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Velkommen tilbage til Nyt fra Hare Krishna.
Vi sprang majnummeret over på grund af rejseaktiviteter, men er forhåbentligt veloplagte
tilbage i god Krishna-bevidsthed med juni
2015. Vi deler en smule af indtrykket fra vores
besøg i Mayapur på side 8, hvilket forhåbentligt kan give mange af jer lyst til også at besøge
Mayapur, hvor der sker rigtig meget i disse år
med bygningen af det nye tempel. Forsidebilledet er også fra Mayapur fra den 4. maj, der
var Nrsimha-caturdasi, Herren Nrsimhadeva
fremkomst. Nogle af Mayapurs gurukuladrenge havde i den anledning arrangeret for
et stort ildoffer, som det kan ses på billedet.
Dandaniti er tilbage med sin serie om
Bhagavad-gita, hvor hun på side 17 fortæller
om kapitel 13. På samme måde fortsætter
serien om varnasrama på side 10 med mere
diskussion af sannyasa, og i serien om ti problemer med Darwins teori kan man på side 5
læse om, hvordan det ikke er muligt at forklare
oprindelsen til den genetiske kode med en rent
materialistik evolutionsproces. Vi har andre
spændende ting i dette blad. Blad selv videre
og find ud af det. Ld.

KALENDER
Tirsdag 2.6

Snana Yatra
Sri Mukunda Dattas bortgang
Sri Sridhara Panditas bortgang
Onsdag 3.6 Sri Syamananda Prabhus bortgang
Søndag 7.6 Sri Vakresvara Panditas fremkomst
Torsdag 11.6 Srivasa Panditas bortgang
Fredag 12.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Yogini Ekadasi)
Lørdag 13.6 Bryd fasten mellem 4:25–10:15
Tirsdag 16.6 Gadadhara Panditas bortgang
Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang
		
(faste indtil middag)
Søndag 28.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Padmini Ekadasi)
Mandag 29.6 Bryd fasten mellem 4:28–7:34
Søndag 12.7 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn
		
og bønner for Parama Ekadasi)
Mandag 13.7 Bryd fasten mellem 4:43–10:24
Tirsdag 21.7 Hera Pancami (4 dage efter Ratha		yatra)
Onsdag 22.7 Vakresvara Panditas bortgang
Lørdag 25.7 Ratha retur (8 dage efter Ratha-yatra)
Mandag 27.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Sayana Ekadasi)
Tirsdag 28.7 Bryd fasten mellem 5:07–10:32
Fredag 31.7 Guru (Vyasa) Purnima
Srila Sanatana Gosvamis bortgang
Caturmasyas første måned begynder
		
(faste fra bladgrønt i en måned)

Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Kan vi sætte en
dato på visdom?
af Srila Prabhupada

Denne udveksling mellem Śrīla Prabhupāda og en engelsk studerende fandt sted under en
tidlig morgenvandring i London i august 1973.
Śrīla Prabhupāda: Budskabet om Kṛṣṇabevidsthed kommer fra den åndelige verden.
Det er ikke af denne materielle verden. Derfor
misforstår folk det somme tider. Så vi er nødt til
at forklare det ordentligt. De kan ikke engang
forstå, hvad sjælen er. Store, store videnskabsmænd. Store, store filosoffer. De har
ingen viden om ånd og den åndelige verden.
Derfor finder de det somme tider vanskeligt
at forstå.
Gæst: På det seneste har jeg forsket i dateringen af Vedaerne. Du ved godt, at nogle
arkæologer hævder, at fundene fra udgravningerne ved Harappa og Mohenjo-Daro viser, at
dateringen af Vedaerne i virkeligheden skal
placeres en del senere end hidtil antaget.
Dette ville synes at berøve Vedaerne en vis
del af deres autoritet, for de ser ikke længere
ud til at være verdens ældste religiøse skrifter.
Śrīla Prabhupāda: Veda betyder ikke religion. Veda betyder viden. Så hvis du kan spore
historien bag viden, kan du begynde at spore
tidspunktet for oprindelsen til Vedaerne. Kan
man spore tilbage, hvornår viden begyndte?
Kan man spore det?
Gæst: Det tror jeg ikke, vi kan.
Śrīla Prabhupāda: Så hvordan kan man
spore Vedaernes historie? Veda betyder viden.
Find for det første ud af, fra hvilket tidspunkt
viden begyndte. Så kan man begynde at finde
frem til alderen på Vedaerne.
Vedaernes historie begyndte fra tidspunktet
for skabelsen af denne materielle verden.
Ingen kan give os datoen for skabelsen.
Skabelsen begynder med Brahmās fødsel,
og man kan ikke engang beregne længden

på Brahmās ene dag. Under Brahmās nat
bliver universet delvist tilintetgjort, og i hans
dagtimer finder skabelsen sted igen. Der er to
slags udslettelser. Den ene udslettelse finder
sted under Brahmās nat, og den endelige
tilintetgørelse udsletter hele den kosmiske
manifestation.
Men disse bittesmå mennesker spekulerer
over alderen på Vedaerne. Det er grotesk. Der
er mange mikrober, der vokser om natten og
dør, netop som dagen skal til at begynde. Én
nat udgør hele deres liv. Så vores liv er sådan.
Hvad historie kan vi skrive? Derfor tager vi
imod vedisk viden fra vediske autoriteter.
Man bør ikke være en frøfilosof. Ved du,
hvad frøfilosofi er? Dr. Frø havde aldrig set
Atlanterhavet, og en eller anden fortalte ham:
“Ih, jeg har set sådant et enormt vandområde.”
Så Dr. Frø bemærkede: “Nå, er det større
end denne brønd?”
Gæst: Ja, det overskred hans fatteevne.
Śrīla Prabhupāda: Ja. Så disse videnskabsmænd er som frøer, der rådner i deres
brønde. Hvad chance har de for at forstå den
vediske viden?
Gæst: Ja, det kan jeg godt se. For at skifte
emne spekulerer jeg på, om du mener, at Vedaerne bekræfter, at den mest ægte form for
liv, den reneste form for liv, er det, der leves i
harmoni med naturen og ikke imod naturen,
sådan som vi ser ud til at gøre det i vores
bymæssige miljø.
Śrīla Prabhupāda: Åh ja. Virkeligt liv indebærer, at man skal minimere sine kropslige
aktiviteter, så man kan spare tid og hellige sit
liv til åndelig forståelse. Det er virkeligt liv. Og
3

den nuværende civilisation, der er baseret på
den kropslige livsopfattelse, er et dyrisk liv. Det
er ikke civiliseret liv. Athāto brahma-jijñāsā.
Det civiliserede liv begynder, når man er så
avanceret, at man spørger ind til den åndelige
sjæl. Men når der ingen sådan forespørgsel
er, altså når folk ikke spørger ind til, hvad den
åndelige sjæl er, er de som katte og hunde. Det
vediske liv lærer én at blive så fri som muligt
fra kropslige forstyrrelser. Derfor begynder
den vediske uddannelse med brahmacarya,
cølibat. Er det klart? Men disse slyngler kan
ikke styre deres sexliv. Deres filosofi er, at man
skal fortsætte hæmningsløst med sit sexliv,
og når der er graviditet, slår man barnet ihjel.
Gæst: Ja.
Śrīla Prabhupāda: Det er deres slyngelfilosofi. De har ingen anelse om, at med
træning kan man glemme alt om sex. Og hvis
man glemmer alt om sex, hvordan kan abort
da komme på tale? Men det kan de ikke.
Derfor står der skrevet, adānta-gobhir viśatāṁ
tamisraṁ: Gennem uindskrænket sansenydelse glider de gradvist ned til niveauet af
dyreliv.
En person, der begår abort og slår barnet
i livmoderen ihjel, vil blive anbragt i en livmoder i sit næste
liv, og en eller anden vil slå
ham ihjel. Lige så mange børn,
som han har slået ihjel, lige så
mange liv kommer han til at acceptere og vil blive slået ihjel i
dem alle. Så i hundredvis af år
bliver det umuligt for ham at se
dagens lys. Han vil blive inde i
livmoderen og blive dræbt. Folk
kender ikke naturens love. Man
kan ikke bryde naturens love på
samme måde, som man kan
bryde statens love. Lad os sige,
at du slår en anden mand ihjel.
Måske kan du på en eller anden
måde undgå at blive straffet
gennem et eller andet kneb.
Men du kan ikke undslippe na4

turens lov. Lige så mange gange du har slået
ihjel, lige så mange gange vil du blive dræbt
inde i livmoderen. Det er naturens lov.
Gæst: Så sent som i sidste uge talte jeg
med en sygeplejerske, der arbejder på en
abortgang på et af Londons store hospitaler.
Det er forfærdeligt. Nogle af fostrene er i et
så fremskredent stadie, at liv tydeligvis er en
stærk mulighed.
Śrīla Prabhupāda: Der er ikke kun tale om
mulighed. Liv begynder fra selve det øjeblik,
hvor der er sex. Det levende væsen er meget
lille. Under naturens lov anbringes han ifølge
sin karma i faderens sæd og indsprøjtes i moderens liv. Sædcellen og ægcellen fra manden
og kvinden smelter sammen og danner en
krop, der er ligesom en ært. Derefter begynder
den ærtelignende form gradvist at udvikle sig.
Dette beskrives alt sammen i den vediske litteratur. Det første stadie er manifesteringen
af ni huller til ørerne, øjnene, næseborene,
munden, kønsdelene og anus.
Derefter udvikler sanserne sig gradvist,
og efter seks og en halv måned er alt klart,
og det levende væsens bevidsthed vender
tilbage. Før dannelsen af kroppen forbliver det
levende væsen i en bevidstløs
tilstand, ligesom under bedøvelse. Dernæst drømmer han og
kommer så gradvist til bevidsthed. På det tidspunkt har han
slet ikke lyst til at komme ud,
men naturen giver ham et skub,
og han kommer ud. Sådan
foregår fødselsprocessen.
Dette er vedisk viden. I
den vediske litteratur kan du
finde alting perfekt beskrevet.
Hvordan kan Vedaerne være
underlagt historie? Men problemet er, at vi taler om ting,
der er åndelige. Derfor er det
somme tider vanskeligt for de
grove materialister at forstå
dem. De er så sløve, at de ikke
kan forstå dem.

TI PROBLEMER MED DARWIN
Tilfældige kemiske processer
og den genetiske kode
af Casey Luskin

Dette er anden del i en serie på ti, der er baseret på Casey Luskins kapitel ”The Top Ten
Scientific Problems with Biological and Chemical Evolution” i bogen ”More than Myth” (redigeret
af Paul Brown og Robert Stackpole og udgivet af Chartwell Press i 2014). Seriens første afsnit,
der diskuterede vanskeligheden ved at få dannet ’livets byggesten’ på den tidlige Jord, blev
bragt i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna.
Lad os sige, at der [på trods af de uoverstigelige vanskeligheder, der blev diskuteret
i den første artikel] faktisk engang på den
tidlige Jord var et urhav, der var fyldt med
livets byggesten, og at der på en eller anden
måde opstod proteiner og andre komplekse
organiske molekyler. Teoretikere mener så,
at det næste skridt i livets oprindelse var, at
der helt og aldeles tilfældigt dannedes mere
og mere komplekse molekyler, indtil nogle
begyndte at kopiere sig selv. De tror på, at fra
det tidspunkt tog den darwinistiske naturlige
udvælgelse over og begunstigede de molekyler, der var bedre til at lave kopier af sig selv. I
sidste ende antager de, at det var uundgåeligt,
at for at overleve og formere sig selv ville disse
molekyler udvikle kompleks maskineri som
det, der bruges i vore dages genetiske kode.
Har vore dages teoretikere i livets oprindelse
forklaret, hvordan denne afgørende overgang
fra ubevægelige ikke-levende kemikalier til
selvkopierende molekyler fandt sted? Den
mest udbredte hypotese om livets oprindelse
kaldes ”RNA-verdenen”. I levende celler bæres den genetiske information af DNA, og de
fleste cellulære funktioner udføres af proteiner.
Imidlertid er RNA i stand til både at bære genetisk information og udføre visse biokemiske
processer. Følgelig foreslår nogle teoretikere,
at det første liv måske udelukkende brugte
RNA til at udføre alle disse funktioner.
Men der er mange problemer med denne
hypotese. Et problem er, at de første RNA-

molekyler skal være opstået gennem ikkestyrede, ikke-biologiske kemiske processer.
Men det er aldrig blevet vist, at RNA kan samles
uden hjælp fra en dygtig laboratoriekemiker, der
intelligent styrer processen. Kemikeren Robert
Shapiro fra New York University kritiserede dem,
der forsøgte at syntetisere RNA i laboratoriet,
og bemærkede: ”Svagheden ligger i logikken
– nemlig at denne eksperimentelle styring fra
forskerne i et moderne laboratorie kunne have
været til rådighed på den tidlige Jord.”1
For det andet er der, selv om det er påvist,
at RNA udfører mange roller i cellen, ingen
beviser for, at det kan udføre alle de nødvendige cellulære funktioner, der nu bliver udført
af proteiner.2
For det tredje forklarer hypotesen om RNAverdenen ikke oprindelsen til den genetiske
information.
Fortalere for RNA-verdenen mener, at hvis
det første selvkopierende liv var baseret på
RNA, ville det have krævet et molekyle på
mellem 200 og 300 nukleotider i længde. 3
Imidlertid er der ingen kendte kemiske eller
fysiske love, der dikterer rækkefølgen af disse
nukleotider.4 For at forklare organiseringen af
nukleotider i det første selvkopierende RNAmolekyle må materialister sætte deres lid til ren
tilfældighed. Men chancen for at specificere
f.eks. 250 nukleotider i et RNA-molekyle rent
tilfældigt er omkring 1 ud af 10150, hvilket ligger
under den universelle sandsynlighedsgrænse
for hændelser, der har den svageste mulighed
5

for at indtræffe inden for universets historie.5
Shapiro formulerer problemet således:
”Den pludselige fremkomst af et stort
selvkopierende molekyle som RNA var
yderst usandsynlig… [sandsynligheden]
er så forsvindende lille, at selv hvis det
skulle ske noget sted i det synlige univers, måtte det regnes for et enestående
godt held.”6
For det fjerde, hvilket er det mest fundamentale problem, forklarer hypotesen om
RNA-verdenen ikke oprindelsen til selve den
genetiske kode. For at udvikles til det DNA/
protein-baserede liv, der eksisterer i dag, ville
RNA-verdenen være nødt til at udvikle kapaciteten til at forvandle genetisk information
til proteiner. Imidlertid kræver denne proces
med transkription og oversættelse en stor
vifte af proteiner og molekylemaskiner, der
for deres vedkommende også selv kodes af
genetisk information. Dette giver os et høneog-æg problem, hvor essentielle enzymer og
molekylemaskiner er nødvendige for at udføre
selve den proces, der skaber dem.
Hønen og DVD’en
For at forstå dette problem kan man tænke
over oprindelsen til den første DVD og DVDafspiller. DVD’er fulde af information, men
uden en DVD-afspillers maskineri til at aflæse
DVD-skiven, behandle dens information og
lave den om til billede eller lyd, vil skiven være
ubrugelig. Men hvad nu, hvis instruktionerne til
at bygge den første DVD-afspiller kun fandtes
kodet på en DVD? Man ville aldrig kunne afspille DVD’en for at finde ud af, hvordan man
bygger en DVD-afspiller. Så hvordan opstod
systemet med den første skive og DVD-afspiller? Svaret ligger lige for: En målrettet proces
– intelligent design – er nødvendig for at lave
både afspilleren og DVD-skiven på samme tid.
I levende celler svarer informationsbærende
molekyler som DNA eller RNA til DVD’en, og
det cellulære maskineri, der læser informa6

tionen og laver den om til proteiner, er som
DVD-afspilleren. Ligesom i DVD-analogien
kan genetisk information aldrig forvandles til
proteiner uden det rigtige maskineri. Men informationen til de maskiner, der er nødvendige for
at behandle den genetiske information i RNA
og DNA, ligger kodet på disse selvsamme genetiske molekyler. De udfører og styrer selve
den proces, der bygger dem.
Dette system kan ikke ekistere, medmindre
både den genetiske information og maskineriet
med transkription og oversættelse er der på
samme tid, og begge taler det samme sprog.
Biologen Frank Salisbury forklarede dette
problem i en artikel i American Biology Teacher ikke længe efter, at det først var blevet
opdaget, hvordan den genetiske kode virker:
”Det er fint at tale om kopiering af
DNA-molekyler i en suppe i et urhav, men
i moderne celler kræver denne kopiering
tilstedeværelsen af egnede enzymer…
[L]eddet mellem DNA og enzymet er
en yderst kompleks ting, der involverer
RNA og et enzym til dets syntese på en
DNA-skabelon; ribosomer; enzymer, der
aktiverer aminosyrer; og transfer-RNA
molekyler. ... Hvordan kunne selektion
virke på DNA og alle de mekanismer, der
kopierer det, i fraværet af det afgørende
enzym? Det er, som om alting må være
sket samtidigt: Hele systemet skal blive
til som én enhed, ellers er det værdiløst.
Der kan sagtens være veje ud af dette
dilemma, men jeg kan ikke få øje på
nogen af dem for øjeblikket.”7
På trods af årtiers arbejde er teoretikere
i livets oprindelse stadig i vildrede, når de
skal forklare, hvordan dette system opstod.
I 2007 modtag Harvard-kemikeren George
Whitesides den største pris fra The American
Chemical Society, the Priestley Medal. I sin
takketale kom han med denne utilslørede
analyse, der blev gengivet i det respekterede
tidsskrift Chemical and Engineering News:

”Livets oprindelse.
Dette problem er et af
de rigtigt store inden
for videnskaben. Det
handler om at få livet
og os selv placeret i
universet. De fleste
kemikere tror, som jeg
gør det, at livet opstod
spontant fra blandinger af molekyler på
den præbiotiske
Jord. Hvordan?
Det har jeg
ingen anelse om.”8
Den
ovennævnte
artikel
i Cell
Biology
International

konkluderer: ”I
forskningen af
oprindelsen til den
genetiske kode er
der brug for nye
måder at
angribe
problemet
på. Rammerne for
historisk videnskab er sådan, at livets
oprindelse måske aldrig
vil blive forstået.”9
Eller mere
præcist, det
vil aldrig blive
forstået, hvis
videnskabsmænd

ikke er parate
til at overveje
videnskabelige forklaringer om
målretning såsom
intelligent design.
Men der er et meget dybere problem med teorierne om
kemisk evolution såvel som biologisk
evolution. Det vedrører ikke blot evnen til
at behandle genetisk information ved hjælp
af en genetisk kode, men selve oprindelsen
til informationen.
(Fodnoter)
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Mayapuroplevelse
af Lalitanatha Dasa

Det følgende er en tekst, der er blevet skrevet til Kristeligt Dagblad, der som optakt til sommerferien kører en serie om religiøse rejseoplevelser. Netop hjemvendt fra Mayapur var det
et oplagt emne.
Bengalens mest besøgte hellige sted er
Sridhama Mayapur, der ligger ved bredden
af Gangesfloden cirka 100 km nordøst for
Calcutta tæt på grænsen til Bangladesh. Her
fødtes for lidt over 500 år siden Sri Krishna
Caitanya (1486-1534), og her startede Han Sin
bhakti-bevægelse, som Han senere spredte
over hele Indien.
Bhakti er et sanskritord, der betyder kærlighed og hengiven tjeneste til Krishna (Gud).
Bhakti er den største strømning inden for den
komplekse størrelse, der kaldes hinduisme
(som egentlig er en forkert benævnelse), og
Caitanyas fødested besøges årligt af mindst
ti millioner pilgrimme.
Sridhama Mayapur er en blanding af gammelt og nyt. Der er templer og pilgrimssteder,
hvor Sri Caitanya eller nogle af Hans berømte
tilhængere boede eller opholdt sig. Der er
mange templer fra 1920’erne og 1930’erne,
hvor organisationen Gaudiya-math gjorde
meget for at udvikle området omkring Mayapur. Og i de sidste årtier har Mayapur fået
et internationalt tilsnit, siden Hare Krishnabevægelsen, der er en gren af Sri Krishna
Caitanyas tradition, i 1970’erne lagde sit
verdenshovedsæde her.
Nu blander moderne, men klassisk inspireret, arkitektur sig ind imellem snesevis af
gamle templer og det altid hektiske hverdagsliv, man møder overalt i Bengalen, selv i de
mindre landsbyer.
Da jeg besøgte Mayapur for første gang i
1986 var det et meget landligt område. Nu
er der skudt hele byområder op dér, hvor der
for 30 år siden kun var grønne, overrislede
rismarker. Drivkraften bag denne udvikling er
8

ikke kun befolkningstilvækst, selv om Vestbengalen har 90 millioner mennesker på et
område, der kun er cirka dobbelt så stort som
Danmark. Lige så stor betydning har det, at
Sri Caitanyas moderne tilhængere i disse år
er ved at opføre et af verdens største templer
i Mayapur til ære for Sri Krishna. Når det efter
planen står færdigt i 2022, kan det rumme
10.000 besøgende ad gangen.
Jeg var så heldig at være i Mayapur i tre uger
i april [2015] og følte mig hensat til en verden,
hvor jeg kunne være for altid. Ikke mange
steder i verden er den åndelige oplevelse så
nærværende. Det religiøse liv starter tidligt ved
firetiden om morgenen og fortsætter til langt
hen på aftenen. Der er musik, sang, meditation, forelæsninger, studier og ceremonier i
templerne. Somme tider er man omgivet af
hundredvis, ja tusindvis, af mennesker, der
alle vil overvære den samme tempelceremoni.
Men selv om man ofte står som sild i tønder,
er der ingen irritation, men blot glæde over at
kunne være sammen med så mange åndelige
og ægte religiøse mennesker på samme tid.
Andre gange går man for sig selv fordybet i
meditation og bøn eller studerer filosofiske
skrifter på et skyggefuldt sted (temperaturen
ligger imellem 35 og 40 grader i april måned).
Maden i Mayapur er noget for sig. Ikke blot
er al maden vegetarisk og ikke-voldelig, uanset
om det er fra tempelkøkkerne, forskellige spisesteder eller private hjem. Alting bliver også
ofret til Krishna, hvilket giver det en uforklarlig
åndelig dimension, der gør selv et måltid til en
religiøs oplevelse. I det hele taget er Mayapur
et sted, hvor religion ikke er noget, man tror på,
men noget, man lever, praktiserer og oplever.

Det nye store tempel, der er blevet døbt
’Temple of the Vedic Planetarium’, bliver ikke
blot et af verdens største templer, men skal
også huse et moderne planetarium, et stort
historisk og kulturelt museum og et institut for
vedisk forskning (”vedisk” refererer til Vedaerne, hinduismens hellige bøger). I disse år,
hvor templet bliver opført sammen med mange
boliger, skoler, forretninger og meget andet,
der følger med i kølvandet på tempelbyggeriet,
er meget af Mayapur-området som en byggeplads. Men selv om Mayapur ændrer sig
meget, emmer stedet alligevel fortsat af den
bhakti, livsglæde og fredfyldthed, der altid har
været Mayapurs særlige kendetegn.

Bådceremoni om aftenen i Mayapur.

Mayapur som byggeplads.

Mayapur ligger, hvor Ganges snor sig
igennem den udstrakte bengalske slette.
Elefantprocession i Mayapur.

Udsigt over et af Mayapurs nyere templer,
Srila Prabhupadas Samadhi-tempel.

Sri Krishna omgivet af hyrdepiger på
Sridhama Mayapurs berømteste alter.

Ildceremoni

Det nye planetarietempel under
opførelse i Mayapur.
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INSTRUKTIONER FOR CIVILISEREDE
MENNESKER, DEL 8
Sannyasa: Det fuldkomne menneske, del 2
af Lalitanatha Dasa

Serien om varnasrama-dharma fortsætter her med en videre diskussion fra sidste nummer
af det fjerde livsstadie, sannyasa, varnasrama-samfundets højeste trin.
I sidste afsnit hørte vi fra Srimad-Bhagavatam og Srila Prabhupada, hvad sannyasa,
det fjerde livsstadie i varnasrama-samfundet,
generelt indebærer. Men hvad betyder det i
praksis for os almindelige mennesker, specielt
nu i Kali-yuga? De fleste af os vil nok anse
det for urealistisk at skulle gå nøgne rundt
og opholde os afsondret i ødemarker resten
af livet. Så hvordan tager man sannyasa
her i Kali-yuga? Hvad vil sannyasa sige for
f.eks. kvinder, der ifølge skrifterne ikke kan
tage sannyasa? Og hvad betyder sannyasa
i ISKCON?
Som med alt andet er det vigtigt at forstå
essensen og formålet med sannyasa og ikke
kun være knyttet til de ydre former. Det er de
traditionelle ydre former, der ikke er mulige
at følge i denne tidsalder, men essensen af
sannyasa gælder til alle tider, også nu. Som
Krishna forklarer det i Bhagavad-gita (6.1):
anasritah karma-phalam karyam karma karoti yah
sa sannyasi ca yogi ca na niragnir na cakriyah

”Den, der ikke er knyttet til sit arbejdes frugter, men arbejder, som han er forpligtet til, befinder sig i forsagelsens orden [sannyasa]. Det
er ham, der er den sande mystiker – ikke den,
der ingen ild tænder og ingen pligt udfører.”
Sannyasa betyder forsagelse. Her forklarer
Krishna, at det ikke er selve ens arbejde,
man skal forsage eller opgive, men blot ens
tilknytning til frugten af arbejdet eller til at
nyde af resultatet af sit arbejde. At opgive
sit arbejde eller sin pligt i utide er forsagelse
i lidenskabens kvalitet, som der også står i
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Bhagavad-gita (18.8):
”Hvis man opgiver sine foreskrevne pligter,
fordi de er besværlige, eller af frygt for kropsligt
ubehag, siges man at have forsaget i lidenskabens kvalitet. Den slags handlinger fører aldrig
til forsagelsens ophøjelse.”
Srila Prabhupada skriver i sin kommentar
til Srimad-Bhagavatam, at man må ikke acceptere sannyasa for at løbe fra sit ansvar
til samfundet. En sannyasi kan opgive sine
pligter over for familie, hustru, børn osv., hvis
han gør det for at kunne hellige sig til at arbejde
for at opløfte mennesker generelt til åndeligt
liv. At tage sannyasa blot fordi man synes,
at materielt liv er besværligt, er forsagelse i
lidenskabens kvalitet og leder ikke til åndelig
ophøjelse.
Alle skal stræbe efter at komme til stadiet,
hvor man er fri for tilknytning til resultatet af sit
arbejde og handler udelukkende for Krishnas
tilfredsstillelse. Denne bestræbelse efter at
komme til dette niveau løber som en rød
tråd gennem hele livet for alle i varnasramasamfundet. Alle forventes at komme til dette
stadie af virkelig sannyasa, hvor man handler,
som man er forpligtet til det over for Krishna
uden at være knyttet til at nyde af resultatet
af sine handlinger.

Praktisk sannyasa

De to sidste livsstadier, vanaprastha og
sannyasa, er forsagende stadier, der forbereder én til døden og det næste liv. Da man alligevel kommer til at opgive alt i døden, er disse
to livsstadier en vigtig forberedelse i, hvordan
man opgiver sin tilknytning til alt materielt og

i stedet udvikler åndelig
tilknytning, dvs. tilknytning
til Krishnas tjeneste.
Dette kan antage forskellige former for forskellige
personer. For eksempel er
det naturlige for kvinder altid
at stå under beskyttelse af
enten en far, en mand eller
en søn. Formel sannyasa er
ikke for kvinder. Ikke desto
mindre forventes kvinder
også at udvikle forsagelse
inden for deres naturlige
rammer af beskyttelse. På
det sidste stadie af livet kan
en ældre kvinde således
praktisere forsagelse under
familiens beskyttelse ved at leve enkelt og
uprætentiøst og være absorberet i åndelige
aktiviteter. Hun vil ikke længere gå op i sit
udseende, sin frisure osv. og være som en
moder og et åndeligt overhoved for resten af
familien. Et sådant eksempel gives i SrimadBhagavatams tredje bog, der fortæller, hvordan Devahuti levede, efter at hendes mand,
Kardama Muni, havde taget sannyasa.
Ifølge Srila Bhaktivinoda Thakura er den
bedste form for sannyasa i denne tidsalder
det, han kaldte ksetra-sannyasa. Det betyder,
at man slår sig ned på et helligt sted med
et løfte om ikke at forlade dette sted resten
af livet. Selv opholdt han og hans hustru,
Bhagavat-devi, sig i Jagannatha Puri og var
dér absorberet i hengiven tjeneste de sidste
år af deres liv, indtil de forlod deres kroppe.
Ksetra-sannyasa, som Bhaktivinoda Thakura
praktiserede det, er strengt taget en form for
vanaprastha, hvor manden og konen fortsætter med at leve sammen og praktiserer åndeligt
liv uden noget fysisk forhold imellem dem.
Ifølge Manu-samhita er det legitimt at forlade
kroppen fra vanaprastha-stadiet. At bruge
den sidste del af sit liv på at være absorberet
i hengiven tjeneste i et tempel, i et fællesskab
af hengivne eller på et helligt pilgrimssted kan

Sannyasier fra ISKCON på pilgrimstur i Indien

lade sig gøre for alle, der ønsker det. Ifølge
Bhaktivinoda Thakura er det en realistisk form
for sannyasa for alle i Kali-yuga.

Sannyasa i ISKCON

Srila Prabhupada indviede mange af sine
mandlige disciple som sannyasier, hvilket
sidenhen er fortsat. Den dag i dag lever
mange hengivne derfor som sannyasier under ISKCON’s regi. Tanken med denne form
for sannyasa er en lidt anden end traditionel
vedisk sannyasa.
ISKCON’s sannyasa går tilbage til Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Srila
Prabhupadas åndelige mester, der introducerede denne form for sannyasa i sin
Gaudiya-math omkring 1920. Da ISKCON
er en videreførelse af hans Gaudiya-math,
tjener sannyasa i ISKCON og Gaudiya-math
det samme formål.
Selv om Sri Caitanya Mahaprabhu og mange af Hans Gaudiya-tilhængere havde taget
formel sannyasa for 500 år siden, gled det de
næste århundreder ud af Gaudiya-traditionen.
Da Bhaktisiddhanta Sarasvati voksede op,
var der ingen sannyasier i safranrøde dragter
inden for Caitanya Mahaprabhus vaisnavatradition. Srila Bhaktisiddhanta genindførte
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sannyasa-ordenen ved selv at antage den og
ved at give sannyasa til mange af sine ledende
disciple. Hans vigtigste grund til dette var, at
han så det som en måde at nå ud til folk med
sit Krishna-bevidste budskab. Folk respekterer
generelt sannyasier, i det mindste i Indien, så
for at få folks respekt antog han sannyasa,
ligesom Caitanya Mahaprabhu havde gjort
det 400 år tidligere.
Bhaktisiddhanta Sarasvati ønskede også
at etablere et guddommeligt varnasramasamfund (daiva-varnasrama), hvor der er
brug for formelle sannyasier som ledere.
Hans antagelse af sannyasa var endvidere et
udtryk for hans ydmyghed. Hans forgængere i
discipelrækken som Gaura-kisora Dasa Babaji
og Srila Bhaktivinoda Thakura havde klædt
sig som babajier i intet andet end et hvidt
lændeklæde. Dette er den traditionelle dragt
for paramahamsaer, de mest avancerede
hengivne, der er hævet over varnasrama. For
at gøre det klart for alle, at han ikke anså sig
selv for at være på deres niveau og hævet over
varnasrama, klædte han sig som en sannyasi
i safranrødt.
Srila Bhaktisiddhanta ønskede også at distancere sig selv og sine folk fra nogle såkaldte
babajier, der klædte sig som paramahamsaer,
men i deres opførsel var alt andet end det.
Tværtimod var den slags såkaldte sadhuer
kendte for deres udsvævende liv, især deres
løse forhold til enker, der var blevet udstødt
af samfundet. Når folk så Bhaktisiddhanta
Sarasvati klædt som en sannyasi i safranrødt,
kunne de forstå, at han intet havde at gøre
med disse babajier.
Indførelsen af formel sannyasa var en af
Srila Bhaktisiddhantas mange kontroversielle
nyskabelser, som han blev kritiseret meget for.
Hans kritikere refererede således til et berømt
vers fra Brahma-vaivarta Purana:
asvamedham gavalambham
sannyasam pala-paitrkam
devarena sutotpattim
kalau panca vivarjayet
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”I Kali-yuga er fem ting forbudt: at ofre en
hest i en offerceremoni, at ofre en ko i et offer, at antage sannyasa, at ofre kød til sine
forfædre og at få børn med sin brors hustru.”
Kritikerne påpegede altså, at det ifølge
skrifterne er forbudt at tage sannyasa i Kaliyuga. Srila Bhaktisiddhanta responderede, at
selv om Caitanya Mahaprabhu havde citeret
ovenstående vers i en samtale med en muslimsk kazi, havde Han kort tid efter Selv taget
sannyasa. Det kan altså ikke være et absolut
forbud, der gælder under alle omstændigheder. Srila Bhaktisiddhanta gjorde opmærksom
på, at dette vers kommer fra en Purana, der
mest henvender sig til materialistiske mennesker, der følger karma-kanda vejen. For
materialistiske personer er det ikke gavnligt
for deres befrielse at tage sannyasa, men der
er ikke noget i vejen for, at vaisnavaer gør det,
hvis det er favorabelt for Krishnas tjeneste.
Srila Bhaktisiddhantas formål var mest at
skabe en klasse af hengivne, der var villige til
at ofre alting for at kæmpe for Krishna. Som
han skrev det: ”Vaisnava-skolen tillægger
ikke denne asketiske ordens ydre formalitet
nogen særlig vigtighed, men anser den blot
for en demonstrativ fordel i sit propagandaarbejde.”
Sannyasa inden for Caitanya Mahaprabhus
tradition er således mest en ydre ting for at
vinde respekt og gøre folk lydhøre over for et
budskab. Det er en form for transcendental
opportunisme, der kan være gavnlig i visse
sammenhænge. Ikke desto mindre må de
mænd, der tager sannyasa, ikke kun se det
som en overfladisk ydre ting. De skal stadig
besidde kvalifikationerne som fuldstændig
sansebeherskelse og overgivelse til Krishnas
tjeneste. Men det er også muligt at være fuldt
ud kvalificeret uden at antage sannyasaordenen. Alle uanset status i varnasrama-samfundet – mænd, kvinder, børn, unge,
gamle osv. – kan være sannyasier i praksis
ved at gøre deres pligter for Krishnas skyld
uden selv at have noget ønske om at nyde af
resultaterne af deres arbejde.

Den materielle
natur
af Amogha-drk Krishna Dasa

Vi hører ofte udtrykkket ”materiel natur”,
men hvor godt forstår vi det? Dette er meget
vigtigt, siden fuld forståelse af den materielle
natur ifølge Krishna i Uddhava-gita i SrimadBhagavatam giver ophav til utilknytning til den
samme materielle natur, hvilket baner vejen
for, at vi kan knytte os selv til Hans åndelige
natur. Ifølge Srimad-Bhagavatam 11.7.19:
sri-bhagavan uvaca
prayena manuja loke loka-tattva-vicaksanah
samuddharanti hy atmanam atmanaivasubhasayat
”Den Højeste Herre svarede: ’Generelt er
de mennesker, der dygtigt kan analysere den
virkelige situation i den materielle verden, i
stand til at hæve sig over det ildevarslende liv
af grov materiel sansenydelse.’”

Guds fundamentale energier

Ifølge de vediske skrifter har Gud to grundlæggende energier: 1) den åndelige energi
(cit-sakti) og 2) den materielle energi (mayasakti). Disse kaldes også henholdsvis de indre
og ydre energier.
Den åndelige energi består både af Herren
Selv og de utallige udstrømninger af sjæle,
der kaldes jiva eller atma. Fordi Herren har
givet alle Sine åndelige dele friheden til at
vælge at være sammen med Ham eller adskilt fra Ham, regnes jiva-saktien også til en
tredje kategori, den marginale energi. Ifølge
Caitanya-caritamrta (M 8.151-153):
”Krishna har ubegrænsede energier, der kan
kategoriseres i tre dele, nemlig den åndelige
energi, den materielle energi og den marginale
energi, der er kendt som de levende væsener.
Med andre ord er alle disse Guds energier.
Men den indre energi er Herrens personlige
energi og står over de to andre. Herren Visnus
oprindelige energi er overordnet eller åndelig,
og det levende væsen tilhører faktisk den

energi. Men der er en anden energi, der kaldes
den materielle energi, og denne tredje energi
er fuld af uvidenhed.”
Med andre ord er de åndelige og materielle
naturer for evigt der, så vi kan vælge imellem
dem. Når vi vælger at være med Gud i ånden,
nyder vi vort evige liv i fuld viden, men når vi
vælger at glemme Ham, kommer vi ind i uvidenhedens verden, hvor vi identificerer os med
materie og lider i overensstemmelse med hvor
meget, vi så at sige dykker ned i den.
I Caitanya-caritamrta (M 20.114-115) citerer Mahaprabhu følgende slokaer fra Visnu
Purana for Sanatana Gosvami:
”O Konge, ksetra-jna-sakti’en er det levende
væsen. Selv om han har muligheden for at
leve i enten den materielle eller den åndelige
verden, gennemgår han de trefoldige lidelser
i den materielle eksistens, fordi han påvirkes
af avidya-energien [uvidenhed], der tildækker
hans naturlige position. Dette levende væsen,
der er dækket af uvidenhedens indflydelse,
eksisterer i forskellige former i den materielle
tilværelse. O Konge, han er således forholdsmæssigt mere eller mindre befriet fra indflydelsen fra den materielle energi.”

Hvorfor eksisterer den materielle natur?

Man kan nu stille spørgsmålet: ”Hvad er
meningen med denne materielle verden?”
Filosoffer har funderet over dette spørgsmål
siden tidernes morgen. Srimad-Bhagavatams
tredje bog svarer autoritativt og utvetydigt, at
der er to formål.
naitad batadhisa padam tavepsitam
yan mayaya nas tanuse bhuta-suksmam
”Min kære Herre, selv om det ikke er Dit ønske, manifesterer Du denne skabelse af grove
og subtile elementer blot for vores sanselige
tilfredsstillelse.” (SB. 3.21.20)
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Dette er den materielle verdens første formål. Krishna er eko bahunam yo vidadhati kaman, den Ene, der opfylder de manges ønsker.
Selv om Han ikke ønsker, at vi glemmer Ham,
giver Han os ikke desto mindre mulighed for at
gøre det, hvis vi ønsker det. Det er også derfor,
at Krishna er berømt som den mest frisindede
og forsagende person, der findes. Vi er her,
fordi vi har materielle ønsker, og Krishna
opfylder dem ét efter ét igennem Hans tjener
prakrti, den materielle natur. På den måde er
vi ifølge Srimad-Bhagavatam i den materielle
verden for at opfylde materielle ønsker.
Den materielle verdens andet formål er enkelt
sagt at befri os fra det første formål. I sine bønner
til den Højeste Herre fortsætter Kardama Muni
med at bede i Srimad-Bhagavatam (3.21.21):
tam tvanubhutyoparata-kriyartham
sva-mayaya vartita-loka-tantram
namamy abhiksnam namaniya-padasarojam alpiyasi kama-varsam
”Jeg bøjer mig uden ophør respektfuldt og
ydmygt for Dine lotusfødder, der er værdige
at søge tilflugt under, for du skænker alle
velsignelser til den betydningsløse. For at
gøre alle levende væsener utilknyttede til
frugtstræbende handlinger ved at erkende Dig
har du ekspanderet disse materielle verdener
gennem Din egen energi.”
Med andre ord er den materielle verdens
andet formål at hjælpe os til at blive utilknyttede til vores materielle ønsker ved at oplære
os i åndeligt liv. ”Ved at erkende Dig” betyder, at ved at udvikle Gudserkendelse eller
Krishna-bevidsthed kommer vi til det stadie,
hvor vi ønsker at være hos Krishna i stedet
for at nyde ting, der er separate fra Ham. Og
således fungerer den materielle verden som
en opdragelsesanstalt for vores egensindige
hjerte og bringer det i sidste ende tilbage til
dets åndelige hjem (tilbage til Guddommen).
Men vi kan også stædigt vælge at klamre os
til det første formål, nemlig materiel nydelse.
Fordi Herren beredvilligt giver os glemsel,
hvis vi virkelig ønsker at glemme Ham, kan vi
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ganske simpelt fortsætte med at nyde separat
fra Krishna for altid i den materielle verden.
Som Srila Prabhupada skriver i forklaringen
til SB. 10.1.69: ”Mennesket er sin egen lykkes
smed. I dette menneskeliv har man muligheden for at forstå sin virkelige situation, og man
kan beslutte sig for enten at vandre rundt i
universet for altid eller vende hjem, tilbage til
Guddommen.”

Den materielle naturs anden funktion

Nu kan man stille et spørgsmål om den
materielle naturs anden funktion: Hvordan
kan den hjælpe os til at blive frigjort fra materielle ønsker? For at forstå dette fuldt ud er vi
nødt til at bringe vores syn på den materielle
natur til et personligt niveau. Brahma-samhita
forklarer fint, at den materielle natur i virkeligheden er en personlig hengiven af Krishna ved
navn Durga eller Maya, der gør tjeneste som
herskerinden over denne materielle verdens
fængsel.
srsti-sthiti-pralaya-sadhana-saktir eka
chayeva yasya bhuvanani bibharti durga
icchanurupam api yasya ca cestate sa
govindam adi-purusam tam aham bhajami
”Den ydre energi, Maya, der af natur er en
skygge af cit-energien, tilbedes af alle folk som
Durga, den skabende, bevarende og ødelæggende repræsentant i denne materielle verden.
Jeg tilbeder den oprindelige Herre Govinda,
ifølge hvis vilje Durga handler.” (BS. 5.44)
I sin kommentar til dette vers fra Brahmasamhita skriver Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura: ”Når de indespærrede jivaer er så
heldige at bemærke deres glemsel af Govinda
ved at komme i kontakt med selvrealiserede
sjæle, og deres naturlige anlæg for Krishnas
kærlighedstjeneste vækkes, bliver Durga ved
Govindas vilje selv midlet til deres befrielse.
Så alle gør klogt i at opnå den rene nåde fra
Durga, fængslets herskerinde, ved at forsone
hende med uselvisk tjeneste til Krishna.”
I virkeligheden glæder det Durga Devi, når
alle de ting, vi bruger i den materielle verden,

engageres i Krishnas tjeneste, og det er den
bedste måde at tilbede hende på. Således
kan vi handle i fuld forståelse af selve den
materielle natur som Guds personlige tjener,
der faktisk brænder efter at samarbejde med
os i Krishna-bevidsthed, men godt og grundigt

korrigerer os, når vi forsøger at nyde hende for
os selv. Ved at blive tjenere af Krishna i stedet
for at forsøge at nyde Hans materielle energi
kan vi let løse vores problemer med materie og
blive fuldt ud situeret i Hans åndelige energi,
vores evige bolig af viden og lyksalighed.

Besøg af Srimati Narayani Dasi

I juni måned har vi fornøjelsen af at få besøg af Narayani Mataji, der
vil opholde sig i templet i Vanløse fra den 11-17. juni. Narayani Devi er
oprindeligt fra USA og discipel af Srila Prabhupada. Hun sluttede sig til
ISKCON i 1970. Det meste af året bor hun i Vrindavana i Indien, hvor
hun underviser på VIHE (Vrindavana Institute for Higher Education).
Hun giver blandt andet kurser i og har udviklet undervisningsmaterale
til Bhakti-sastri, Bhakti-vaibhava og Bhakti-vedanta, der er grundige
studier af Srila Prabhupadas bøger. Hun har desuden skrevet en serie
med studiebøger over Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatam med
titlerne Bhagavad-gita at a Glance og Srimad Bhagavatam at a Glance.
I mange år har Narayani Devi besøgt Danmark fast hver sommer, og
hver gang har hun givet et Krishna-bevidst seminar til de hengivne. I
år er titlen på hendes seminar ”From Sraddha to Nistha and Beyond”, et seminar, der beskriver
den hengivne tjenestes forskellige stadier i relation til udvikling af tro, hvilket naturligvis er et
meget spændende og relevant emne for alle aspirerende hengivne, da udviklingen af tro er
altafgørende for at gøre åndeligt fremskridt. Vi håber derfor, at så mange som muligt vil møde
op til Narayanis seminar og øvrige forelæsninger i templet. Forelæsningerne er åbne for alle.
Der kræves ikke entré, men man er altid velkommen til at give en frivillig donation til støtte for
Narayanis tjeneste til Srila Prabhupada.
Seminaret ”From Sraddha to Nistha” løber over tre dage:
Fredag d. 12. juni kl. 18-19.30.
Lørdag d. 13. juni kl. 18-19.30.
Mandag d. 15. juni kl. 18-19.30.
Derudover vil Narayani Devi give forelæsning til søndagsfesten, der starter med bhajana kl.
15.00. Klassen starter kl. 15.45.
Tirsdag d. 16. juni er der et privat arrangement, hvor de kvindelige hengivne vil have mulighed
for at møde og stille spørgsmål til Narayani Mataji.
Narayani Mataji vil også tage del i Scandinavian Bhakti Sangam Festival på Almviks Gård i
Sverige fra d. 13-19. juli.
Link til Narayani Matajis forelæsninger:
http://audio.iskcondesiretree.com/index.php?q=f&f=%2F04_-_ISKCON_Matajis%2FHer_Grace_Narayani_Mataji%2FSeminar
Link til Narayanis bøger:
http://blservices.com/bhagavad-gita-at-a-glance
http://blservices.com/srimad-bhagavatam-at-a-glance
Link til en lille video, hvor Narayani taler om sammenhængen mellem kobeskyttelse og vores
individuelle og kollektive bevidsthed: https://www.youtube.com/watch?v=rVBQYLvkBl4.
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BHAGAVAD-GITA SOM DEN ER
Kapitel 13 –
Naturen, nyderen og bevidsthed
af Dandaniti Devi Dasi

Trettende kapitel betegnes ofte som det mest filosofiske i Bhagavad-gita. Vi håber, at det
følgende oplæg vil inspirere vores læsere til at studere det nærmere og være en hjælp til at
forstå forskellen mellem kroppen, sjælen og Oversjælen, hvilket er det overordnede tema i
denne passage af samtalen mellem Herren Sri Krishna og Hans ven og hengivne Arjuna.

Forbindelsen til tidligere kapitler

Med trettende kapitel er vi kommet til Bhagavad-gitas sidste del, der fokuserer på jnana
eller viden. I de foregående seks kapitler har
vi hørt mange fortrolige detaljer om hengiven
tjeneste, og i 12.6-7 erklærede Herren Krishna,
at Han personligt vil udfri Sin hengivne fra
kredsløbet af fødsel og død. Flere gange er
det blevet understreget, at bhakti-yoga er den
hurtigste, nemmeste og mest behagelige vej
ud af den materielle verden. I de resterende
seks kapitler giver Sri Krishna mere uddybende viden om, hvordan den betingede sjæl
kan slippe ud af illusionens kløer og vende
hjem til Guds rige. Dette indbefatter at forstå,
hvorledes sjælen, der i sin naturlige tilstand
er fuldstændig ren, kom i kontakt med den
materielle natur og blev underlagt illusionen
med at identificere sig selv med kroppen.

Arjunas seks spørgsmål

I første vers beder Arjuna Herren Krishna
forklare seks emner:
prakrti (naturen)
purusa (nyderen)
ksetra (handlingsfeltet)
ksetra-jna (handlingsfeltets kender)
jnana (viden)
jneya (genstanden for viden).

Feltet og kenderen af feltet

I vers 2-7 forklarer Krishna begreberne
ksetra, ksetra-jna samt jnana. Ksetra betyder
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mark eller handlingsfelt og refererer til kroppen. Ksetra-jna betyder feltets kender og kan
referere både til sjælen og Oversjælen. Den
individuelle sjæl kender sin egen krop, mens
Oversjælen kender alle kroppe. Jnana betyder
at kunne skelne mellem disse tre: kroppen,
sjælen og Oversjælen.
Kroppen sammenlignes med en mark, hvor
man kan så forskellige frø og efterfølgende
høste forskellige afgrøder. Ligeledes skaber
ens nuværende handlinger (karma) ens fremtidige skæbne.
Kroppen og hele den materielle verden
består af 24 elementer. Det blev også berørt
i syvende kapitel. Først er der pradhana, den
umanifesterede materielle energi; dernæst 5
grove elementer: jord, vand, ild, luft og æter;
3 subtile elementer: sind, intelligens og falsk
ego; 5 kundskabserhvervende sanser: øjne,
ører, næse, tunge og hud; 5 arbejdende sanser: stemme, ben, hænder, anus og kønsdele;
5 sanseobjekter: smag, form, lyd, duft og
berøring.
Krishna taler også om vekselvirkninger og
livssymptomer, der manifesterer sig i sindet,
såsom begær, had, lykke, lidelse og overbevisninger.

Fem niveauer af bevidsthed

I forklaringen til vers 5 beskriver Prabhupada
fem bevidsthedsstadier, der kan observeres
hos det levende væsen:
”En bestemt manifestation af den Højeste
Herres energi kommer til udtryk som anna-

maya, der betyder afhængighed
af føde for at overleve. Dette er
en materialistisk erkendelse af
den Højeste. Derefter kan man i
prana-maya, når man har erkendt
den Absolutte Sandhed i føde,
erkende den Absolutte Sandhed
i livssymptomerne eller livsformerne. I jnana-maya rækker
erkendelsen ud over livssymptomerne til også at omfatte tanker,
følelser og vilje. Efter det kommer Brahman-erkendelse, der
også kaldes vijnana-maya, hvor
der skelnes mellem det levende
væsens sind og livssymptomer
på den ene side og det levende
væsen selv på den anden side. Det sidste og
højeste stadie kaldes ananda-maya, hvor man
erkender sin helt igennem lyksalige natur… Af
disse tre indebærer de tre første – anna-maya,
prana-maya og jnana-maya – de levende
væseners handlingsfelt.” (Bg. 13.5, forklaring)

gøre fremskridt i åndelig videnskab bør man
teste sig selv for at se, hvor langt man er kommet. Man kan bedømme sig selv ud fra disse
punkter.” (Bg. 13.8-12, forklaring)
En tilsvarende liste findes i Sri Isopanisad,
mantra 10, hvor der nævnes atten punkter.

Kundskabsprocessen

Genstanden for viden

Efter at have beskrevet handlingsfeltet
forklarer Krishna, hvordan man tilegner sig
transcendental viden (jnana) og frigør sig fra
indespærringen i den materielle krop. Der
nævnes tyve punkter, hvoraf Prabhupada især
fremhæver tre: ydmyghed, hengivenhed og at
overgive sig til en åndelig mester.
Processen sammenlignes med en trappe:
”Fra praktisering af ydmyghed til det niveau,
hvor man erkender den Højeste Sandhed,
Guddommens Højeste Personlighed, er
denne proces som en trappe, der begynder
fra stueetagen og fører op til øverste etage.
På denne trappe har mange mennesker nået
til første, anden eller tredje etage osv., men
medmindre man når op til den øverste etage,
der er forståelsen af Krishna, er man på et
lavere kundskabstrin.” (Bg. 13.8-12, forklaring)
I forklaringen til disse fem vers analyserer
Prabhupada de tyve elementer, der udgør
viden, og han opfordrer os: ”Med hensyn til at

Efter at have forklaret handlingsfeltet, dets to
kendere samt processen for tilegnelse af viden
besvarer Herren det sjette spørgsmål: ”Hvad
er genstanden for viden (jneya)?”
Svaret er de to kendere, sjælen og Oversjælen. Først forklares sjælen:
”Jeg skal nu forklare dig det, der kan vides,
hvorved du vil smage det evige. Brahman,
ånden, der er uden begyndelse og underlagt
Mig, ligger uden for denne materielle verdens
årsag og virkning.” (Bg. 13.13)
Her bekræftes sjælens evige, lyksalige natur, som vi tidligere har hørt om især i andet
kapitel. Dernæst beskrives Oversjælen i vers
14-18. Det nævnes blandt andet, at Han er
altgennemtrængende, kilden til alle sanser,
opretholderen af alle levende væsener, herskeren over den materielle natur, lyskilden i
alt, der lyser, at Han befinder Sig i alles hjerter,
og at Han er viden, genstanden for viden og
målet med viden.
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Natur og nyderen

Til sidst forklares de to første emner, prakrti
og purusa. Den oprindelige nyder er Krishna,
men når det levende væsen forsøger at nyde
den materielle verden, omtales han også
som purusa eller nyder. Der er således to
kendere, to genstande for viden og også to
nydere. I alle tilfælde refereres der til sjælen
og Oversjælen, der således anskueliggøres
fra forskellige vinkler.
Både den materielle natur og det levende
væsen er evige. Selv om det levende væsen
tilhører den højere åndelige energi, underlægges han den materielle natur. Prabhupada giver en interessant kommentar til sjælens fald:
”I virkeligheden er det levende væsen
oprindeligt en uadskillelig åndelig del af den
Højeste Herre, men på grund af sin oprørske
natur er han betinget inden for den materielle
natur. Det spiller egentlig ingen rolle, hvordan
disse levende væsener eller den Højeste
Herres højerestående væsener er kommet i
kontakt med den materielle natur. Guddommens Højeste Personlighed ved imidlertid,
hvordan og hvorfor dette faktisk fandt sted.”
(Bg. 13.20, forklaring)
Formålet med skabelsen forklares også her:
”... når den materielle natur manifesteres, får
disse levende væsener endnu en chance for at
handle i denne materielle verden og forberede
sig på at komme til den åndelige verden. Dette
er mysteriet bag den materielle verden.” (Bg.
13.20, forklaring)
Den betingede sjæls tilstand skildres meget
rammende i vers 22:
purusah-prakrti-stho hi bhunkte prakrti-jan gunan
karanam guna-sanga ’sya sad-asad-yoni-janmasu

”På denne måde følger det levende væsen
livets gang i den materielle verden og nyder
naturens tre kvaliteter. Dette skyldes hans
omgang med den materielle natur. Således
mødes han med godt og ondt i forskellige
livsformer.” (Bg. 13.22)
Næste vers beskriver den Højeste Nyder:
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”Og dog findes der i denne krop en anden,
en transcendental nyder, der er Herren, den
højeste ejer, der eksisterer som vidnet og
den, der giver tilladelse, og som er kendt som
Oversjælen.” (Bg. 13.23)
Prabhupada forklarer forholdet mellem de to
nydere: ”Faktum er, at hvert eneste individuelt
levende væsen er en evig uadskillig del af den
Højeste Herre, og begge er de meget nært
forbundne som venner.” (Bg. 13.23, forklaring)
Hvordan dette venskab kan genoplives
forklares i de følgende vers, der opsummerer
de forskellige processer af selvrealisation.
Kunsten at lytte fremhæves specielt.
Krishna konkluderer sin forklaring af forholdet mellem prakrti og purusa således:
”O du bedste blandt Bharataer, du må forstå,
at hvad end du ser eksistere, det være sig
bevægeligt såvel som ubevægeligt, er det intet
andet end en kombination af handlingsfeltet og
handlingsfeltets kender.” (Bg. 13.27)

At se med kundskabens øjne

I resten af kapitlet beskrives klarsynet og
symptomerne hos den person, der har opnået
transcendental viden.
”Den, der ser Oversjælen ledsage den individuelle sjæl i alle kroppe, og som forstår,
at hverken sjælen eller Oversjælen inde i det
forgængelige legeme nogensinde forgår, ser
faktisk.” (Bg. 13.28)
”Den, der ser Oversjælen i samme grad til
stede overalt i alle levende væsener, trækker
ikke sig selv ned med sit sind. Således nærmer
han sig det transcendentale mål.” (Bg. 13.29)
Dette er et meget vigtigt vers, og Prabhupada kommenterer: ”Hvis man med andre ord
kan se Guddommens Højeste Personligheds
tilstedeværelse i alt levende, trækker man ikke
sig selv ned med en destruktiv mentalitet, og
som følge heraf gør man gradvist fremskridt
mod den åndelige verden.” (Bg. 13.29, forklaring)
Kapitlet opsummeres i det sidste vers:
”Betydningen af kapitel 13 er, at man skal
kende forskellen på kroppen, kroppens ejer

og Oversjælen. Man skal kunne forstå vejen til
befrielse, sådan som den blev beskrevet i vers
8-12. Da kan man fortsætte mod det højeste
bestemmelsessted.” (Bg. 13.35, forklaring)

Spørgsmål til kapitel 13
Vers 1-7
1. Forklar ksetra og ksetra-jna.
2. Hvordan kan man nemt forstå, at man ikke
er kroppen?
3. Definer jnana.
4. Forklar analogien med kongen og borgeren.
5. Forklar de tre Brahman-opfattelser, der er
nævnt i forklaringen til vers 3.
6. Hvorfor findes der forskellige slags
kroppe?
7. Nævn fem ting, man skal vide om handlingsfeltet/kroppen.
8. Hvorfor er det så vigtigt at forstå forskellen
mellem sjælen og Oversjælen?
9. Beskriv de 5 stadier af bevidsthed.
10. Nævn de 24 elementer, der udgør handlingsfeltet.
Vers 8-12
1. Hvad er det vigtigste element i tilegnelsen
af viden?
2. Definér ydmyghed. Hvorfor er ydmyghed
påkrævet for at forstå åndelig viden?
3. Forklar ikke-vold.
4. Definér tolerance og giv eksempler fra
teksten.
5. Hvad betyder ligefremhed/enkelhed?
6. Hvorfor er det afgørende at acceptere en
åndelig mester?
7. Hvad er de to slags renlighed, som en
hengiven bør praktisere?
8. Forklar vedholdenhed og selvbeherskelse.
9. Hvilken rolle spiller sanserne i åndeligt liv?
10. Hvorfor er det umuligt at opgive ego?
11. Nævn de fire hovedlidelser i materielt liv.
Hvorfor er det vigtigt at forstå dem?
12. Hvordan forholder en hengiven sig til
familiemedlemmer? Redegør for de 4 prin-

cipper, der kan gøre familielivet lykkeligt.
13. Forklar analogien med kundskabsprocessen og trappen.
Vers 13-19
1. Forklar anadi.
2. Hvordan skal det forstås, at Oversjælen
har hænder, ben, øjne osv. overalt?
3. Forklar nirguna.
4. Forklar analogien med Solen og Oversjælen i vers 17.
5. Lav en liste over Oversjælens egenskaber
fra denne passage.
6. Forklar de tre elementer, der udgør vijnana
(videnskaben om viden).
Vers 20-27
1. Hvorfor bliver sjælen underlagt den materielle natur?
2. Hvad er formålet med den materielle
skabelse?
3. Hvem er årsag til det levende væsens
lidelse og nydelse i denne verden?
4. Forklar analogien med forskellige ”boliger”.
5. Forklar upadrasta og anumanta.
6. Hvordan giver Herren instruktioner?
7. Beskriv de forskellige processer for at
erkende Oversjælen.
8. Hvorfor er det vigtigt at kunne lytte?
Vers 28-35
1. Hvad betyder det virkelig at kunne se?
2. Beskriv klarsynet, symptomerne og destinationen hos den, der ser med kundskabens øjne.
3. Forklar analogien med luften i mudder og
sjælen i kroppen i vers 33.
4. Forklar analogien med Solen og universet
og sjælen i kroppen i vers 34.
5. Hvad er springbrættet til åndelig erkendelse?
6. Forklar nogle af de forskelle på kroppen,
sjælen og Oversjælen, du har bemærket
i dette kapitel.
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BREVKASSE
Kastesystem og afgudstilbedelse
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 et spørgsmål om kastesystemet og
afgudstilbedelse.
SPØRGSMÅL: Bliver kastestystemet på
nogen måde anerkendt inden for sanatanadharma, den vediske kultur? Hvorfor dyrker tilhængerne af sanatana-dharma afguder? Kan
vi ikke opnå det samme mål uden afguder?
Hvilken form for tilbedelse er bedst – nirguna
eller saguna?
Disse problemer er de bedste argumenter,
som kristne og muslimer har imod hinduerne.
SVAR: Det oprindelige guddommelige kastesystem, der er kendt som daivi-varnasrama,
bliver beskrevet og anbefalet i den vediske
litteratur. Dette guddommelige kastesystem
praktiseres ikke længere. I Kali-yuga er det
blevet forvansket til en anden form, der er
kendt som det dæmoniske kastesystem (asurivarnasrama). Det oprindelige guddommelige
kastesystem betød, at alle i samfundet blev sat
til at tjene til deres udkomme på en ordentlig
og glædesfyldt måde, der netop passede til
deres natur. Dette system blev undergravet
og endte som et system, hvor ens sociale
position er baseret på ens fødsel og ikke ens
naturlige kvaliteter.
Nu om dage gør folk krav på brahmanaernes
ophøjede status, imens de i virkeligheden ikke
besidder nogen af brahmanaernes kvaliteter,
sådan som de gives i Bhagavad-gita. Det er
således Indiens kastebevidste brahmanaer,
der har ødelagt kastesystemet ved at insistere
på, at de er brahmanaer blot på basis af deres fødsel. En brahmanas virkelige kvalitetet
beskrives som følger i Bhagavad-gita (18.42):
samo damas tapah saucam
ksantir arjavam eva ca
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jnanam vijnanam astikyam
brahma-karma svabhava-jam
“Fredfyldthed, selvbeherskelse, nøjsomhed,
renhed, tolerance, ærlighed, viden, visdom og
religiøsitet – disse er de naturlige kvaliteter, der
kendetegner brahmanaernes arbejde.”
Virkelige brahmanaer er ikke egoistiske og
stolte og lader ikke blot, som om de har disse
kvaliteter. Snarere handler de som uselviske
lærere. Uden at kræve nogen form for løn helliger de hele deres liv til at undervise andre i,
hvordan de udvikler disse brahminske kvaliteter, så de kan opnå den højeste fuldkommenhed og vende hjem, tilbage til Guddommen.
Den Højeste Sandhed er både saguna
(med kvaliteter) og nirguna (uden kvaliteter).
Saguna vil sige, at den er fuld af alle transdendentale kvaliteter, og nirguna betyder, at den
er fuldstændig fri for enhver materiel kvalitet.
Med andre ord er Gud ikke uden form. Han
har helt sikkert Sin form. Men Hans form er
ikke som din form, der er underkastet fødsel,
død, alderdom og sygdom. Herrens form er
evigt ungdommelig, fuld af lyksalighed og fuld
af viden. Derfor beskrives Krishna beskrives
i Brahma-samhita som nava-yauvanam, en
evigfrisk yngling.
Afgudstilbedelse, dvs. tilbedelse af en form,
der ikke er autoriseret i skrifterne, fordømmes
i de vediske skrifter. Kun Herrens autoriserede
Deitets-form, igennem hvilken Herren har
indvilliget i at manifestere Sin guddommelige
tilstedeværelse, må tilbedes. Når den ægte
åndelige mester beder Herren om at åbenbare
Sig som Deiteten i en af Hans mangeartede
(Fortsættes nederst næste side)

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Sirupskonfekter, del 2
Indisk vegetarisk kogekunst - 36. del, af Yamuna Devi Dasi

I Yamunas madlavningsserie, der blev bragt i Back To Godhead i 1990’erne, bringer vi her
afsnit 36, der fortsætter med hendes gennemgang af sirupskonfekter.
Blandt alle de sirupskonfekter, som Srila
Prabhupada lærte sine disciple at lave, er den
berømteste gulabjamun, som jeg gennemgik
i min sidste spalte. Gulabjamun har været
en standardkonfekt ved fester og festivaler i
ISKCON, siden Srila Prabhupada lærte sine
disciple at lave den for over tredive år siden.
Ud over gulabjamun satte Srila Prabhupada
pris på og lærte sine disciple at lave alle de
sirupskonfekter, der nævnes i lærebogen Lord
Krishna’s Cuisine – kanti, gaja, malpura,
balushai, pantoa, jalebi og mysore pak. I
Rishikesh i 1977 og i Delhi i 1971 bad Srila
Prabhupada om at få friske, varme jalebier
imod en forkølelse. I 1974 bad han en discipel fra Vrindavana om at lave bundi jalebi.
I Radha-Damodara-templet lavede hans
søster Pisima hans barndoms favoritter:
gaja og kanti. Og på forskellige tidspunkter
og steder så jeg ham lave khaja, balushai
og malpura.
(Fortsat fra forrige side)
manifestationer såsom Krishna, Rama, Narayana eller Nrsimhadeva, åbenbarer Herren Sig
venligst på Sin rene hengivnes anmodning.
En sådan tilbedelse af Herrens autoriserede
Deitetsform må aldrig anses for at være afgudstilbedelse, tilbedelse af en falsk gud. Det er
snarere den moderne materielle civilisation,
der er skyldig i afgudstilbedelse ved at opbygge en hel såkaldt civilisation, der er baseret på
det hedonistiske princip om sansetilfredsstillelse.
Moderne mennesker laver afguder ud af deres
materielle kroppe og bruger hele deres liv på at
tilbede sådanne falske guder. Det er dem, der er
skyldige i afgudstilbedelse, ikke dem, der følger

Forskellige sirupskonfekter

For at sige det enkelt er sirupskonfekter
sødsager, der er lavet med sukkervand eller sukkerlage. De er vidt forskellige med
hensyn til smag, konsistens og udseende.
For eksempel er stegte og sukkerlagrede
jalebi lette, saftige og let sprøde, balushai er
en butterdejskage, der er gennemvædet af
en smagstilsat sirupsglasur, og mysore pak
er en kikærtemelskaramel, der er lavet med
sukkerlage. Mange kokke medregner rasgullafamilien, hvis konsistens varierer mellem
luftig og svampet til kompakt og kageagtig, til
sirupskonfekter.

Grundprincipper for sukkerlager

Sukkerlager falder mere eller mindre i fire
kategorier: lette (1 del sukker til 2 dele vand),
medium (1 del sukker til 1½ del vand), mediumtykke (1 del sukker til 1 del vand) og tykke
(2 dele sukker eller mere til 1 del vand). Disse
sukkerlager er uundgåeligt gennemsyret af en
sanatana-dharma, den vediske kultur.
I denne Kalis tid ordinerer de vediske skrifter,
at blot ved at recitere Guds hellige navne vil
man opnå al fuldkommenhed:
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare
Den åndelige mester engagerer dog også
sine disciple i den autoriserede Deitetstilbedelse i templet, for dette hjælper dem til at
kunne recitere Guds hellige navne rent.
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smagstilsætning, der varierer lige fra simple
kardemommefrø til eksotiske blomsteressenser som rose, dhus og kewra.

Nogle almindelige problemer

Her er nogle spørgsmål, jeg ofte får om
sukkerkonfekter:
Sp: Hvorfor falder gulabjamun sammen?
Sv: At have styr på stegetemperaturen er
afgørende for at kunne lykkes med gulabjamun, så brug om nødvendigt et termometer.
Sp: Kan jeg bruge en hvilken som helst
stegeolie til khaja og andre sirupskonfekter?
Sv: Frisk ghee er det udsøgte stegemedium.
Intet giver det samme resultat, selv om nogle
kokke anbefaler frisk vegetabilsk olie.
Sp: Hvad slags mælkepulver er bedst til
disse konfekter?
Sv: Når det kommer til renhed, foretrækker jeg fedtfri, økologisk mælkepulver. Eksperimentér med det, du har, og justér om
nødvendigt.
Sp: Kan jeg bruge en hvilken som helst
slags sukker?
Sv: I Indien bruger man nu om dage gråhvidt
perlesukker. Jeg anbefaler fruktose, turbinadosukker eller naturligt fremstillet rørsukker.
Sp: Hvordan får jeg den konsistens, som jeg
gerne vil have i en færdig rasgulla?
Sv: At have held med rasgulla afhænger
af vædeindholdet i osten og opretholdelse af
den anbefalede sukkerlagekonsistens under
kogningen. Fortynd den som nødvendigt og
tag noter til senere sammenligning.

Bevar traditionen

Sirupskonfekter er vanskelige at mestre
med mange faktorer, der kræver tålmodighed
og viden. Men ved at lære denne klassiske
konditorkunst tager vi del i en tradition, der
er hundreder, ja tusinder af år gammel. Lad
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os forsøge at mestre kunsten at lave nogle af
disse konfekter, få lært de ting i køkkenet, der
skal læres, og give vores viden til kommende
generationer. Lad os prøve at glæde Srila
Prabhupada på denne måde.

Butterdejsdiamanter med
honningglasur

I stedet for sukkervand stænker man i denne
opskrift kagerne med let opvarmet honning.
3,8 dl ubleget hvidt mel
1 tsk. bagepulver
3 spsk. sukker
1 knivspids salt
1 spsk. fennikelfrø
½ dl ghee eller usaltet smør
1,2 dl mælk eller efter behov
ghee eller vegetabilsk olie til stegning
varm honning til stænkning
Bland de første fem ingredienser i en
bred skål. Tilsæt ghee og bland den i med
fingerspidserne, indtil konsistensen minder
om grove brødkrummer. Tilsæt mælken og
bearbejd med hurtige bevægelser blandingen
til en grov dej. Ælt dejen og tilsæt en anelse
mere mel eller mælk om nødvendigt for at få
en mellemblød dej. Rul dejen sammen til en
blød kugle, dæk den til og stil den til side i en
halv time.
Varm ghee’en eller grønsagsolien op i
en dyb stegegryde. Del dejen i to halve og
rul den ud på en overflade med lidt mel på,
indtil dejen er en halv centimenter tyk. Børst
overskydende mel af. Skær dejen med en
skarp kniv i omtrent 2½ cm store firkanter.
Når ghee’en er varm (når et stykke dej syder
og stiger til overfladen), lægges dejstykkerne
i, indtil ghee’ens overflade er dækket.
Steg kagerne, indtil de er gyldenbrune.
Overfør dem med en hulske til et stykke sugende papir. Gentag processen med den
resterende dej. Stænk kagerne med varm
honning, lige før de skal ofres til Herren
Krishna.

Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net

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

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

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

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

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

JUNI:
Lørdag den 6.6: Byfest i Vanløse (Jernbane Allé) med
deltagelse af de hengivne.

Websider

Tirsdag 16.6: Bhaktivinoda Thakuras bortgangsdag,
aftenprogram i templet fra 17.00
Besøg af Narayani Devi Dasi fra 11-17. juni, se
notits side 15.

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.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.
JUNI MÅNED:
Fredag 26 – 28. juni: Nyhet: Oslo-nama. Harinam-,
kirtan- og namahatta-helg i Oslo. Se Facebook: Iskcon-Norway for fullstendig program.
Ekadasi: 12. og 28 juni
Web: http://harekrishna.no/
Mail: info@harekrishna.no

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
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Ratha-yatra 2015
Af Kesava Priya Devi Dasi, festivalkoordinator
Da Ratha-yatra i år foregår i begyndelsen af juli, omtaler vi det i dette nummer, så alle
kan være forberedt i god tid.
LØRDAG den 4. juli er der igen Ratha-yatra i København. Selve processionen starter kl.
13.00 på Kgs. Nytorv og går ad en rute over Gothersgade og Nørrevoldgade for til sidst at
ende på Nytorv omkring kl. 14.30. Herefter er der et festprogram resten af dagen med sang,
dans, optræden og masser af prasada (et gratis vegetarisk festmåltid til 2.500 gæster) helt
frem til kl. 20.00 Nærmere detaljer kan læses på www.festivalofindia.dk.
Hvis du ønsker at tilmelde dig til frivillig tjeneste fredag den 3. juli kl 18.00-20.00 i templet
(Skjulhøj Allé 44, Vanløse) og hjælpe til med grøntsagsskæring, blomsterdekorationer mm.,
eller hjælpe til på Nytorv på selve dagen (lørdag den 4. juli) med uddeling af prasada mm.,
er du hjertelig velkommen til at kontakte Kesava Priya Devi Dasi (2067 1106).
Ligesom sidste år vil vi arrangere et børnetelt med forskellige festlige og farverige aktiviteter
for børnene. Omkring 4.000 mennesker besøgte festivalen sidste år, og vi fik opmuntrende
og positive responser fra mange gæster.
Vi ser frem til at gøre dette års festival lige så inspirerende som sidste år og satser på, at
alle gæster får en dyb smag af en anderledes festival, der sætter sjælen i centrum ved at
forbinde os alle med Sri Krishna, Guddommens Højeste Personlighed, kilden til al glæde!
Hvis du ønsker at støtte festivalen økonomisk, kan donationer enten gives i templet til
Kesava Priya eller Tejasvi Krishna eller overføres til festivalens konto: Lån og Spar Bank,
reg. nr. 0400, kontonr. 4018789510.
Vi glæder os til at se jer alle til en vidunderlig festival :)
Hare Krishna!
Kesava Priya Devi Dasi, festivalkoordinator
Ratha-yatra i Aarhus
Aarhus er som altid der, hvor Ratha-yatra starter i Skandinavien. I år finder Ratha-yatraen
sted fredag den 3. juli med start kl. 15:00 på Rådhuspladsen, hvorfra ruten helt eller delvis
kører igennem Strøget (den endelige tilladelse mangler stadig i skrivende stund). Optoget
ender kl 17:00 på Skt. Knuds Torv, hvor der deles prasada ud til alle forbipasserende på
Strøget. Balarama Dasa er kontaktperson for Ratha-yatra og kan kontaktes, hvis man har
brug for information eller har lyst til at hjælpe til eller donere til festen.

Ratha-yatra i Aalborg

Af Kamsahanta Dasa
Søndag den 12.7 vil der igen være Ratha-yatra i Aalborg. Sidste år og første gang, den
fandt sted i det nordjyske, var det en usædvanlig våd affære. Denne gang vil det utvivlsomt
også regne intenst, men forhåbentligt kun med Sri Jagannathas barmhjertighed. Processionen begynder kl. 13 ved J.F. Kennedys Plads og vil tage os gennem byens hjerte for
at nå havnefronten, hvor der vil blive afholdt en lille Festival of India. Havnefronten er fyldt
med liv, når vejret er godt, så vi håber på, at maha-mantraet vil pulsere til strålende solskin
midt blandt byens folk og turisterne.
Hvis man er interesseret, kan man få overnatning hos Lalita-gopinatha dd. og undertegnede ved at ringe på 4077 7448.
Hare Krishna.
Jeres tjener, Kamsahanta Dasa

