eneste gevinst
er besværet i det arbejde, der er lagt i.
I det hele taget er det vigtigt at huske på, at
i denne tidsalder er det hverken meditation,
udførelse af store ofringer eller Deitets-tilbedelse, der er Vedaernes foreskrevne proces,
men fællessangen af Guds navne (mahamantraet). Vi lever ganske enkelt for kort, og
verden er på alle måder blevet for uren til, at
vi kan have glæde af disse andre processer.
Andre processer kan måske udføres som
supplement til sankirtana-processen, men
sankirtana er i virkeligheden fuldstændig i sig
selv og kan alene give den fuldkommenhed,
som ingen andre yoga-processer kan.
Det er også sådanne tanker, der går gennem
vores hoveder, når vi uden at skelne mellem
nationalitet, religion eller alder deler dansen og
sangen af Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Det er som om, at
ens eksistens går op i et højere formål uden
tanke om at ville foretage sig noget andet. Jeg
føler en lethed over at have valgt Krishna og
glæder mig ved tanken om at tjene Ham på
denne måde resten af mit liv.
Det er i det hele taget dejligt at være på
mission med så mange hengivne. Som ung
rejste jeg også en del, inden jeg mødte de
hengivne på New Zealand i 1992. En af de afgørende faktorer til, at jeg blev munk i Krishnabevægelsen, var netop fælleskabet, jeg følte
i udførelsen af missionen for Krishna. Da jeg
kom tilbage til Danmark og lærte de hengivne
at kende, rejste vi udelukkende rundt og distribuerede bøger. Intet har egentlig ændret
sig. Det er dejligt at tjene Krishna, og det er
dejligt at være sammen med Hans hengivne.
Det er vældig tilfredsstillende, nærende og
belærende, og jeg føler ikke afsavn, eller at
der mangler noget.

TI PROBLEMER MED DARWIN
Hvad blev der
af ursuppen?
af Casey Luskin

Casey Luskin er en af de ledende forskere ved Discovery Institute i Seattle, USA, og en
prominent fortaler for intelligent design. I en bog fra 2014, More Than Myth,1 har han bidraget
med kapitlet The Top Ten Scientific Problems with Biological and Chemical Evolution, hvor han
gennemgår ti af evolutionsteoriens videnskabelige problemer. Over de næste ti numre i Nyt fra
Hare Krishna bringer vi Casey Luskins gennemgang af nogle af evolutionsteoriens store svagheder.
”Der er ingen svagheder i evolutionsteorien,”2 bemærkede Eugenie Scott, det reelle
overhoved for Darwin-lobby’en, som respons
til medierne på Texas’ uddannelsesråds beslutning i 2009 om, at skoleelever skal have
kendskab til de videnskabelige beviser både
for og imod neo-darwinistisk evolution.
For dem, der følger debatten om livets
oprindelse, er Dr. Scotts ord lige så lidt overraskende, som de er velkendte. Det virker som
om, at næsten dagligt hører vi nyhedsmedier
citere evolutionsforskere erklære, at den materialistiske redegørelse for biologisk og kemisk
evolution er ”en kendsgerning”. Studerende,
der tager universitetsforberende kurser i evolution, advares om, at det er ensbetydende
med at begå intellektuelt selvmord, hvis man
tvivler på darwinismen – man kan lige så godt
hævde, at Jorden er flad.3 Den slags bølleopførsel er nok til at overbevise mange om, at det
er meget lettere for ens akademiske position,
ens karriere og ens omdømme blot at gå med
på darwinismen. De få, der nægter at give sig,
skræmmes til tavshed.
Men er det sandt, at der ”ingen svagheder”
er i evolutionsteorien? Er de, der udtrykker tvivl
om darwinismen, modige, eller er de tåber, der
vil føre os tilbage til den mørke middelalder og
tiden med den flade jord?4 Heldigvis er det meget let at afgøre dette spørgsmål. Det eneste,
man behøver at gøre, er at gå igennem den
videnskabelige faglitteratur med spørgsmålet,
om der er legitime videnskabelige udfordringer

til kemisk og biologisk evolution.
Denne serie vil gennemgå noget af denne litteratur og vise, at der er talrige legitime videnskabelige udfordringer til de centrale grundprincipper i den darwinistiske teori såvel som
til de herskende teorier om kemisk evolution.
De, der nærer tvivl om darwinismen, behøver
ikke blive skræmte af akademiske bøller, der
foregiver, at der ingen videnskabelig debat er.

Problem 1: Ingen realistisk mekanisme
til frembringelse af en ursuppe

Ifølge den traditionelle tankegang blandt
teoretikerne i livets oprindelse opstod livet
gennem ikke-styrede kemiske reaktioner på
den tidlige jord for 3-4 milliarder år siden. De
fleste teoretikere tror, at der var mange skridt
involveret i livets oprindelse, men det allerførste skridt må have været forbundet med frembringelsen af en ursuppe, et vandbaseret hav
af simple organiske molekyler, fra hvilket livet
opstod. Imens eksistensen af denne ”suppe”
har været accepteret som en ubestridelig
kendsgerning i årtier, står dette første skridt i
de fleste teorier om livets oprindelse over for
talrige videnskabelige problemer.
I 1953 foretog en kandidatstuderende ved
University of Chicago, Stanley Miller, sammen
med sin vejleder Dr. Harold Urey eksperimenter i håbet om at frembringe livets byggeblokke
under, hvad der skulle være naturlige tilstande
på den tidlige jord.5 Disse ”Miller-Urey eksperimenter” forsøgte at simulere lyn, der ramte
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luftarterne i den tidlige jords atmosfære. Efter
at have kørt eksperimenterne og ladet de
kemiske produkter hvile et stykke tid, konstaterede Miller, at der var dannet aminosyrer,
der er proteinernes byggeblokke.
I årtier er disse eksperimenter blevet udråbt
som en demonstration af, at ”livets byggeblokke” kunne være opstået under naturlige,
realistiske jordlignende omstændigheder,6 og
dermed støttede hypotesen om ursuppen.
Men samtidigt har man også vidst i årtier, at
Jordens tidlige atmosfære var fundamentalt
forskellig fra de luftarter, som Miller og Urey
anvendte.
Atmosfæren, der blev anvendt i Miller-Urey
eksperimenterne, bestod hovedsageligt af
reducerende luftarter som metan, ammoniak
og store koncentrationer af brint. Men geokemikerne mener nu, at den tidlige jords
atmosfære ikke indeholdt disse bestanddele
af betydning (reducerende luftarter er dem,
der er tilbøjelige til at afgive elektroner under kemiske reaktioner). Teoretiker i livets
oprindelse Dr. David Deamer forklarede
dette i tidsskriftet Microbiology & Molecular
Biology Reviews:
Dette optimistiske billede begyndte
at ændre sig sidst i 1970’erne, da det
stod mere og mere klart, at den tidlige
jordatmosfære sandsynligvis var vulkansk af oprindelse og sammensætning
og bestod hovedsageligt af kuldioxid og
kvælstof i modsætning til den blanding
af reducerende luftarter, som Miller-Urey
modellen antog. Kuldioxid understøtter
ikke den brede vifte af syntetiske veje,
der fører til mulige monomerer... 7
På samme måde konkluderede en artikel
i tidsskriftet Science: ”Miller og Urey var afhængige af en ’reducerende’ atmosfære, en
tilstand, hvor molekylerne er spækket med
brintatomer. Som Miller senere viste, kunne
han ikke lave organiske forbindelser i en
’oxiderende’ atmosfære.”8 Artiklen erklærede
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ligeud: ”Den tidlige atmosfære mindede på
ingen måde om Miller-Urey situationen.”9 På
samme måde har geologiske undersøgelser
intet afsløret, der tyder på, at en ursuppe nogensinde eksisterede.10
Der er gode grunde til at forstå, hvorfor
Jordens tidlige atmosfære ikke indeholdt store
koncentrationer af metan, ammoniak eller
andre reducerende gasser. Jordens tidlige
atmosfære menes at være frembragt ved
afgasning fra vulkaner, og sammensætningen
af disse vulkanske luftarter er forbundet
med de kemiske egenskaber i Jordens indre
kappe. Geokemiske studier har vist, at de
kemiske egenskaber ved Jordens kappe
må have været den samme i fortiden som i
dag.11 Men i dag indeholder vulkanske luftarter ikke metan eller ammoniak og er ikke
reducerende.
En artikel i Earth and Planetary Science
Letters nåede frem til, at de kemiske egenskaber i Jordens indre har grundlæggende været
konstante i hele Jordens historie, hvilket førte
til konklusionen, at ”Livet må have haft sin
oprindelse i andre miljøer eller gennem andre mekanismer.”12 Så drastiske er beviserne
imod den præbiotiske syntetisering af livets
byggeblokke, at The Space Studies Board of
the National Research Council anbefalede i
1990, at forskerne i livets oprindelse foretager
en ”fornyet overvejelse af biologisk monomersyntese under primitive jordlignende omstændigheder, som det afsløres i de nuværende
modeller af den tidlige jord.”13
På grund af disse vanskeligheder er nogle
ledende teoretikere gået bort fra Miller-Urey
eksperimentet og teorien om ”ursuppen”,
som det hævdes at underbygge. I 2010 udtalte biokemikeren Nick Lane fra University
College London, at teorien om ursuppen ”er
ikke vandtæt” og ”har overskredet sin udløbsdato”.14 I stedet foreslog han, at livet opstod
i hydrotermiske undervandsskorstene. Men
både hypotesen om hydrotermiske skorstene
og ursuppen står over for et andet alvorligt
problem.

Kemisk evolution går død i vand

Lad os antage for et øjeblik, at der var en
måde at få simple organiske molekyler på
den tidlige jord. Måske dannede de faktisk
en ”ursuppe”, eller måske opstod disse molekyler nær en hydrotermisk skorsten. I begge
tilfælde er teoretikerne om livets oprindelse
nødt til at forklare, hvordan aminosyrerne eller andre vigtige organiske molekyler forbandt
sig i lange kæder (polymerer) såsom proteiner
(eller RNA).
Desværre er et vandbaseret miljø som
”ursuppen” eller nær en hydrotermisk undervandsskorsten det sidste sted, man kemisk set
ville forbinde aminosyrer til kæder. Som indrømmet af The National Academy of Sciences:
”To aminosyrer forbinder sig ikke spontant i
vand. Tværtimod er det den modsatte reaktion,
der er termodynamisk begunstiget.”15 Med andre ord nedbryder vand proteinkæder tilbage til
aminosyrer (eller andre bestanddele), hvilket
gør det svært at få proteiner (eller andre polymerer) i ursuppen.
Materialister mangler gode forklaringer på
disse første, simple skridt, der er nødvendige
for livets oprindelse. Kemisk evolution går
bogstaveligt talt død i vand.
Noter:
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BHAGAVAD-GITA SOM DEN ER
Prabhupadas kommentarer til
Bhagavad-gitas tre sektioner
af Dandaniti Devi Dasi

I sidste afsnit af vores Bhagavad-gita-serie gennemgik vi kapitel 12 og afsluttede dermed,
hvad der kaldes den fortrolige midtersektion af Bhagavad-gita. Før vi går i gang med kapitel 13,
vil vi derfor tage et blik på Prabhupadas kommentarer til inddelingen af Bhagavad-gita i tre dele.
Som tidligere omtalt inddeles Bhagavad-gita
i tre afsnit, der hver består af seks kapitler. Det
siges, at første sektion handler overvejende om
karma-yoga, anden sektion om bhakti-yoga og
tredje sektion om jnana-yoga. Det skal imidlertid
forstås, at Bhagavad-gita handler om bhakti, hengiven tjeneste, hele vejen igennem. Perfektionen
af karma (arbejde) er at tilfredsstille Krishna, og
målet med jnana (viden) er at kende Krishna.
”I alle Bhagavad-gitas kapitler understreger Herren
Krishna, at hengiven tjeneste til Guddommens Højeste
Personlighed er livets højeste mål.” (Bg. 18.1, forklaring)
Det er under alle omstændigheder interessant
at se, hvad Prabhupada siger om dette i sine
Bhaktivedanta-forklaringer til Bhagavad-gita.
Samtidigt giver det et lille overblik over Bhagavadgitas indhold og en opsummering af det, vi allerede har gennemgået, samt det, der venter os i
de kommende seks kapitler.
Kapitel 1-6
1) ”I Bhagavad-gitas første seks kapitler er det
levende væsen blevet beskrevet som en ikkemateriel åndelig sjæl, der kan ophøje sig selv
til selverkendelse ved hjælp af forskellige slags
yogaer.” (Bg. 7.1, forklaring)
2) ”I Bhagavad-gitas første seks kapitler bliver
kroppens kender (det levende væsen) og den position, hvorfra man kan forstå den Højeste Herre,
beskrevet.” (Bg. 13.1-2, forklaring).
3) ”I de første seks kapitler blev vægten lagt på
hengiven tjeneste. Yoginam api sarvesam. (6.47):
”Af alle yogier eller transcendentalister er den, der
altid tænker på Mig i sit indre, den bedste.”” (Bg.
18.1, forklaring)
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Kapitel 7-12
1) ”I de følgende seks kapitler blev ren hengiven
tjeneste og dens natur og tilhørende aktiviteter
beskrevet.” (Bg. 18.1, forklaring)
2) ”I Bhagavad-gitas seks midterste kapitler
beskrives Guddommens Højeste Personlighed
og forholdet mellem den individuelle sjæl og
Oversjælen i relation til hengiven tjeneste. Guddommens Højeste Personligheds overordnede
position og den individuelle sjæls underordnede
position bliver helt klart præciseret i disse kapitler.
De levende væsener er under alle omstændigheder underordnede, men i deres glemsel lider de.
Når de gennem fromme handlinger bliver oplyste,
nærmer de sig den Højeste Herre i forskellige
kapaciteter som dem, der lider, dem, der mangler
penge, dem, der er nysgerrige, og dem, der søger
viden. Det er også blevet beskrevet.” (Bg. 13.1-2,
forklaring)
3) ”Ordene idam viditva angiver, at man skal
forstå Krishnas instruktioner i dette kapitel og i
Bhagavad-gitas syvende kapitel. Man bør forsøge
at forstå disse kapitler, ikke gennem lærdom eller
intellektuel spekulation, men ved at høre dem i
selskab med hengivne. Kapitel 7 til og med 12
udgør essensen af Bhagavad-gita. De første seks
og de sidste seks kapitler er som et omslag om de
seks midterste kapitler, der er specielt beskyttet af
Herren. Hvis man er så heldig at forstå Bhagavadgita og specielt disse seks midterste kapitler i
hengivnes selskab, bliver ens liv med det samme
mere glorværdigt, end det nogensinde kunne blive
gennem alle former for bodsøvelser, offerhandlinger, velgørenhed, filosofisk spekulation osv., for
man kan opnå resultatet af alle disse ting gennem

Krishna-bevidsthed alene.” (Bg. 8.28, forklaring)
4) ”Tidligere, fra og med kapitel 7, har Herren
allerede forklaret Sine forskellige energier, og
hvordan de fungerer. I dette kapitel beskriver Han
nu Sine særlige overdådigheder for Arjuna. I det
foregående kapitel diskuterede Han indgående
Sine forskellige energier for at etablere hengivenhed på et grundlag af fast overbevisning. I
dette kapitel fortæller Han så igen Arjuna om Sine
manifestationer og forskellige overdådigheder.”
(Bg. 10.1, forklaring)
Kapitel 13-18
1) ”Nu her fra kapitel 13 bliver det forklaret,
hvordan det levende væsen kommer i forbindelse
med den materielle natur, og hvordan han bliver
befriet af den Højeste Herre igennem forskellige
processer såsom frugtstræbende handlinger,
udvikling af viden og hengiven tjeneste. Selv om
det levende væsen er helt forskelligt fra sin materielle krop, er han på en eller anden måde blevet
forbundet med den. Dette vil også blive forklaret.”
(Bg. 13.1-2, forklaring)
2) ”I de resterende fem kapitler blev viden,
forsagelse og aktiviteterne i både den materielle
natur og den transcendentale natur samt hengiven tjeneste beskrevet. Konklusionen var, at
alle handlinger bør ske i relation til den Højeste
Herre, der er repræsenteret af ordene om tat sat,
der refererer til Vishnu, den Højeste Person. Den
tredje del af Bhagavad-gita har demonstreret, at
hengiven tjeneste og intet andet er livets endelige
mål. Dette blev stadfæstet med citater fra tidligere
acaryaer og Brahma-sutra eller Vedanta-sutra.
Visse upersonalister tror, at de har monopol på
kundskaben i Vedanta-sutra, men meningen
med Vedanta-sutra er i virkeligheden at forstå
hengiven tjeneste, for Herren Selv er Vedantasutras forfatter, og Han er dens kender. Det blev
beskrevet i kapitel 15. I alle skrifter, i alle Vedaer,
er målet hengiven tjeneste. Dette bliver forklaret
i Bhagavad-gita.” (Bg. 18.1, forklaring)
Bhagavad-gita er vores bedste ven
Formålet med at gennemgå disse citater er som
sagt at få et overblik over Bhagavad-gitas inddelin-

ger og indhold. Bhagavad-gita er Herren Krishnas
egen instruktionsbog i, hvordan man kan komme
ud af den materielle verden og vende tilbage til
Guddommens Højeste Personlighed. Dette er
det højeste mål, man kan opnå i menneskelivet.
Det er derfor vigtigt, at vi lærer Bhagavad-gita
rigtig godt at kende. Det vil også hjælpe os, når vi
læser andre af Srila Prabhupadas bøger såsom
Srimad-Bhagavatam, der betegnes som det videregående studium efter Bhagavad-gita.
Bhagavad-gita er som en god ven, der kan
hjælpe os på rejsen over den materielle verdens
urolige ocean. Noget af det bedste, vi kan gøre
for os selv, er derfor dagligt at afsætte tid til at
fordybe os i Bhagavad-gitas nektar. Det gør vi ved
at læse den, diskutere den med andre, studere
Bhagavad-gita i selskab med ældre hengivne,
høre forelæsninger med Srila Prabhupada, tænke
over, hvad vi har læst eller hørt, stille spørgsmål
og få afdækket vores eventuelle tvivl. Vigtigst af alt
må vi prøve at føre Bhagavad-gitas instruktioner
ud i livet. Dette vil gøre os lykkelige, og i sidste
ende vil det sætte os i stand til at vende hjem,
tilbage til Guddommen.
Spørgsmål:
1. Kan du nævne titlerne på de første seks
kapitler i Bhagavad-gita?
2. Hvad kan du huske om de forskellige slags
yogaer, der nævnes i første afsnit af Bhagavad-gita (karma, jnana, astanga)? Hvordan
leder de alle til hengiven tjeneste?
3. Kan du nævne titlerne på de midterste seks
kapitler?
4. Hvad kan du huske om Krishnas forskellige
energier og overdådigheder, sådan som de
er beskrevet i anden del? Hvordan hjælper
de os til at huske Krishna?
5. Hvad kan du huske om de forskellige former
af Krishna (Oversjælen, den universelle form,
den toarmede form)? Hvad er forbindelsen
mellem disse forskellige måder at se Krishna
på og forskellige niveauer af Gudsrealisation?
6. Personligt spørgsmål: Hvad har det indtil
videre betydet for dig at studere Prabhupadas
Bhagavad-gita?
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Bhakti-sangam
på Almiks Gård i Sverige
af Ananta Sri Dasa

Hare Krishna allesammen.
Det kunne være fantastisk, hvis de hengivne
Igen i år afholder Almviks Gård sin faste
fra København og resten af landet også ville
sommerfestival, Bhakti-sangam, denne gang i
deltage og på denne måde gøre det til en unik
ugen fra den 12. til den 19. juli. Denne festival
mulighed for at have en stor dansk tilslutning.
er en vidunderlig mulighed for at have dejligt
Det er min dybeste overbevisning, at det har
samvær med andre hengivne fra Norden og
vi alle brug for.
ældre disciple af Srila Prabhupada såsom HH
Læs mere om Bhakti-sangam på http://www.
Bhakti Bhringa Govinda Swami, HH Smita
bhaktisangam.net/.
Krishna Swami, HG Hari Sauri
Prabhu, HG Narayani Devi
Dasi, og for kirtana-elskerne
kommer Madhava Prabhu
også.
I Aarhus benytter vi denne
festival til også at have tid
sammen, da det er et vigtigt
aspekt i den hengivne proces
at have tid til at tale sammen og hjælpe hinanden. Fra
Aarhus er vi indtil videre følSmita Krishna Swami leder de hengivne til flagrejsning
gende hengivne, som deltager:
Revati Prema Dasi, Danesh
Dasa, Gitavali Devi, Sivananda Dasa, Balarama Dasa,
Kanya Kumari Dasi, Betina
Vrinda Hjort, Acintya Lila Devi
Dasi, Ananta Sri Dasa.
Andre hengivne er også
i gang med at lave planer
om at deltage såsom Benjamin Bekkilde, Krishna Karuna Dasa, Rita Bagdo, Bartas
Deena Bandhu Prabhu leder kirtan
Bagdonavičius m.fl.

ScandiNama i Norge

En anden årlig nordisk begivenhed er ScandiNama i Oslo, der i år foregår fra den 15.
til den 17. maj. Sidstnævnte er Norges nationaldag, årets største dag for alle nordmænd,
og ISKCON i Norge plejer at afholde en stor kirtana-begivenhed for at glæde tusindvis af
nordmænd i nationaldragter med Krishnas hellige navne. Flere danske hengivne plejer at
deltage. Se nærmere på https://www.facebook.com/ScandiNama?fref=ts.
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INSTRUKTIONER FOR CIVILISEREDE
MENNESKER, DEL 8
Sannyasa: Det fuldkomne menneske
af Lalitanatha Dasa

Sidste år bragte vi en løbende serie om varnasrama-dharma. Serien startede i Nyt fra Hare
Krishna, maj 2014, og det seneste afsnit blev bragt i december 2014. Serien er imidlertid ikke helt
afsluttet og fortsætter her med en diskussion af det fjerde livsstadie, sannyasa, der er varnasramasamfundets højeste trin.
Sannyasa, forsagelsens
livsorden, er det fjerde og
højeste livsstadie efter brahmacari, grhastha og vanaprastha, der allerede er blevet
diskuteret. Her vil jeg mest
lade Srila Prabhupada forklare, hvad sannyasa indebærer, da det faktisk kræver
én, der selv er på det niveau,
til at forklare det.
Meget af det, der er blevet
diskuteret i denne serie om
varnasrama, er baseret på
Srimad-Bhagavatams
7. Bog. Kapitel 13 handler specielt om de regulative principper for det fjerde
livsstadie, sannyasa. Srila
Prabhupada skriver i sit
kapitelresumé:

uden nogen påklædning eller i virkeligheden gå nøgen.
Uden at omgås med det
almindelige menneskesamfund bør man tigge almisser
og altid være tilfreds i sig selv.
Man bør være en ven af alle
levende væsener og være
meget fredfyldt i Krishnabevidsthed. En sannyasi
bør rejse alene på denne
måde uden at bryde sig om
liv eller død og vente på det
tidspunkt, hvor han forlader
sin materielle krop. Han bør
ikke hengive sig til at læse
unødvendige bøger eller
involvere sig i professioner
Sannyasi-initiering i Mayapur som astrologi eller forsøge
at blive en stor taler. Han
bør også opgive unødvendig argumentation og
forsøge ikke at afhænge af nogen under nogen
”Her forklarer Narada Muni, at efter at en
omstændigheder. Han bør ikke prøve at lokke
mand har trukket sig tilbage fra aktivt familieliv,
folk til at blive hans disciple, så antallet af hans
skal han acceptere vanaprastha, der blev diskudisciple kan vokse. Han bør opgive vanen med
teret i sidste afsnit. Som vanaprastha kan man
at læse mange bøger som en levevej, og han
formelt acceptere kroppen som grundlaget for
bør ikke forsøge at øge antallet af templer og
sin eksistens, men gradvist skal man glemme
matha’er eller klostre. Når en sannyasi bliver
de kropslige nødvendigheder. Når man efter
fuldstændig uafhængig, fredfyldt og ligevægtig,
vanaprastha-livet har forladt hjemmet, bør man
kan han vælge det bestemmelsessted, han ønrejse til forskellige steder som en sannyasi.
sker efter døden, og følge de principper, hvorved
Uden kropslige bekvemmeligheder og fri for
man når det bestemmelsessted. Selv om han er
afhængighed af nogen med hensyn til kropslige
fuldt ud lærd, bør han altid forblive tavs ligesom en
nødvendigheder bør man rejse overalt næsten
stum person og rejse rundt som et rastløst barn…
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… En person, der har opnået paramahamsastadiet, kender meget vel forskellen på materie
og ånd. Han er slet ikke interesseret i at tilfredsstille de materielle sanser, for han føler altid
glæden fra hengiven tjeneste til Herren. Han
bekymrer sig ikke særlig meget om at beskytte
sin materielle krop. Han er helt tilfreds med
uanset hvad, han opnår ved Herrens nåde, han
er fuldstændig uafhængig af materiel lykke og
lidelse, og således er han transcendental til alle
regulative principper. Nogle gange accepterer
han streng askese, og nogle gange accepterer
han materiel rigdom. Hans eneste interesse er
at tilfredsstille Krishna, og med det for øje kan
han gøre hvad som helst uden hensyn til de regulative principper. Han må aldrig sidestilles med
materialistiske mennesker, og han er heller ikke
underlagt sådanne menneskers bedømmelse.”

Frygtløshed, renhed og kultivering af
viden

Srila Prabhupada giver også en længere
redegørelse for sannyasa i forklaringen til det
første vers i Bhagavad-gitas kapitel 16:
”I varnasrama-institutionen betragtes sannyasien, personen i forsagelsens orden, som
overhoved eller åndelig mester for alle de sociale
statusser og ordener. En brahmana anses for at
være åndelig mester for de tre andre samfundsordener, ksatriyaerne, vaisyaerne og sudraerne,
men en sannyasi, som befinder sig i toppen af
institutionen, regnes også for brahmanaernes
åndelige mester. For en sannyasi er den første kvalifikation at være frygtløs. Eftersom en
sannyasi skal leve alene uden nogen form for
støtte eller garanti for støtte, er han nødt til udelukkende at afhænge af Guddommens Højeste
Personligheds barmhjertighed. Hvis man tænker: ”Hvem skal passe på mig, når jeg forlader
mine venner og slægtninge?”, bør man ikke acceptere forsagelsens orden. Man skal være helt
overbevist om, at Krishna eller Guddommens
Højeste Personlighed i Sit lokaliserede aspekt
som Paramatma altid er til stede inden i én, og
at Han ser alt og til enhver tid ved, hvad man
18

har i sinde at gøre. Således skal man være helt
overbevist om, at Krishna som Paramatma tager
Sig af en sjæl, der har overgivet sig til Ham. ”Jeg
er aldrig alene,” bør man tænke. ”Selv hvis jeg
bor ude i den allermørkeste skov, er Krishna hos
mig, og Han giver mig al beskyttelse.” En sådan
overbevisning kaldes abhayam eller frygtløshed.
Denne sindstilstand er nødvendig for en person
i forsagelsens orden.
Dernæst skal han rense sin eksistens. Der
findes et væld af regler og forskrifter, man skal
følge i forsagelsens orden. Allervigtigst er det,
at det er strengt forbudt for en sannyasi at have
nogen form for fortroligt forhold til en kvinde. Det
er ham tilmed forbudt at tale alene med en kvinde
på et isoleret sted. Herren Caitanya var den
ideelle sannyasi, og da Han boede i Jagannatha
Puri, var det forment Hans kvindelige tilhængere
at komme tæt på Ham, selv for at vise deres
respekt. De måtte bukke sig ned på afstand.
Dette er ikke udtryk for had til kvindeklassen
generelt, men en regel pålagt sannyasier om
ikke at have nære forhold til kvinder. For at
rense sin tilværelse bliver man nødt til at følge de
særlige regler og forskrifter, der gælder for ens
pågældende livsstatus. For en sannyasi er det
strengt forbudt at have nære forhold til kvinder
eller besidde velstand til sansenydelse. Herren
Caitanya var den ideelle sannyasi, og fra hans
liv kan vi lære, at Han var meget striks i forhold
til kvinder. Skønt Han bliver anset for at være
Guddommens mest storsindede inkarnation, der
accepterede de mest faldne sjæle, fulgte Han
strengt reglerne og forskrifterne for sannyasaordenen i relation til omgang med kvinder. En
af Hans personlige ledsagere, Chota Haridasa,
levede sammen med Herren Caitanya og Hans
andre fortrolige personlige ledsagere, men på
en eller anden måde så denne Chota Haridas
lystent på en ung kvinde, og Herren Caitanya var
så striks, at Han omgående udstødte ham fra
Sin personlige omgangskreds. Herren Caitanya
bemærkede: ”Det er forkasteligt for en sannyasi
eller alle andre, der stræber efter at slippe fri af
kløerne på den materielle natur og forsøger at
ophøje sig til den åndelige natur for at vende

hjem, tilbage til Guddommen, at lyste efter materiel besiddelse eller kvinder for at tilfredsstille
sanserne. Selv uden at nyde dem, men hvis
man bare ser på dem med den mentalitet, er
det så forkasteligt, at før man overhovedet har
den slags utilladelige begær, burde man begå
selvmord.” Så dette er renselsesprocesserne
for en sannyasi.
Det næste punkt er jnana-yoga-vyavasthitih: at
være engageret i udvikling af viden. En sannyasi
skal bruge sit liv på at sprede viden til husholdere
og andre, der har glemt, at meningen med livet
er åndeligt fremskridt. En sannyasi tigger fra dør
til dør for at forsørge sig selv, men det betyder
ikke, at han er en tigger. Ydmyghed er også et
af kendetegnene på en transcendentalt situeret
person, og af ren og skær ydmyghed går en
sannyasi fra dør til dør, ikke netop for at tigge,
men for at møde husholderne og vække dem
til Krishna-bevidsthed. Dette er sannyasiens
pligt. Hvis han rent faktisk er avanceret og har
fået ordre til det af sin åndelige mester, skal han
prædike Krishna-bevidsthed med logik og forståelse, og hvis han ikke er således avanceret,
bør han ikke acceptere forsagelsens orden. Men
selv hvis han har accepteret forsagelsens orden
uden tilstrækkelig viden, skal han ikke desto
mindre hengive sig helt til at høre fra en ægte
åndelig mester for at få viden. En sannyasi, en
person i forsagelsens orden, skal være forankret
i frygtløshed, sattva-samsuddhih (renhed) og
jnana-yoga (viden).

En sannyasis ansvar i samfundet
Srila Prabhupada skriver også om sannyasa i forklaringen til Srimad-Bhagavatam
7.13.34. I det sidste afsnit herunder ser vi
Prabhupada give et glimt ind i sin egen erfaring af at leve som sannyasi:
”Ifølge vedisk civilisation er livets endelige
fuldkommenhed at tage sannyasa, men for
øjeblikket ved mange folk ikke, hvorfor man
skal acceptere sannyasa. Af ren og skær
misforståelse tror de, at man accepterer

sannyasa for at slippe for sociale forpligtelser. Men man accepterer ikke sannyasa for
at løbe fra sit ansvar til samfundet. Generelt
accepterer man sannyasa på det fjerde stadie
i åndeligt liv. Man begynder som brahmacari,
derpå bliver man grhastha, vanaprastha og
til sidst sannyasi for at benytte sig af den tilbageblevne tid i sit liv til at engagere sig fuldt
ud i selverkendelse.
Sannyasa vil ikke sige at tigge fra dør til
dør for at samle penge ind til sansetilfredsstillelse… En sannyasi bør have en institution,
hvis formål er at prædike Krishna-bevidsthed.
Han behøver ikke at samle penge ind til sig
selv. Vi anbefaler, at så snart penge akkumulerer i vores Krishnabevidstheds-bevægelse,
bør halvtreds procent investeres i at udgive
bøger, og halvtreds procent bruges på udgifter specielt til at etablere centre over hele
verden. Lederne af Krishnabevidsthedsbevægelsen bør være meget varsomme
i denne forbindelse, ellers vil penge være
årsag til beklagelse, illusion, frygt, vrede,
materiel tilknytning, materiel fattigdom og
unødvendigt hårdt arbejde. Da jeg var alene
i Vrindavana, forsøgte jeg aldrig at starte
matha’er eller templer. Snarere var jeg fuldt
tilfreds med den smule penge, jeg kunne tjene
ved at sælge Back to Godhead, og således
kunne jeg forsørge mig selv og også udgive
mine litterære værker. Da jeg rejste til de fremmede lande, levede jeg efter samme princip,
men da europæere og amerikanere begyndte
at give penge i overmål, startede jeg templer
og Deitets-tilbedelse. Det samme princip bør
stadig følges. Alt hvad der bliver indsamlet
af penge, bør bruges på Krishna, og ikke en
øre bør gå til sansetilfredsstillelse.” Dette er
sannyasa ifølge Srila Prabhupada.
Vi fortsætter i næste afsnit med en videre diskussion af sannyasa. Hvad betyder
sannyasa i Kali-yuga (hvor sannyasa ifølge
skrifterne er forbudt), hvad betyder sannyasa
i ISKCON, og hvad vil sannyasa sige for kvinder, der ikke kan tage sannyasa?
19

Brevkasse
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.
Herunder er det Sankarsana Prabhu, der besvarer to spørgsmål fra sine disciple.
SPØRGSMÅL: Hvordan ser vi på børn i
Krishna-bevidsthed? Er de en forstyrrelse og
til skade for åndeligt liv, eller ser vi dem som
befordrende for vores forhold til Krishna?
SVAR: Børn er i sig selv hverken gode
eller dårlige for vores Krishna-bevidsthed.
Det afgørende for, om de enten er gode eller
dårlige for din Krishna-bevidsthed, er, hvordan
du relaterer til dem. Hvis du accepterer dem
som Herrens velsignelse til dig, og at du er
blevet givet muligheden for at bringe disse
sjæle hjem, tilbage til Guddommen, vil det
være en helt fantastisk tjeneste til Herren at
være forældre. Denne oplyste forståelse af
børneopdragelse er den virkelige betydning
af, hvad det vil sige at være forældre.
Hvis du på den anden side kun tænker på
at lave alle mulige gode arrangementer for
deres materielle kroppe og forsømmer den
evige sjæl, der bor i kroppen, er dit såkaldte
forældreskab en stor hindring ikke blot for
dem, men også for dig selv. For den åndelige
mester er det en tilsvarende situation. Han er
den åndelige fader. At have ansvaret for at
udfri hans disciple er en stor velsignelse, for den
absorberer ham fuldstændigt i Krishnas tjeneste.
Nu om dage udgiver mange charlataner sig
for at være åndelige mestre uden den mindste
anelse om, hvordan de selv eller deres disciple
kan opnå åndelig fuldkommenhed. Sådanne
såkaldte åndelige mestre er menneskesamfundets største fjender.
Forældre, der udfrier deres børn fra kredsløbet af fødsel og død, er deres største velønskere. Forældre, der holder deres børn fanget i
kredsløbet af fødsel og død, begår den største
vold mod de sjæle, der er blevet anbragt under
deres omsorg og beskyttelse af Herren. Det
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bekræftes klart i Srimad-Bhagavatam (5.5.18):
“Den, der ikke kan udfri dem, der er afhængige af ham, fra vejen af gentagen fødsel
og død, bør aldrig blive åndelig mester, far,
ægtemand, mor eller en tilbedeselsesværdig
halvgud.”
❋
SPØRGSMÅL: Jeg er forvirret. Siden jeg
er begyndt at deltage i programmerne i mit
lokale ISKCON-center, tænker jeg på Krishna
hele tiden. Jeg drømmer tilmed om Krishna.
Jeg tænker så meget på Krishna, at jeg sågar
mister interessen for mit arbejde. Er dette
normalt, eller gør jeg noget galt?
Jeg kan lide at tænke på Krishna. Jeg plejede at have mareridt, og jeg plejede at se
skygger eller det, som de kalder spøgelser,
men siden jeg har læst Bhagavad-gita som
den er, er mareridtene holdt op, og jeg er ikke
længere bange for spøgelser (eller hvad de
end måtte være). Jeg begynder at blive rigtig
glad for Krishna.
SVAR: Det er rigtigt godt, at du altid husker
Krishna. Hvis vi mister interesse i alt andet og
kun er interesseret i Krishna, er det perfektionen af vores tilværelse.
Krishna-bevidsthed befrier os fra mareridt
og spøgelsesmæssige påvirkninger. Ved
Krishnas ubegrænsede smukke barmhjertighed træder vi ind i en evig eksistens, der er
fuld af lyksalighed og viden.
Du nævner, at du bliver så absorberet i
Krishna-bevidsthed, at du mister interessen
for dit arbejde. Men prøv at forstå, at Krishnabevidsthed vil sige at engagere alt i Krishnas
tjeneste. Så du bør nu blive mere ivrig efter
at tage på arbejde, for det giver dig en rigtig
(Fortsættes nederst næste side)

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Sirupskonfekter (del 1):
Gulabjamun
Indisk vegetarisk kogekunst - 35. del, af Yamuna Devi Dasi

I Yamunas madlavningsserie, der blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne, bringer vi her
afsnit 35, der fortæller, hvordan man laver gulabjamun.
Jeg redigerede for nyligt nogle regionale
indiske menuer til Gourmet Magazines kogebog for 1998, og som det kunne ventes, bød
de på gulabjamun som deres nordindiske
konfekt. Gulabjamun er Indiens mest berømte
konfekt, der laves i hjemmene, templerne og
restauranter over hele verden. Da Srila Prabhupada første gang lavede gulabjamun til os i
1966, blev de en omgående favorit. Hans unge
tilhængere refererede til dem som “gulabs,”
“søde kugler” og “ISKCON-kugler”. Gulabjamun var min første prasada. Srila Prabhupada
havde selv lavet dem og lod en af dem falde
fra sine fingre ned i min håndflade den dag,
jeg mødte ham, en dag, der ændrede mit liv.

Lord Krishna’s Cuisine, inkluderer de både
mælkebaserede og kornbaserede konfekter –
gaja, khaja, pantoa, jalebi, malpura, balushai
og gulabjamun. Hver af disse konfekter steges
og gennemvædes derefter med smag i en aromatisk sukkerlage. Nogle varianter serveres i
sukkerlagen, imens andre først trækker i sukkerlagen for derefter at afdryppes, hvilket gør,
at de bliver dækket af en sirupsagtig glasur.
Ingen af dem er hurtige eller nemme at lave. I
forskellig grad er de en udfordring at beherske.
Hvis du er begynder i sirupskonfekter, kan du
starte med malpura-opskriften på side 635.
Det er den letteste af dem alle.

Sirupskonfekter defineret

At lave gulabjamun er tidskrævende, og kunsten at få dem rigtige er vanskelig at mestre.
Men tempelkokke og alle, der vil lære at lave

Næsten alle indiske kokke har deres repertoire af sirupskonfekter. I kursets lærebog,
(Fortsat fra forrige side)
god mulighed for at gøre praktisk tjeneste
for Krishna. Hvordan kan du tjene Krishna
gennem dit arbejde? Ved at engagere så
meget som muligt af din månedlige indtjening
i Krishnas tjeneste ved at give regelmæssige
donationer til dit lokale ISKCON-center. Dette
er den største velsignelse. Du kan nu gøre
hengiven tjeneste ved at tjene Krishna gennem
dit arbejde. Dette vil hjælpe bevægelsen til at
velsigne alle med den samme lykke og frihed
fra bekymring, som du nu oplever.
Så tag på arbejde med en større følelse af
ansvar, tag på arbejde og gør det på en førsteklasses måde for Krishna. På denne måde
kan du vise Krishna, hvor meget du elsker og

Gulabjamun

sætter pris på Ham.
Du er på rette vej. Der er ingen grund til
bekymring. Det næste skridt er at gøre dig
selv åndeligt perfekt ved helt at overgive dig
til Krishna. Dette opnås ved at recitere mindst
seksten runder af Hare Krishna-mantraet hver
dag på japa-kæde, strengt undgå utilladt sex,
beruselse, kødspisning og hasardspil og søge
fuldstændig beskyttelse ved lotusfødderne af
Krishnas repræsentant, den ægte åndelige
mester. Dette vil fuldstændigt befri dig fra
enhver forvirring.

Hentet fra bogen Truth Works af Sankarsana Dasa.
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traditionelle indiske konfekter til Krishna, bør
være ferme til at lave gulabjamun.
Mængderne, der angives til dejen i enhver
gulab-opskrift, kan kun være retningslinjer,
fordi konsistens, fugtighed og andre egenskaber varierer efter hvilket mærke, man bruger.
Man er nødt til at justere målene derefter.
Talemåden, at ”gode gulab betyder frisk ghee”,
er et godt råd. Andre olier duer ikke rigtigt. Purister vil ikke engang overveje at lave gulabjamun
uden frisk ghee. Hvis du bruger en medium eller
lille skålformet indisk karai eller orientalsk wok,
vil du kun skulle bruge omkring 1,25 liter ghee
til opskriften, der gives her. Hvis du bruger en
gryde, vil det være tættere på 1,8 liter ghee.
Som alternativ kan du bruge mindre ghee og en
mindre karai og lave opskriften over to omgange.
Opskriften i kursets lærebog bruger 1½
spsk. mel i dejen og kræver længere stegetid.
Opskriften herunder anvender 8 spsk. mel,
hvilket i høj grad reducerer stegetiden, og
dejen beriges med lidt smør og fugtes med
mælk, yoghurt eller kærnemælk. Lav en dej, der
er blød og lettere klæbrig i enten en skål eller
foodprocessor. Fordi dejen størkner hurtigt, skal
den med det samme rulles i kugler uden revner.
Hold fast ved de foreslåede stegetemperaturer. Hvis kuglerne steges for hurtigt, vil dejen
inde i kuglen forblive ustegt, og kuglerne vil
falde sammen, når de lægges i sukkerlage. Instruktionerne her er korte, men tilstrækkelige.
For mere detaljerede instruktioner kan man gå
til opskriften på side 637 i kursuslærebogen.
Læg en Krishna-bevidst optagelse på afspilleren, slap af og mediter på både at lytte og
stege. Gulabjamun er en fornøjelse at tilberede
til glæde for Herren. Lav dem med kærlighed
og de bedst tilgængelige ingredienser – mælk,
sukker og frisk ghee.

Gulabjamun for begyndere
(omkring 20 kugler)

6 dl vand
525 g sukker, helst rå rørsukker
frisk ghee eller vegetabilsk olie til dybstegning
125 g skummetmælkspulver
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60 g ubleget mel
1 tsk. bagepulver
4 spsk. usaltet smør
0,8 til 1,2 dl kærnemælk, rørt yoghurt eller mælk
1 spsk. rosenvand eller ½ tsk. rosenessens
1 spsk. pistaciesplinter
Til tilberedning af sukkerlagen bringes
vand og sukker i kog i en bred 4-liters gryde
under lejlighedsvis omrøring. Skru varmen
ned til medium eller lav og kog sukkervandet let i omkring fem minutter. Stil det
herefter til side over lav varme. Begynd at
opvarme ghee’en eller olien i en wok eller
stegegryde til 150 grader.
Tilberedning af dejen: bland mælkepulver,
mel og bagepulver i en foodprocessor eller
skål. Bland det hele grundigt. Tilsæt smørret og bland, indtil konsistensen minder om
majsmel. Tilsæt nok væske til at lave en
glat, blød og lettere klæbrig dej. Overfør
dejen til en oliesmurt overflade. Vask dine
hænder og smør dem i olie og form med det
samme dejen i omkring 20 glatte 2½ centimers kugler uden sprækker. Dæk kuglerne
til og stil dem til side.
Når ghee’en eller olien er blevet varmet op
til 150 grader, lader du kuglerne glide ned
i den. De vil synke til bunds til at begynde
med og derefter stige op til overfladen. Skub
hele tiden let til kuglerne og drej dem rundt
med en hulske for at gøre dem lige brune
hele vejen rundt. Bevar en stegetemperatur
på 140-155 grader og steg, indtil kuglerne
er mørkebrune, hvilket tager omkring ti
minutter. Hvis temperaturen bliver for høj,
tages wok’en, eller hvad du ellers bruger til
at stege i, af varmen.
Overfør kuglerne til den varme sukkerlage
og lad dem simre over lav varme i omkring
et kvarter for at blødgøre kuglerne og give
sukkerlagen lov til at blive tykkere. Tilsæt
rosenvandet eller essensen, tag gryden af
og lad den afkøle til stuetemperatur. Pynt
kuglerne med pistacienødder, hvorefter de
kan ofres til Krishna.

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.
APRIL-MAJ:
Lørdag 4.4: Vegetarisk Lørdag.
Fredag 17.4: Vegetarisk Lørdag
Lørdag 18.4: Sacred Sound kirtana-festival
Lørdag 2.5: Nrsima-caturdasi, Herren Nrsimhadevas
fremkomst, aftenprogram fra kl. 17.
Gaura Prabhu, discipel af Srila Prabhupada, på besøg
fra den 2. april til den 9. april.
Bir Krishna Gosvami forventes at komme på besøg i
maj. Datoerne er ikke fastlagt endnu. Følg med på Facebook (www.facebook.com/groups/Iskcon.Danmark).

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

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.
APRIL MÅNED:
Fredag 9 – 13. april: Gaura Prabhu, disippel av Srila
Prabhupada, kommer på besøk. Følg program på
facebook: Iskcon Norway.
Ekadasi: 15. april
MAI MÅNED:
Lørdag 2. mai: Nrisimhadevas åpenbarelsesdag.
Program i tempelet kl. 17.00
Scandinam 15 – 17. mai. Årets store harinam og
kirtan-begivenhet i Oslo. Se FB: Scandi-Nama for
fullstendig program.
Ekadasi: 14. og 29. mai

23

