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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)
Tirsdag 4.8 Srila Gopala Bhatta Gosvamis  
  bortgang
Fredag 7.8 Srila Lokanatha Gosvamis  
  bortgang
Lørdag 8.8 ISKCON’s stiftelse i New York
Mandag 10.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Kamika Ekadasi)
Tirsdag 11.8 Bryd fasten mellem 5:33 – 10:40
Tirsdag 18.8 Raghunandana Thakuras bortgang
                      Vamsidasa Babajis bortgang
Onsdag 26.8 Ekadasi (Trisprsa Mahadvadasi, faste  
  fra korn og bønner for Pavitropana  
  Ekadasi)
                  Radha-Govinda Jhulana-yatra  
  begynder
Torsdag 27.8 Bryd fasten mellem 6:04 – 10:48
                       Srila Rupa Gosvamis  bortgang
                        Gauridasa Panditas bortgang
Lørdag 29.8 Jhulana-yatra slutter
                      Herren Balaramas fremkomst (faste  
  indtil middag)
                      Caturmasyas anden måned begynder  
  (faste fra surmælk i én måned)
  Søndag 30.8 Srila Prabhupadas  
  afrejse til USA

Velkommen til Nyt fra Hare Krishna juli 2015. 
Forsiden prydes denne gang af et billede af Srila 
Prabhupada sammen hans discipel Brahmananda 
Dasa. Brahmananda Prabhu gik bort den 7. juni. 
Som den prominente discipel han var, har vi ham 
derfor på forsiden og har en mindesartikel om 
ham på side 5.

Helt undtagelsesvis har vi ingen køkkenside i 
dette nummer. I marts bragte Kristeligt Dagblad 
et interview, som avisen havde lavet med Gaura-
Nitai Dasa fra templet i København sammen med 
hans far, Nils Gunder Hansen, og hans guru, 
Sankarsana Prabhu. Kristeligt Dagblad har givet os 
tilladelse til at bringe artiklen i Nyt fra Hare Krishna, 
men for at få plads til den har vi været nødt til at lade 
køkkensiden udgå. Den er tilbage i næste nummer 
med afsnit 37 i Yamuna Dasis madlavningsserie.

Siden sidst har vi også overstået et folketings-
valg. Valgresultatet har vi ingen kommentarer til 
(men havde vi noget valg?). Dog inspirerede det 
os til i vores serie om varnasrama at se nærmere 
på en statsleders eller konges kvalifikationer. Det 
har vi skrevet om på side 7. Det er helt sikkert 
interessant for jer, der går med planer om at blive 
statsledere eller allerede er det. Og da de fleste af 
os andre også i et eller andet omfang er ledere, 
måske af vores familie og i hvert fald af os selv, er 
der også gode ting at hente for os i gennemgangen 
af en leders kvalifikationer.

Til sidst skal vi minde alle om, at der er Ratha-
yatra i Danmark i juli. Vi omtalte det i sidste num-
mer og minder jer også om det på dette nummers 
bagside. Hare Krishna og god læsning. Ld.
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Śrīla Prabhupāda: I USA og Indien og i så 
mange andre lande over hele verden har de 
en “sekulær stat”. Regeringslederne hævder, 
at de ikke favoriserer nogen bestemt religion, 
men i virkeligheden favoriserer de irreligion.

Ambassadør: Jamen, vi har et problem. 
Vi har et multireligiøst samfund, så medlem-
merne af regeringen er nødt til at træde 
forsigtigt. Vi kan ikke indtage en alt for stærk 
position, når det kommer til religion.

Śrīla Prabhupāda: Jo, jo. Regeringen skal 
indtage en stærk position. Regeringen bør 
selvfølgelig være neutral over for alle former 
for ægte religion. Men den har også pligt til at 
sørge for, at folk er oprigtigt religiøse. Ikke, at 
regeringen i navn af en “sekulær stat” lader 
folk gå til helvede.

Ambassadør: Nej, det er sandt.
Śrīla Prabhupāda: Ja, hvis du er muslim, 

er det regeringens pligt at sørge for, at du 
faktisk handler som muslim. Hvis du er hindu, 
er det regeringens pligt at sørge for, at du 
handler som en hindu. Og hvis du er kristen, 
er det regeringens pligt at sørge for, at du 
handler som kristen. Regeringen kan ikke 
opgive religion. Dharmeṇa hīnāḥ paśubhiḥ 
samānāḥ: Hvis folk bliver irreligiøse, er de blot 
dyr. Så det er regeringens pligt at sørge for, at 
borgerne ikke bliver til dyr. Folk kan bekende 
sig til forskellige former for religion. Det er lige 
meget. Men de skal være religiøse. “Sekulær 
stat” betyder ikke, at regeringen skal være 
afstumpet – “Lad folk blive katte og hunde 
uden religion.” Hvis regeringen er ligeglad, er 
det ikke en god regering.

Ambassadør: Jeg tror, der er meget rigtigt 

i det, du siger. Men som du ved, er politik det 
muliges kunst.

Śrīla Prabhupāda: Nej, politik vil sige 
at sørge for, at folk bliver avancerede – at 
borgerne bliver åndeligt avancerede. Ikke, at 
de bliver degraderede.

Ambassadør: Ja, det er jeg enig i. Men jeg 
mener, at statens primære pligt er at sørge 
for de betingelser, hvor begavede mennesker, 
åndelige ledere som dig selv, kan virke. Hvis 
staten gør mere end det, kan det måske tilmed 
korrumpere forskellige religiøse grupper. Jeg 
mener, at staten skal være ligesom en dom-
mer i et spil ved at sætte betingelserne for 
ytringsfrihed.

Śrīla Prabhupāda: Nej, staten skal gøre 
mere end det. For eksempel har I et handel-
skammer. Staten sørger for, at handels- og 
industrifirmaer klarer sig godt og fungerer 
ordentligt. Staten udsteder licenser. Den har 
tilsynsførende og inspektører. Og I har for 
eksempel et uddannelsesministerium med 
trænede inspektører, der holder øje med, 
at eleverne bliver ordentligt uddannede. På 
samme måde bør staten have dygtige folk, 
der kan tilse, at hinduer virkelig handler som 
hinduer, at muslimer handler som muslimer, 
og kristne handler som kristne. Staten bør 
ikke være afstumpet over for religion. Den 
kan forholde sig neutralt: “Vi har intet at gøre 
med, hvilken religion du bekender dig til.” Men 
det er statens pligt at sørge for, at du handler 
ordentligt – at du ikke bluffer.

Ambassadør: Helt sikkert . . . når det kom-
mer til moralsk opførsel. Men hvordan er det 
muligt at gøre mere end det?

Denne samtale mellem Śrīla Prabhupāda og Indiens ambassadør i Sverige fandt sted i 
Stockholm i september 1973.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Den sekulære 
stat

af Srila Prabhupada
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Śrīla Prabhupāda: Sagen er, at medmindre 
man faktisk følger religiøse principper, er det 
ikke muligt at have god moralsk opførsel.

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā 
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ 
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā 

manorathenāsati dhāvato bahiḥ 

“Den, der har urokkelig hengivenhed til 
Gud, udviser konsekvent alle guddommelige 
kvaliteter. Men den, der ikke har nogen sådan 
hengivenhed, vil nødvendigvis altid lægge 
planer for, hvordan han kan udnytte Herrens 
materielle, ydre energi, og dermed kan han 
ikke have gode moralske kvaliteter overhove-
det.” [Śrīmad-Bhāgavatam 5.18.12] 

Så længe man har tro på Gud og hengiven-
hed til Gud, er alt i orden. Når det kommer til 
stykket, er Gud én. Gud er hverken hindu, kris-
ten eller muslim. Gud er én. Og det er derfor, 
den vediske litteratur fortæller os:

sa vai puṁsāṁ paro dharmo 
yato bhaktir adhokṣaje 

ahaituky apratihatā 
yayātmā suprasīdati 

“Den højeste pligt 
for hele menneske-
heden er at opnå hen-
given kærlighedstje-
neste til den Højeste 
Herre. Kun en sådan 
hengiven tjeneste, 
der skal være umo-
tiveret og uafbrudt, 
kan fu lds tændig t 
tilfredsstille selvet.” 
[Śrīmad-Bhāgavatam 
1.2.6] Så man skal 
være religiøs. Uden 
at være religiøs kan 
ingen være tilfreds. 
Hvorfor er der så 
megen forvirring og 

utilfredshed over hele verden? Fordi folk er 
blevet irreligiøse.

Ambassadør: I Moskva er så mange men-
nesker fjendtlige over for religion og fuldstæn-
digt imod religion.

Śrīla Prabhupāda: Hvorfor nævner du 
Moskva? Overalt. I det mindste er de ærlige 
i Moskva. De erklærer ærligt: “Vi tror ikke på 
Gud.”

Ambassadør: Det er sandt. Det er sandt.
Śrīla Prabhupāda: Men andre steder 

hævder de: “Jeg er hindu,” “Jeg er muslim,” 
“Jeg er kristen,” “Jeg tror på Gud.” Men alli-
gevel ved de ingenting om religion. De følger 
ikke Guds love.

Ambassadør: Jeg er bange for, at de fleste 
af os er sådan. Det er sandt.

Śrīla Prabhupāda: [ler] Jeg vil sige, at i 
Moskva er de i det mindste kultiverede. De kan 
ikke forstå religion, så de siger: “Vi tror ikke 
på det.” Men disse andre slyngler påstår: “Ja, 
vi er religiøse. Vi tror på Gud.” Men de begår 
de mest irreligiøse ting. Mange gange har jeg 
spurgt kristne: “I jeres Bibel står der, ‘Du må 
ikke slå ihjel’. Så hvorfor slår I ihjel?” De har 
ikke noget tilfredsstillende svar. Der står klart 
og tydeligt, ‘Du må ikke slå ihjel’, men de har 
store slagterier. Hvad er det for noget?
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Endnu en af Srila Prabhupadas disciple er 
gået bort. Den 7. juni 2015 forlod Brahma-
nanda Prabhu kroppen i Sri Krishnas egen 
hellige dhama, Sri Vrindavana. Brahmananda 
var med fra 
s tar ten,  da 
Srila Prabhu-
pada startede 
sit Internatio-
nale Samfund 
for Krishna-
bevidsthed i 
et lille butiks-
lokale på 26, 
2nd Avenue 
i  New York 
i 1966. Han 
blev initieret 
på Radhasta-
mi den 23. september 1966.

Især i ISKCON’s tidlige år var Brahmananda 
Prabhu en af Prabhupadas nærmeste disciple 
og tidligere pionerer. Professor Thomas J. 
Hopkins, der har fulgt ISKCON lige siden 
starten, mindes: 

“Der var mange unge mennesker til disse 
arrangementer, og det tog mig lidt tid, før 
jeg lærte dem personligt at kende. Det tog 
imidlertid ikke lang tid, før jeg genkendte 
Brahmananda som den, der vidste mest blandt 
dem. Bhaktivedanta [Srila Prabhupada] må 
have haft det på samme måde, for han afhang 
mere og mere af ham. Bhaktivedanta valgte 
ham hurtigt som sin sekretær, og han blev 
også sat til at være præsident for templet og 
dermed Bhaktivedantas vigtigste medhjælper. 
Når Bhaktivedanta havde et offentligt arrange-
ment, stod Brahmananda både bogstaveligt 
talt og i overført betydning ved hans side parat 
til at gøre hvad som helst, han blev bedt om. 
Hvis Bhaktivedanta talte, blev Brahmananda 
ofte bedt om at læse højt eller fra hukommel-

sen recitere passager, som Bhaktivedanta 
citerede. Og han var mellemmand i udveks-
linger med Bhaktivedanta og hans publikum. 
Bortset fra disse offentlige møder opholdt 

Bhaktivedanta 
sig det meste 
af tiden i sin 
lej l ighed og 
arbejdede på 
s ine bøger. 
Templets drift 
stod Brahma-
nanda hoved-
sageligt for, 
selv om han 
ud  ove r  a t 
være Bhakti-
vedantas se-
kretær og tem-

pelpræsident også havde et arbejde på fuldtid 
i to år som lærer i New Yorks skolesystem.”

Brahmananda stod også bag udgivelsen af 
Srila Prabhupadas Bhagavad-gita as it is igen-
nem MacMillan and Co., et af USA’s største 
forlag. Han ledsagede ofte Srila Prabhupada 
på rejser og endte med at prædike i Pakistan, 
indtil han blev nødt til at forlade landet af sik-
kerhedsmæssige årsager. Derefter sendte 
Prabhupada ham til Afrika som den første 
Hare Krishna-hengivne, hvor han startede 
Hare Krishna-bevægelsen mange steder så-
som Kenya, Tanzania og Nigeria. De sidste 
mange år boede han i Vrindavana, hvor han 
også forlod kroppen på Vakresvara Panditas 
fremkomstdag.

Govinda Dasi mindes: ”Brahmananda var 
– er – en meget stor sjæl. Han elskede Srila 
Prabhupada dybt. Han ønskede aldrig at tage 
hans position. Han mente aldrig, at han var 
en ideel discipel, men hans kærlighed af hele 
hjertet til Srila Prabhupada var helt uselvisk 

Brahmananda Prabhu 
gået bort

Brahmananda (til venstre) på harinama
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og uden ambitioner. Han havde aldrig nogen 
personlig ambition om at blive det ene og det 
andet. Han ville blot tjene Srila Prabhupada 
og også beskytte ham mod farer. Engang 
nærmede en aggressiv mand sig truende mod 
Prabhupada, og Prabhupada pegede roligt 
på Brahmananda og sagde: ”Denne mand vil 
slå dig ihjel, hvis jeg beder ham om det.” Og 
det ville Brahmananda helt sikkert have gjort! 
Han ville have givet sit liv for at beskytte Srila 
Prabhupada.

Disse tidlige disciple som Brahmananda 
gav alt og tog ingenting. De gav deres liv for 
at støtte Swamijis bevægelse. Der var ikke 
engang fristelser for dem i form af navn, be-
rømmelse, penge og position. Intet af dette 
var der i begyndelsen.”

Bhakti Madhurya Govinda Swami: ”Al 
ære til Brahmananda Prabhu, der var noget 

helt for sig selv. Der vil aldrig være en anden 
hengiven, der er helt som Brahmananda. 
Han var noget særligt. Selv da jeg kom til 
bevægelsen i 1968, da der kun var omkring 
150 disciple af Srila Prabhupada over hele 
verden, var Brahmananda allerede et symbol 
i det spirende ISKCON, der var forudbestemt 
til at vokse til den enorme bevægelse, som 
den er i dag.”

Kadamba Kanana Swami: ”Hvert ord, der 
kom fra din mund, handlede om Srila Prab-
hupada. Du var altid fyldt med kærlighed, 
trofasthed og ønske om at tjene. Hvad end 
Prabhupada sagde, gjorde eller ønskede, 

fyldte dit sind. Du må være hos ham nu og igen 
gøre tjeneste som hans sekretær. Du var ISK-
CON’s første leder i de tidligste pionerdage, 
og du forblev en leder hele vejen igennem i 
din rene kærlighed til Srila Prabhupada. Med 
din bortgang har du vundet alting. Det er os, 
der har mistet den værdifulde skat i form af 
dit selskab.”

Swamiji
I januar i år 

(2015) udkom 
bogen Swamiji 
med Brahma-
nandas  e r in -
dringer om Srila 
P r a b h u p a d a . 
Den er skrevet 
af en anden di-
scipel af Srila 
P r a b h u p a d a , 
Satyaraja Dasa, 
der interviewede 
Brahmananda, 
og sammen la-
vede de bogen. 
Vi ville gerne have tilbudt Swamiji gennem 
Nyt fra Hare Krishna, men den er for øjeblikket 
fuldstændigt udsolgt over hele verden, tilsyne-
ladende på grund af Brahmanandas bortgang. 
Vi håber at kunne tilbyde den i et af de næste 
numre, når den bliver trykt i et nyt oplag. 

Fra det første tempel i 
New York med Brahmananda i midten 

Brahmananda fra et af hans sidste år i Vrindavana
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I ethvert samfund er den vig-
tigste enkeltperson lederen eller 
regenten. Uden en god leder el-
ler konge kan et samfund aldrig 
blomstre. Derfor ser vi nu på, 
hvad der egentlig kræves af en 
samfundsleder, som i varnasra-
ma-samfundet er kongen.

Nu er der kun én konge i et-
hvert samfund. Hvis ikke, har 
vi anarki eller borgerkrig. Ikke 
desto mindre er diskussionen 
af kongens kvaliteter og pligter 
relevant ikke blot for landets 
ene konge, men for alle, der har 
et ansvar over andre, inklusive 
forældre og ledere på forskel-
lige niveauer. Selv om ikke alt i det følgende 
vil være universelt gældende for alle, er der 
alligevel mange ting, som vi alle kan tage ved 
lære af.

Den vigtigste identitet for kongen er, at han 
er Guds repræsentant. Et samfund eller et land 
er Guds ejendom, ikke kongens. Kongen skal 
forstå, at han blot er sat til at forvalte Guds 
ejendom i en periode. Hans forvaltning skal 
således foregå på Guds præmisser, sådan 
som det angives i sastra, de hellige skrifter, 
og af helgenagtige personer, og ikke efter 
hans eget hoved.

Kongens opgave er at beskytte landets 
borgere, hvormed der sigtes til alle levende 
væsener. Kongen har pligt til at beskytte alle 
mennesker, dyr, planter – alting. Ifølge Manu-
samhita (8.142-144):

“Efter at have sat sin regering op skal han 

nidkært og omhyggeligt beskytte sine un-
dersåtter. Den konge, hvis undersåtter føres 
bort af røvere fra hans land, imens de højlydt 
beder om hjælp, og han og hans tjenere tavse 
ser til, er død og ikke en levende konge. Den 
vigtigste pligt for en ksatriya er at beskytte sine 
undersåtter, for kongen, der nyder faciliteterne, 
er forpligtet til at gøre dette.”

Kongen har selvfølgelig en særlig pligt over 
for menneskene i landet, for menneskelivet er 
en chance for at gøre sit liv åndeligt fuldkom-
ment. Kongen skal selv forstå livets egentlige 
formål, og han skal lede og regere på en 
måde, så hans borgere også ledes til at opnå 
livets formål, som er at vende hjem, tilbage til 
Guddommen.

En god konge handler ikke egenrådigt, men 
rådfører sig altid med kvalificerede brahma-
naer. Disse brahmanaer er ikke involveret i 

I serien om varnasrama-dharma diskuteres i denne artikel egenskaberne for kongen eller 
regenten. 

INSTRUKTIONER FOR CIVILISEREDE 
MENNESKER, DEL 9
En herskers styrker og kendetegn

af Lalitanatha Dasa
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den direkte beslutningsproces som så, men 
kongen tager råd fra dem og beslutter derefter, 
hvad der skal gøres. Ansvaret er kongens. 
Han får æren af det, når det går godt, og det 
er hans skyld, hvis det går skidt. Kongen kan 
ikke skubbe noget ansvar fra sig. Alt ansvar 
i et varnasrama-samfund ender i sidste ende 
hos ham. 

I Srimad-Bhagavatam og andre af de ve-
diske tekster kaldes en stor vedisk konge 
for rajarsi, der er sat sammen af ordet raja 
– konge – og rsi – vismand. Ægte konger er 
både konger og vismænd. Vismænd betyder, 
at de skal have helgenagtige kvaliteter.

Bhisma og Yudhisthira
Videnskaben om en konges samfundsle-

delse behandles bl.a. i Mahabharata, hvor 
den døende Bhisma instruerer sin nevø Ma-
haraja Yudhisthira. Resten af denne artikel er 
et uddrag fra Mahabharata for at give os en 
fornemmelse af, hvad der virkelig kræves af 
en konge. Det er Bhisma, der taler:

“Konger siges at have fem styrker. Af disse 
anses styrken fra våben for at være den la-
veste. At have gode rådgivere er den anden 
styrke. Besiddelsen af rigdom er den tredje 
styrke. Styrken, som man naturligt får fra sine 
fædre og bedstefædre gennem ens fødsel, 
er den fjerde styrke. Den, som alle disse 
imidlertid henter deres styrke fra, og som er 
den vigtigste af alle former for styrke, kaldes 
intellektets styrke.”

Bhisma går nu over til at forklare, hvordan 
kongen ikke skal være knyttet til verdslig magt 
og rigdom, men kun til at handle retfærdigt, 
for det er det eneste, han kan tage med sig 
til næste liv:

”Berømmelige og magtfulde konger har 
hersket over denne mægtige jord, der er så 
fyldt med rigdom, hæder og glæde. Alle faldt 
de som ofre for den Universelle Ødelægger. 
De drog bort, men efterlod deres kongedøm-
mer og deres umådelige glæder. Sønnen, der 
er blevet opfostret med så stor omhu, løfter 
kroppen op og bærer den væk til krematorie-

pladsen, når faderen er død. Med forpjusket 
hår og ynkelig gråd kastes kroppen på ligbålet, 
som om den var et stykke brænde. Nogle ny-
der den døde mands rigdom, imens fuglene 
og ilden har et gilde med elementerne af hans 
krop. Kun to ting følger ham til den anden 
verden: hans fortjenstsfulde handlinger og 
hans synder. Slægtninge, venner og sønner 
kaster kroppen bort og går derfra som fugle, 
der forlader et træ uden blomster og frugter. 
Manden, der bliver kastet på ligbålet, får kun 
følge af sine egne handlinger. Derfor bør 
mennesker med nøje omhu gradvist gøre sig 
fortjent til retfærdighed.”

Her spørger Yudhisthira så: “Hvordan bør 
en konge opføre sig?”

Bhisma: “Retsind eller retfærdighed er nøg-
leordet for en konge. Intet er større end dem 
i denne verden. En retfærdig konge kan let 
erobre hele verden. Hans rådgivere bør alle 
være rene i hjertet og rene i sindet. Ondskabs-
fuldhed må ikke have nogen plads i en konges 
hjerte. Hans sanser skal være fuldkommen 
under kontrol. Han bør bruge sin intelligens, 
og dermed vil han blive glorværdig. Han vil da 
svulme af storhed ligesom havet, der fødes af 
vandene fra tusinder af floder.

“Gift slår kun én mand ihjel. Det samme 
gælder et våben. Men ondsindede og ugude-
lige råd tilintetgør et helt kongerige tillige med 
kongen og hans undersåtter. Det højeste gode 
er retsind og retfærdighed. Den bedste form 
for fred er tilgivelse. Den bedste tilfredshed er 
viden. Den største lykke er godgørenhed. En 
konge kan let blive stor ved blot at gøre to ting: 
ved at afstå fra meget streng tale og ved at 
ignorere dem, der er ondsindede og ugudelige. 

”Tre forbrydelser anses for at være forfærde-
lige: at stjæle en andens ejendom, at forgribe 
sig på en anden mands hustru og at bryde 
tilliden mellem venner. Tre ting ødelægger sjæ-
len: begær, vrede og griskhed. Tre personer 
er essentielle at beskytte: en tilhænger, den, 
der søger beskyttelse, og den, der kommer 
som gæst til ens bolig. Disse bør beskyttes. 

”Selv om en konge er magtfuld, bør han 



9

aldrig søge råd hos disse fire: en mand uden 
sund fornuft, ham, der nøler og udsætter ting 
i det uendelige, ham, der er ugidelig, og ham, 
der smigrer. Fem ting skal tilbedes: faderen, 
moderen, ilden, læreren og sjælen. Seks fejl 
skal undgås af en konge, der ønsker at være 
stor: søvn, ladhed, frygt, vrede, magelighed og 
nølen. Disse seks må ikke opgives: sandhed, 
overbærenhed, flid, godgørenhed, tilgivelse 
og tålmodighed. En konge bør forsage de 
syv fejl [som er løsagtig omgang med kvinder, 
terningespil, jagt, streng tale, druk, for hård 
afstraffelse og spild af rigdom]. 

”Otte ting kaster glans over en konge: vis-
dom, god fødsel, selvbeherskelse, lærdom, 
tapperhed, mådehold i tale, gaver givet med 
dømmekraft og taknemmelighed. Denne men-
neskekrop er en krop med ni døre, tre søjler 
og fem vidner, og alle overses de af sjælen. 
Kongen, der ved dette, er vis. Disse ti ved 
ikke, hvad dyd er: de, der er enten berusede, 
uopmærksomme, rablende, trætte, vrede, 
sultne, modløse, begærlige, skræmte eller 
lystfulde.”

Yderligere beskrivelse af en konges 
karakter og pligter

Bhishma var umådeligt tilfreds med Yud-
histhiras ydmyghed og iver. Han smilede til 
ham og fortsatte: ”Mit barn, jeg er kun alt for 
ivrig efter at fortælle dig alt det, du ønsker at 
vide. En konges første pligt er at tilbede Gud 
og brahmanaerne [de åndeligt avancerede 
personer, der arbejder uselvisk for den ån-
delige højnelse af alle andre]. En konge bør 
i bund og grund være en mand af handling. 
Du har måske hørt fra mange, at skæbnen 
styrer en konge. Der er en forkert antagelse 
i din logik, hvis du tænker sådan. Skæbnen 
spiller en rolle. Det indrømmer jeg. Men uden 
handling kan en konge aldrig hjælpe skæbnen 
til at spille sin rolle. Skæbnen er magtfuld, 
men handling er lige så magtfuld. Begge er 
kraftfulde. Men i mine øjne ser det ud til, at 
handling er den mest kraftfulde af de to. Det 
er handling, der former skæbnen.

”Den næste lige så vigtige pligt for en konge 
er Sandhed. Hvis du ønsker at indgyde tiltro 
i dine undersåtters sind, skal du altid være 
sandfærdig. 

”Alle bedrifter finder deres bolig i en konge. 
Hans opførsel bør være hævet over enhver 
kritik. Selvbeherskelse, ydmyghed og retsind 
er kvaliteter, som du bør finde i en konge, 
hvis han skal være fremgangsrig. Han skal 
have sine lidenskaber under fuldkommen 
kontrol.

”Retfærdighed skal være en konges anden 
natur. Tre ting mere bør en konge kultivere. 
Han må vide, hvordan han omhyggeligt skjuler 
sine egne svagheder. Med svagheder menes 
svagheder i hans land. Han skal gøre en stor 
indsats for at finde svaghederne hos sine 
fjender, og han bør være meget omhyggelig 
med at være hemmelighedsfuld omkring sine 
egne planer.

”En konges handlemåde skal være ærlig 
og ligefrem. En anden fare for en konge er 
mildhed. Han må ikke være for mild, for så vil 
folk være ligeglade med ham. Undersåtterne 
vil ikke have nok respekt for ham og hans ord. 
Men han bør også undgå den anden yderlig-
hed. Han må ikke være for streng, for så vil 
undersåtterne være bange for ham, og det er 
ikke nogen lykkelig tilstand.

”En konge bør kende kunsten at vælge 
sine tjenere. Han bør have medfølelse som 
en uadskillelig del af sin mentalitet, men han 
bør passe på med at have en alt for tilgivende 
natur. De laveste blandt mennesker vil drage 
fordel af ham og hans natur, hvis han anses 
for at være svag.

”Årvågenhed og vagtsomhed er en stor nød-
vendighed for en konge. Han skal uophørligt 
studere sin fjender og også sine venner.

”Dygtighed, sindrighed og sandhed er alle 
tre nødvendige i en konge. Gamle og forfaldne 
bygninger og beboelseshuse bør renoveres af 
ham, hvis hans undersåtter skal synes godt 
om ham. Han skal vide, hvordan han bruger 
sin magt til at udmåle skurke kropslig straf og 
idømme dem bøder.”



10

Så snart livet var startet, overtog den darwi-
nistiske evolution ifølge evolutionsbiologerne 
styringen og frembragte i sidste ende den 
storslåede mangfoldighed, vi kan se i dag. 
Ifølge standardopfattelsen blev livets enorme 
kompleksitet bygget igennem en proces af 
tilfældige mutationer og naturlig selektion et 
lille mutationsskridt ad gangen. Alle livets kom-
plekse træk menes selvfølgelig at være kodet 
i de levende organismers DNA. At opbygge 
nye træk kræver således frembringelse af ny 
information i DNA’ets genetiske kode. Kan den 
nødvendige information blive udviklet på den 
ikke-styrede, skridt-for skridt manér, sådan 
som det kræves af Darwins teori?

Næsten alle er enige om, at darwinistisk 
evolution er tilbøjelig til at fungere fint, når 
hvert skridt langs en evolutionær udviklingsvej 
giver en overlevelsesfordel. Darwinkritikeren 
Michael Behe bemærker: ”Hvis kun én muta-
tion er nødvendig for at give en funktion, er det 
ret let for den darwinistiske evolution at finde 
frem til den.”24 Men hvis adskillige mutationer 
er nødt til at være til stede samtidigt for at få 
en funktionel fordel, hænger den darwinistiske 
evolution fast. Som Behe forklarer det: ”Hvis 
der er brug for mere end én [mutation], bliver 
sandsynligheden for at få alle de rigtige [mu-
tationer] eksponentielt ringere.”25

Behe fandt som professor i biokemi på 
Lehigh University på udtrykket ”irreducibel 
kompleksitet” som beskrivelse for systemer, 
der kræver den samtidige tilstedeværelse 
af mange dele og dermed mange samtidige 

mutationer, før de giver organismen nogen 
overlevelsesmæssig fordel. Ifølge Behe kan 
sådanne systemer ikke udvikle sig på den 
skridt-for-skridt facon, som kræves af den 
darwinistiske evolution. Han hævder, at som 
resultat kan tilfældig mutation og ikke-styret 
naturlig selektion ikke generere den gene-
tiske information, der kræves for at skabe 
irreducibelt komplekse strukturer, for mange 
mutationer skulle indtræffe samtidigt, hvilket 
ville være en meget usandsynlig hændelse.

Det er ikke kun Darwin-kritikere, der har 
bemærket dette problem. En artikel af en 
fremtrædende evolutionsbiolog i det ansete 
tidsskrift Proceedings of the U.S. National Aca-
demy of Science indrømmer: ”Den samtidige 
tilblivelse af alle komponenter i et system er 
usandsynlig.”26 På samme måde vedkender 
en standhaftig forsvarer af darwinismen, evo-
lutionsbiologen Jerry Coyne fra University of 
Chicago: ”Naturlig selektion kan ikke bygge 
noget træk, hvor de mellemliggende skridt 
ikke giver organismen nogen fordel.”27 Selv 
Darwin anerkendte intuitivt dette problem, da 
han skrev i Arternes Oprindelse:

”Hvis det kunne demonstreres, at der findes 
et kompleks organ, der ikke på nogen mulig 
måde kunne være dannet ved talrige på hin-
anden følgende små ændringer, ville min teori 
bryde fuldstændigt sammen.”28

Evolutionsvidenskabsfolk som Darwin og 
Coyne hævder, at de ikke kender til noget 
tilfælde fra den virkelige verden, hvor den 
darwinistiske evolution bliver stoppet på denne 

Dette er tredje 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 to første 
afsnit blev bragt i de to forrige numre af Nyt fra Hare Krishna.

TI PROBLEMER MED DARWIN: PROBLEM 3

Tilfældige mutationer kan ikke 
generere irreducibel kompleksitet

af Casey Luskin
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måde. Men de er i det mindste i princippet 
enige i, at der er teoretiske grænser for, hvad 
den darwinistiske evolution kan udrette: Hvis 
et træk ikke kan bygges gennem ”talrige på 
hinanden følgende små ændringer,” og hvis 
”mellemliggende skridt ikke giver organismen 
nogen fordel,” vil den darwinistiske evolution 
”fuldstændigt bryde sammen”.

Problemerne er virkelige. Den moderne 
biologi fortsætter med at afsløre flere og flere 
tilfælde, hvor biologisk kompleksitet tilsynela-
dende overgår den darwinistiske evolutions 
informationsgenererende kapacitet.

Molekylære maskiner
I sin bog Darwin’s Black Box diskuterer 

Michael Behe molekylære maskiner, der 
kræver tilstedeværelsen af adskillige dele, før 
maskinerne kan fungere og give organismen 
nogen fordel. Behes berømteste eksempel 
er bakterieflagellen, en mikromolekylær rote-
rende maskine, der virker ligesom en uden-
bords motor på en bakterie og driver den frem 
igennem et flydende substrat i dens søgen 
efter føde. I denne forstand har flagellen et 
grundlæggende design, der i høj grad minder 
om de motorer, som mennesker laver, og som 
indeholder mange dele, der er velkendte for 
ingeniører, inklusive en rotor, en stator, et u-
led, en skibsskrue, en bremse og en kobling. 
Som en molekylærbiolog skrev i tidsskriftet 
Cell: ”[mere] end så mange andre motorer 
ligner flagellen en maskine, der er designet 
af mennesker.”29 Ikke desto mindre overgår 
disse maskiners energieffektivitet noget, som 
mennesker nogensinde har skabt. Den samme 
artikel konstaterer, at bakterieflagellens effek-
tivitet ”kunne være ~100%.”30

Der er forskellige slags flageller, men 
alle benytter sig af visse grundlæggende 
komponenter. Som en artikel i Nature 
Reviews Microbiology beskriver det: ”Alle 
(bakterielle) flageller har til fælles et kon-
serveret kernesæt af proteiner,” siden ”Tre 
molekylære mekanismer ligger i bakterie-
flagellens kerne: et system med rotor og 

stator, der driver flagellens rotation, det 
kemotaktiske apparatur, der bevirker æn-
dringer i bevægelsens retning, og T3SS, 
der står for transporten af flagelaksens 
komponenter.”31 Som dette antyder, er 
flagellen irreducibelt kompleks. Genetiske 
”knock-out” eksperimenter har vist, at den 
ikke samles eller fungerer ordentligt, hvis 
bare ét af dens omtrent 35 gener mangler.32 
I dette alt-eller-intet spil kan mutationer 
ikke frembringe den kompleksitet, der er 
nødvendig for at give flagellen en funktionel 
rotationsmotor, gradvist et skridt ad gangen, 
og sandsynligheden for, at den kan samle 
dem alle på ét stort skridt, er overvældende 
lille. Ja, som ovennævnte artikel i Nature 
Reviews Microbiology indrømmer det: ”For-
skersamfundet, der arbejder med flagellen, 
er dårligt nok begyndt at overveje, hvordan 
disse systemer er blevet udviklet.”33

Trods det er flagellen blot ét eksempel 
blandt tusinder på kendte molekylema-
skiner inden for biologien. Et enkelt forsk-
ningsprojekt redegjorde for over 250 nye 
molekylemaskiner i gær alene.34 Bruce 
Alberts, fhv. præsident for U.S. National 
Academy of Sciences, lovpriste i en artikel i 
tidsskriftet Cell ”hastigheden”, ”elegancen”, 
raffinementet” og ”den særdeles organi-
serede aktivitet” i disse ”bemærkelses-
værdige” og ”utrolige” molekylemaskiner. 
Han forklarede, hvad der inspirerede ham 
til disse ord: ”Hvorfor kalder vi de store  
proteinsamlinger, der ligger til grund for 
cellefunktionen, for maskiner? Præcist fordi 
disse proteinsamlinger ligesom maskiner, 
der er opfundet af mennesker til effektivt 
at håndtere den makroskopiske verden, 
indeholder yderst velkoordinerede bevæ-
gelige dele.”35 

Biokemikere som Behe og andre tror, at 
med alle deres koordinerede og på hinan-
den indvirkende dele kan mange af disse 
maskiner ikke være udviklet på en darwini-
stisk skridt-for-skridt facon. Men det er ikke 
blot maskiner med mange dele, der over-
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skrider rækkevidden for den darwinistiske 
evolution. Selve proteinkomponenterne, der 
bygger disse maskiner, ville også kræve 
talrige samtidige mutatationer for at opstå, 
hvilket gør den darwinistiske evolution 
endnu mere usandsynlig.

Forskning, der udfordrer den 
darwinistiske mekanisme

I 2000 og 2004 offentliggjorde protein-
forskeren Douglas Axe i tidsskriftet Journal 
of Molecular Biology eksperimentelle re-
sultater om den mutationsfølsomhed, han 
havde undersøgt for enzymer i bakterier.36 
Enzymer er lange kæder af aminosyrer, der 
skal foldes i præcise, stabile tredimensio-
nelle former for at kunne fungere. Mutati-

onsfølsomhedseksperimenter begynder 
med at mutere sekvensen af aminosyrer 
i disse proteiner og derefter undersøge 
de muterede proteiner for at fastslå, om 
de fortsat kan foldes til stabile former og 
fungere korrekt. Axes forskning nåede frem 
til, at aminosyresekvenser, der giver stabile, 
funktionelle proteiner, kan være så sjældne 
som 1 ud af 1074 sekvenser, hvilket tyder 
på, at det overvældende flertal af aminosy-
resekvenser ikke vil give stabile proteiner 
og således ikke kunne fungere i levende 
organismer. (Fortsættes i næste nummer)

*
Fodnoter: Af pladshensyn nøjes vi med 

at henvise til den originale artikel, se http://
www.discovery.org/p/188.

Tillykke til 
Sakhi Kaveri Devi Dasi 
med hendes initiering

Den 1. april i år blev 18-årige Satya, som er 
datter af Nama Mohini Yasoda Dasi og Ananta 
Sri Das, initieret af H.H. Jayapataka Swami i 
Mayapur, Indien. Vi ønsker hende hende lykke 
på hendes åndelige rejse.
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”Velsignet er de renhjertede.” Vi kan ikke 
benægte, at den proces for åndeligt liv, som 
Srila Prabhupada har givet os, er rensende. I 
Krishna-bevidsthed opgiver vi utilladt sex, kød-
spisning, beruselse og hasardspil for at være 
rene nok til at kunne gøre hengiven tjeneste. 
Men nogle af os oplever selv efter i årevis 
at have forsøgt at blive renset, at materielle 
ønsker dukker op med mellemrum.

Hvad skal vi gøre med de materielle tilknyt-
ninger, som vi stadig ser ud til at have? Slet 
og ret opgive dem, eller har vi faktisk brug for 
at engagere dem på en eller anden måde i 
Herrens tjeneste?

To slags vairagya
Lad os starte med begrebet forsagelse. Der 

er to slags forsagelse, nemlig yukta-vairagya 
og phalgu-vairagya. Begrebet vairagya kom-
mer fra ordet vi, “modsat”, og raga, “tilknytning, 
lidenskab”. Med andre ord skal vi blive liden-
skabsløse for at kunne forsage.

Den første slags vairagya, yukta, betyder 
det, der praktisk kan forbindes (med Krishnas 
tjeneste). Når noget forbindes, ligesom en tyr 
forbindes med en plov, bliver det nyttigt, prak-
tisk og værdifuldt. På samme måder instruerer 
vores acaryaer, at vi bør forbinde det, der er 
nyttigt, med Krishnas tjeneste, hvorved disse 
ting bliver åndeligt værdifulde. Hvad der er 
værdifuldt i min tjeneste, er selvfølgelig måske 
ikke altid værdifuldt i din tjeneste, og omvendt. 
Vi må finde ud af disse ting ved hjælp af hen-
givne, der er mere forsagende end os selv.

Den anden slags forsagelse er den slags, 
der er falsk eller tør, en mental forsagelse, vi 
kun stiller op med for et syns skyld. Den ligger 
ikke dybt i vores hjerte og varer derfor ikke 
ved. Hvor mange gange har vi f.eks. ikke på 
et tidspunkt lovet at opgive den ene eller den 
anden dårlige vane for blot senere at se os 

selv hengive os til den samme? Ordet phalgu 
refererer til en flod, der ser ud til at være indtør-
ret, men skjuler, at under den tørre overflade 
fortsætter den med at løbe. Srila Prabhupada 
forklarer:

”Byen Gaya ligger ved floden Phalgu. 
Denne flod kaldes Phalgu, fordi man kun kan 
se sand. Men hvis man stikker hånden ned i 
sandet, finder man vand. På samme måde 
sigter phalgu-vairagya til de såkaldte sannya-
sier, der har iført sig den forsagende ordens 
klædedragt, men inde i hjertet har alle mulige 
ønsker, de vil have opfyldt. Hvis man stikker 
sin hånd ind i deres hjerter, vil man opdage, at 
de har alle mulige ønsker om materiel nydelse. 
Det kaldes phalgu-vairagya. På overfladen 
er der intet vand, men kun sand, men indeni 
løber der vand.” (Fra en klasse i Calcutta den 
29. januar 1973)

Sannyasier sætter eksemplet for de andre 
varnaer og asramaer i kunsten af ren hengiven 
tjenste til Krishna, hvor man har opgivet alle 
materielle ønsker. Men i Krishna-bevidsthed 
forventes grhasthaerne for ikke at tale om 
vanaprasthaerne og brahmacarierne også at 
gøre fremskridt på selvfornægtelsens vej, dvs. 
at opgive vores materielle ønsker ét efter ét 
for at opnå ren tjeneste til Krishna.

 
Grader af vairagya

Som vi ved, er prisen for at opnå denne rene 
hengivne tjeneste at forsage den materielle 
verden. Der er ingen genveje. Vi kan ikke kom-
me med på den åndelige flyvemaskine med 
alle mulige former for materiel baggage. Derfor 
er det nødvendigt med den stærkeste form for 
vairagya, der udspringer af en god dømmekraft 
(vicara) imellem, hvad der er nyttigt (sat) og 
værdiløst (asat) i Krishnas tjeneste. Den får 
vi ved at diskutere bristerne ved materielt liv, 
sådan som de gives i Srimad-Bhagavatam, i 

Ægte eller 
falsk forsagelse

af Amogha-drk Krishna Dasa
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selskab med rene hengivne (sat-sanga).
Til at begynde med praktiserer vi kun den 

svage form for vairagya, der kaldes smasana-
vairagya. Smasana betyder ”gravsted”. Efter 
at have set en slægtnings død mindes vi om 
vores egen død, og hvor midlertidigt dette liv 
er. ”Jeg dør også snart, så hvorfor være knyt-
tet til disse midlertidige ting. Lad mig bede og 
læse mere om Gud.” Men siden verden altid 
går videre, glemmer vi hurtigt alt om det og 
er tilbøjelige til som før at springe over, hvor 
gærdet er lavest.

Imidlertid er de, der virkelig er seriøse med 
hensyn til at uddrive begær eller kama fra de-
res hjerte, årvågne i deres selvransagelse. Det 
bør vi også være, for denne kama har siden 
tidernes morgen været hele vores eksistens’ 
største fjende. Vi kan måske slå en giftig slan-
ge ihjel, men kama er et mere lumsk væsen, 
der kommer op med alle former for kunstgreb 
for ikke at blive fordrevet fra sit gemme i hjertet 
– fra vores stolte ego, der efterligner Gud og 
gør kama til sin bedste allierede. 

Når man i det mindste teoretisk har accepteret, 
at denne materielle verden er en illusion, og at 
virkeligheden er at være sammen med Krishna i 
den åndelige verden, hvad alternativ kan der mu-
ligvis være, når som helst vi opdager materielle 
ønsker flyde rundt inde i os, andet end seriøst 
at arbejde for at opgive disse ønsker?

”Men!” hører jeg dig indvende, ”Hvad med at 
forbinde disse ønsker med Krishnas tjeneste, 

for vi lærer også, at det ikke er godt blot at 
undertrykke dem?”

Diskussionen af undertrykkelse er afgjort 
vigtig. Lad os først se på, hvad ayurveda 
har at sige om de drifter, der skal under-
trykkes (dharaniya), og dem, der ikke skal 
(adharaniya).

At undertrykke eller ej
Som vi alle ved det, er der visse af natu-

rens tilskyndelser, som vi ikke kan under-
trykke. Vi må følge driften til at gå på toilettet, 
drikke noget og sove. Mindre vigtige krops-
lige tilskyndelser såsom at nyse og bøvse 

er også inkluderet i listen over drifter, der ikke 
kan undertrykkes, for at blokere for enhver 
naturlig regulering af luft i kroppen skaber vata-
ubalance, der igen skaber sygdom. Men den 
samme ayurveda nævner også drifter, der fak-
tisk skal undertrykkes, så snart de dukker op. 
De inddeles i sindets drifter (manasika), talens 
drifter (vacika) og kroppens drifter (saririka).

Kroppens drifter, som man skal undertrykke, 
er f.eks. lidenskaben efter andre kvinder end 
sin hustru og at begå vold imod eller skade 
andre med sine fysiske handlinger. Talens 
drifter, som skal undertrykkes, er at lyve, 
sladre om andre, tale irrelevant eller tale på 
en aggressiv måde. De mentale drifter, der er 
sindets fjender, er ting som begær, grådighed 
og misundelse. Disse skal bringes til ophør, 
for hvis vi ikke gør det, vil vi ifølge ayurveda 
miste vores mentale balance og ende i de la-
vere kvaliteter. Ikke sattva-guna, men derimod 
rajas og tamas, vil give sig til kende i vores 
væsen, når vi agerer på ordre af lyst, grådig-
hed, misundelse, stolthed, vrede og illusion, 
hvilket giver syndige reaktioner, der igen fører 
sygdom med sig. Derfor kaldes disse for sin-
dets seks fjender eller landevejsrøvere, for de 
stjæler vores godhed.

På den anden side er det én ting at under-
trykke sindets ondskab, men hvad med vores 
naturlige tilbøjelighed til en bestemt form for 
arbejde eller handling? (Fortsættes i næste 
nummer)

Srila Bhaktisiddhanta (på bagsædet) 
demonstrerer, hvad yukta-vairagya er
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Sammenhængen med foregående 
kapitel

I trettende kapitel blev det forklaret, at det 
levende væsens lidelse og nydelse i denne 
verden skyldes indflydelsen fra den materielle 
naturs tre kvaliteter:

”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)

Fjortende kapitel forklarer mere præcist, 
hvad disse tre kvaliteter er. Kapitlet kan ind-
deles i tre afsnit:

1. Hvordan sjælen bliver betinget (vers 
1-4).

2. Hvordan han er betinget af naturens 
kvaliteter (vers 5-18).

3. Hvordan han opnår befrielse (vers 
19-27).

Den bedste af al viden
De første to vers forherliger den viden, der 

gives i dette kapitel: Det er den bedste af al 
viden, den leder til fuldkommenhed og frihed 
fra fødsel og død, og den er afprøvet af store 
vismænd. 

Det siges, at denne viden er bedre end den 
viden, der er blevet givet tidligere. Hvordan kan 
den være bedre end ”den mest fortrolige viden” 
i kapitel 9? Den er bedre, fordi den beskriver 
den viden, der leder til hengiven tjeneste. Før 
man kan frigøre sig fra materien, må man 
forstå, hvordan man er bundet.

”Denne kundskab er langt bedre end alle de 
andre kundskabsprocesser, der hidtil er blevet 
forklaret, og mange opnåede fuldkommenhed 
ved at forstå den. Det er således at forvente, 

at den, der forstår kapitel 14, opnår fuldkom-
menhed.” (Bg. 14.1, forklaring) 

Filosofisk spekulation
”Hvis man forstår dette kapitel gennem fi-

losofisk spekulation, får man en forståelse af 
hengiven tjeneste,” skriver Srila Prabhupada 
i forklaringen til første vers. Normalt anses 
filosofisk spekulation ikke som den bedste 
metode til at forstå den Absolutte Sandhed, 
da det i reglen leder til en upersonlig opfat-
telse af Gud. Prabhupada advarede ofte imod 
”at spekulere”, men filosofisk spekulation 
kan undertiden være på sin plads, som Srila 
Prabhupada skrev det i et brev til Chaturbhus 
den 21. januar 1971:

”Filosofisk spekulation er det samme som 
mental spekulation, hvis det blot er hjernens 
vilkårlige forsøg på ved et tilfælde at forstå 
alting og lave teorier, ”hvis” og ”måske.” Men 
hvis filosofisk spekulation foregår under ledelse 
af sastra og guru, og hvis målet med sådanne 
filosofiske bestræbelser er at opnå Visnu, er en 
sådan filosofisk spekulation ikke mental spe-
kulation. Det er præcis således: Krishna siger 
i Bhagavad-gita, at ”Jeg er smagen i vand.” 
Filosofisk spekulation i den godkendte mening 
betyder at forstå under ledelse af sastra og guru, 
præcist hvordan Krishna er smagen i vand.” 

Man kan altså spekulere over, hvordan 
Krishna er smagen i vand, men ikke om, 
hvorvidt Han er det eller ej. 

Naturen som moderen og Krishna som 
Faderen

I vers 3-4 fortæller Krishna, hvordan Han 
sørger for, at det levende væsen kan blive 
født ind i denne verden alt efter sine ønsker 
på skabelsestidspunktet. 

BHAGAVAD-GITA SOM DEN ER 
Kapitel 14 – 
Den materielle naturs kvaliteter

af Dandaniti Devi Dasi



16

sarva-yonisu kaunteya
 murtayah sambhavanti yah
tasam brahma mad yonir
 aham bija-pradah pita 

”Det må forstås, at alle livsarter muliggøres 
ved at blive født i denne materielle natur, og 
at Jeg er den sædgivende fader, O Kuntis 
søn.” (Bg. 14.4)

Prabhupada forklarer, at der er levende væ-
sener overalt: ”Der er levende væsener inde 
i Jorden og selv i vand og i ild. Fremkomsten 
af alle disse levende væsner skyldes mode-
ren, den materielle natur, og den sædgivende 
fader, Krishna.” (Bg. 14.4, forklaring)

Hvordan kvaliteterne binder det 
levende væsen

Lige så snart sjælen forlader den åndelige 
verden og kommer til den materielle verden, 
bliver Han underlagt naturens tre kvaliteter 
– godhed, lidenskab og uvidenhed. Sanskrit-
ordet for kvalitet er guna, der betyder reb. 
Naturens kvaliteter er som forskellige slags 
reb, der binder den betingede sjæl. Al materie, 
både grov og subtil, befinder sig i en blanding 
af disse kvaliteter. 

Vers 6-8 skildrer, hvordan de tre kvaliteter 
binder sjælen på hver deres måde. Et do-
minerende karaktertræk hos en person, der 
er påvirket af hver af kvaliteterne, gives her: 
”Nogle er lykkelige, andre er meget aktive, og 
andre er hjælpeløse.” (Bg. 14.6, forklaring)

Godhedens kvalitet er den reneste kvalitet 
i den materielle verden. Den er oplysende, 
befrier én fra syndige reaktioner og leder til 
en følelse af viden og lykke. Problemet med 
denne kvalitet er, at den kan lede én til at tro, at 
man er bedre end andre (stolthed hører under 
uvidenhedens kvalitet). Desuden påvirkes en 
person i godhedens kvalitet ikke så meget af 
den materielle verdens lidelser, hvilket kan 
føre til dovenskab mht. åndeligt liv. Livet i den 
materielle verden forekommer simpelthen for 
behageligt for en person i godhed.

Lidenskabens kvalitet er kendetegnet af 

umættelige begær og længsler, der binder det 
levende væsen til at arbejde hårdt. Personen 
i lidenskabens kvalitet ønsker at nyde frug-
terne af sit arbejde. Det typiske eksempel er 
manden, der arbejder hårdt for at opretholde 
sin familie, sine materielle besiddelser og sin 
anseelse i samfundet. 

Uvidenhedens kvalitet er mørkets kvalitet, 
der betinger sjælen til vanvid, sløvhed og søvn. 
”Uvidenhedens kvalitet er det stik modsatte af 
godhedens kvalitet. I godhedens kvalitet kan 
man igennem udvikling af viden forstå, hvad 
der er hvad, men i uvidenhedens kvalitet for-
holder det sig præcist omvendt… I stedet for 
at gøre fremskridt glider han ned.” (Bg. 14.8, 
forklaring)

Vers 9 sammenfatter: ”Godhedens kvalitet 
betinger én til lykke, lidenskab betinger én 
til frugtstræbende handling, og uvidenhed, 
der tilslører ens viden, binder én til galskab.” 
(Bg. 14.9) 

Kampen mellem gunaerne
I denne verden er der en uafbrudt kamp mel-

lem naturens kvaliteter. Der er altid et anstrøg 
af de andre kvaliteter i en person eller en ting. 
Der findes ikke noget, der er helt ”rent”. 

”Nogle gange er godhedens kvalitet frem-
herskende og overskygger lidenskabens 
og uvidenhedens kvaliteter. Nogle gange 
vinder lidenskabens kvalitet over godhed og 
uvidenhed, og andre gange bliver godhed og 
lidenskab overskygget af uvidenhed. På den 
måde foregår der en konstant kamp om her-
redømmet.” (Bg. 14.10)

Hvilken kvalitet, der er fremherskende, 
kan ses i en persons handlinger, spisevaner, 
arbejdsmoral, talemåde osv. Dette kommer vi 
til at høre mere om i de kommende kapitler, 
hvor Krishna beskriver mad, askese, ofringer, 
beslutsomhed m.fl. i naturens kvaliteter.  

Symptomer på naturens kvaliteter
Vers 11-13 beskriver de symptomer, der 

viser sig, når en kvalitet er fremherskende i 
en person. 
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Først står der, at manifestationen af godhe-
dens kvalitet kan opleves, når alle kroppens 
porte er oplyste af viden. Der er ni porte: øjne, 
næse, mund, kønsdele og anus. Prabhupada 
forklarer: ”I godhedens kvalitet kan man se ting 
i deres rette perspektiv, man kan høre ting i 
deres rette perspektiv, og man kan smage ting 
i deres rette perspektiv.” (Bg. 14.11, forklaring) 

Lidenskabens symptomer er stærke tilknyt-
ninger, frugtstræbende handlinger, intense 
bestræbelser samt ustyrlige længsler og be-
gær. Et kendetegn på en person i lidenskabens 
kvalitet er, at han aldrig er tilfreds med det, han 
har opnået. ”Skal han bygge et hus, gør han 
alt for at få et palads, som om han kunne bo 
der for evigt.” (Bg. 14.12, forklaring)

Symptomerne på uvidenhed er mørke, 
uvirksomhed, galskab og illusion. Prabhupada 
kalder det ”fravær af viden”. En egenskab ved 
et menneske i uvidenhedens kvalitet er, at det 
handler lunefuldt. Dovenskab er et andet træk: 
”Selv om det er i stand til at arbejde, gør det sig 
ingen anstrengelser.” (Bg. 14.13, forklaring) 

Død og destination 
Krishna fortæller hvilke resultater, man op-

når både inden for dette liv og det næste alt 
efter hvilke kvaliteter, man har udviklet. 

Når man dør i godhedens kvalitet, kom-
mer man til de højere planeter, når man dør 
i lidenskabens kvalitet, bliver man født som 
menneske igen, og i uvidenhed bliver man 
født i dyreriget/helvedesagtige regioner. Dette 
forklares i vers 14, 15 og 18. 

Nogle har den opfattelse, at når man først 
har nået menneskelivet, kan man ikke falde 
ned i dyreriget igen, men det er ikke Bhag-
avad-gitas lære. Prabhupada understreger 
derfor, at man bør tage menneskelivet meget 
seriøst og kultivere godhedens kvalitet, mens 
man kan.

Fra godhed udvikles virkelig viden og lykke, 
lidenskab resulterer i grådighed og lidelse, 
og uvidenhed medfører tåbelighed, galskab 
og illusion. 

At hæve sig over naturens kvaliteter
For at hæve sig over naturens kvaliteter, skal 

man ifølge Bg. 14.19 være i stand til to ting: 1) 
at se og forstå naturens kvaliteter og 2) kende 
den Højeste Herre.

”Når det legemliggjorte væsen er i stand til 
at hæve sig over disse tre kvaliteter, der er 
forbundet med den materielle krop, kan han 
blive fri for fødsel, død, alderdom og deres 
medfølgende lidelser og nyde nektar allerede 
i dette liv.” (Bg. 14.20) 

Arjuna stiller tre spørgsmål:
1. Hvad er symptomerne på en person, 

der har transcenderet naturens kvali-
teter?

2. Hvad er hans opførsel?
3. Hvordan kan man hæve sig over natu-

rens kvaliteter? 

De næste fire vers beskriver en person, 
der har hævet sig over naturens kvaliteter. 
Vi kan genkende disse kvaliteter fra tidligere 
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kapitler. En sådan person er ligevægtig og 
vedholdende i alle situationer. 

Prabhupada kommenterer: ”Hvordan bliver 
man transcendental? Det gør man ved hver-
ken at ønske at nyde kroppen eller at slippe 
ud af den.” (Bg. 14.22-25, forklaring)   

I næste vers besvarer Krishna Arjunas tredje 
spørgsmål.

 
mam ca yo ’vyabhicarena

 bhakti yogena sevate
sa gunan sama tityaitan

 brahma-bhuyaya kalpate

”Den, der engagerer sig fuldstændigt i hen-
given tjeneste uden afvigelse under nogen 
omstændigheder, hæver sig øjeblikkeligt over 
den materielle naturs kvaliteter og kommer 
således til Brahman-niveauet.” (Bg. 14.26)

Krishna afslutter kapitlet med at under-
strege, at Han er grundlaget for Brahman. Med 
andre ord leder hengiven tjeneste ikke kun til 
upersonlig Brahman-erkendelse, men inklu-
derer Paramatma- og Bhagavan-erkendelse.

Spørgsmål til kapitel 14
Vers 1-4

1. Hvorfor anses kapitel 14 for bedre end den 
viden, der er blevet givet før? 

2. Hvad er resultatet af at forstå denne viden?
3. Forklar analogien med skorpionens æg 

og risen.
4. Hvad er forskellen på materiel og tran-

scendental viden?
5. Hvad er den rette anvendelse af filosofisk 

spekulation?
 

Vers 5-18
1. Beskriv godhedens kvalitet, og hvordan 

den betinger det levende væsen. Hvad er 
problemet med godhedens kvalitet? Giv 
eksempler på personer i denne kvalitet.

2. Beskriv lidenskabens kvalitet. Nævn et ty-
pisk kendetegn på denne kvalitet. Hvilken 
betydning har det, at lidenskabens kvalitet 
anses for den mest avancerede i moderne 

civilisation?
3. Beskriv uvidenhedens kvalitet, og hvordan 

den betinger det levende væsen. Nævn 
nogle af symptomerne på uvidenhedens 
kvalitet.

4. Hvad er definitionen på uvidenhed ifølge 
vedisk litteratur?

5. Hvordan kan man udvikle godhedens 
kvalitet?

6. Forklar vasudeva-stadiet.
7. Beskriv kampen mellem de tre kvaliteter. 

Hvad er symptomerne, når henholdsvis 
godhed, lidenskab og uvidenhed tiltager?

8. Hvordan manifesteres godhedens kvalitet 
i kroppen?

9. Hvilke destinationer nås efter døden af 
personer i hver af de respektive kvaliteter? 

10. Hvad er resultatet af handlinger i de re-
spektive kvaliteter? 

11. Diskutér, hvorfor dyreslagtning kategorise-
res som den dybeste form for uvidenhed.

Vers 19-27
1. Forklar vigtigheden af at høre fra de rette 

sjæle. 
2. Hvad er kvalifikationerne for at opnå 

Krishnas åndelige natur og smage nektar 
allerede i dette liv?

3. Beskriv symptomerne på en person, der 
har hævet sig over naturens kvaliteter.

4. Hvordan er hans handlemåde?
5. Hvorledes hæver man sig over naturens 

kvaliteter og opnår den transcendentale 
position? 

6. Forklar analogien med guld og guldminen.
7. Forklar analogien med kongen og tjeneren. 
8. Hvorfor kræver det to personer, hvis 

bhakti-yoga skal give nogen mening?
9. Lav en liste over hengivne aktiviteter fra 

forklaringen til vers 27.

Spørgsmål til eftertanke: 
1. Hvilke af naturens tre kvaliteter kan du 

iagttage i dig selv og dine omgivelser? 
2. Hvad kan du gøre for at udvikle godhe-

dens kvalitet?
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I en lejlighed i Rødovre ligger en gruppe 
voksne mennesker på knæ på et tomt gulv 
og tilbeder en mand, der sidder på en stol 
med lukkede øjne. Issen er barberet, bortset 
fra en tynd tot hestehale, der stikker op fra 
baghovedet som en lille kort antenne af hår 
mod himlen. Han har høreapparat. Ellers 
er det svært at bedømme hans alder, men 
han viser sig at være væsentligt ældre, end 
han umiddelbart ser ud, som han sidder dér 
i en smidig stilling uden overflødigt fedt på 
kroppen.

Ligesom de andre mennesker i rummet 
har han en streg udtørret maling lodret ned 
fra panden og mellem øjnene for at vise, at 
hans krop er et tempel. Men han er ikke i 
orange munkedragt som de andre, snarere i 
en gråhvid dragt, som kan minde lidt om en 
jediridders fra ”Star Wars”-filmene. Men Hans 
Hellighed Sriman Sankarshan Das Adhikari 
med det mere borgerlige navn Steve er ikke 
jediridder, han er guru, en Hare Krishna-guru 
med tusindvis af disciple over hele verden, 
der ser ham som en repræsentant for Gud 
selv.

En af hans disciple i rummet, Jakob Gunder 
Eriksen, er søn af Kristeligt Dagblads anmel-
der, professor Nils Gunder Hansen, som selv 
er kommet for at deltage i et gruppeinterview 
til avisen med sønnen og guruen. Og da det 
går op for guruen, at hans discipels far er 
kommet til det aftalte gruppeinterview, slår han 
øjnene op og dirigerer alle, undtagen faderen, 
sønnen og Deres udsendte, ud af lokalet.

”Jeg skal lave et avisinterview nu,” siger 
han undskyldende til sine tilbedere og slår 
på en gang venligt og myndigt ud med hån-
den - som en jediridder - for at vise, at de må 
komme tilbage senere. Alle lystrer straks. Og 

Nils Gunder Hansen går høfligt hen og giver 
guruen hånden.

”Godt at møde dig - igen,” siger de to mænd 
til hinanden - guruen med en svag sydstatsac-
cent (han bor i Texas), og sådan virker han 
heldigvis helt menneskelig nu. Men han luk-
ker hurtigt øjnene igen og sidder sådan med 
lukkede øjne, mens han lytter og taler - for 
pludselig at åbne dem og kigge én intenst i øj-
nene med et evigt, lille smil i mundvigen. Som 

Faderen, sønnen
og guruen

af Daniel Øhrstrøm

 Følgende interview blev bragt i Kristeligt Dagblad den 27. marts 2015.
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om han altid ved bedre. Som en rigtig guru.
Men venlig og underligt ydmyg virker han 

også, mens han tålmodigt lytter til sønnen, der 
forklarer, at han blev en del af Hare Krishna-
bevægelsen for mere end tre år siden, efter at 
han mødte en orangeklædt munk på gaden.

Sønnen: ”Jeg var i forvejen blevet vegetar, 
da jeg mødte munken, og han gav mig en 
bog, der gjorde mig nysgerrig. Siden kom 
jeg på besøg i templet, og det endte med, at 
jeg blev i templet i en prøveperiode, hvor jeg 
gradvist blev mere og mere optaget af Hare 
Krishna-bevægelsen. Og det gjorde mig glad 
at helliggøre mig gennem træningen.”

Siden blev han for toethalvt år siden selv 
munk og begyndte at dele bøger ud på Strøget 
i København i stedet for at skrive raptekster. 
Men for faderen, Nils Gunder Hansen, var 
sønnens interesse for Hare Krishna nærmest 
en lettelse, fortæller han:

Faderen: ”Når jeg fortæller folk, at min søn 
er blevet Hare Krishna-munk, reagerer de med 
samme medlidenhed, som hvis han havde 
haft kræft. Men sådan ser jeg det ikke selv. 
Der er snarere kommet orden på hans liv. 
Han går tidligt i seng, spiser sine grøntsager 
og holder sig fra alle former for rusmidler. Og 
det er da ikke det værste, der kan overgå ens 
søn. Han virker også mere glad nu, men han 
var også ude på et skråplan før, hvor vi var 
meget bekymrede for ham,” siger Nils Gunder 
Hansen, mens sønnen sidder i lotusstilling og 
lytter alvorligt.

Faderen: ”Det er selvfølgelig en voldsom 
oplevelse, når ens barn tilslutter sig en re-
ligiøs bevægelse, man ikke kender og ikke 
har noget forhold til. Jeg vil tro, at det er en 
af alle forældres rædselsvisioner, at ens barn 
forsvinder for én, ind i en religiøs sekt. Men jeg 
føler nærmest, at templet har overtaget en del 
af vores forældrerolle og de bekymringer, der 
fulgte med. For vi så frustrerede til, mens det 
virkede, som om han havde svært ved at få 
fat om livet efter gymnasiet. Vi var simpelthen 
bange for, at han ville ende i en form for mis-
brug. For han røg meget hash og forklarede 

os på tusind måder, at det var sundere at ryge 
hash end at lade være. Sådan virkede han 
svær at nå,” siger Nils Gunder Hansen og 
vender sig mod guruen.

Faderen: ”Jeg brugte et billede over for mig 
selv,” fortsætter han, mens guruen nikker aner-
kendende ved udsigten til en form for lignelse:

Faderen: ”Det var, som om alverdens skøre 
idéer havde taget opstilling uden for Jakobs 
hoved og bankede på for at komme ind i det. 
Og det fik de så lov til efter tur! Så ville han 
klare sig uden søvn, så ville han altid gå på 
bare fødder, så ville han kigge op i solen, så 
ville han kun spise efter sin blodtype. Og så 
skiftede han pludselig sit navn ud af det blå. 
Det var ret skræmmende. Men i bakspejlet 
kan jeg da se, at han har haft ret i nogle ting. 
Han var for eksempel sensitiv over for nogle 
samfundsmæssige krisetegn, som jeg havde 
sværere ved at se i øjnene. Og jeg var meget 
opmuntret, da han begyndte at skrive raptek-
ster. Både fordi han var god til det, og fordi det 
var noget, der virkelig engagerede ham. Og jeg 
tror, at det er vigtigt at have en passion i livet. 
Men nu har Hare Krishna overtaget den plads.”

Den amerikanske guru nikker: ”Jeg var selv 
et meget søgende menneske som ung. Jeg 
husker, hvordan min far satte mig af, da jeg 
skulle på college, og sagde, at det ville blive 
den lykkeligste tid i mit liv. Men jeg følte mig 
fuldstændig ulykkelig og tænkte, hvordan livet 
mon ville arte sig, hvis dette skulle være den 
lykkeligste tid i mit liv,” siger han og slår en 
stor latter op, inden han fortsætter:

”Alle omkring mig tænkte på, hvordan de-
res karrierer skulle blive, men jeg var mere 
optaget af, hvad meningen med livet var. Og 
jeg prøvede alt muligt forskelligt for at opløfte 
min bevidsthed, men intet hjalp, før jeg stødte 
på Hare Krishnas lære,” siger han og lukker 
øjnene.

”Her i København er der meget skyet, men 
da jeg fløj hertil, brød flyet gennem skydækket, 
så vi befandt os over skydækket, hvor himlen 
var blå, og der ikke var nogen forhindringer for 
solen. Sådan er bevidstheden også. Vi befin-



21

der os som regel i en slags skyet bevidsthed, 
men gennem meditation kan man faktisk løfte 
sit sind op gennem al støjen og alle skyerne, 
så man endelig kan se alting klart. Dér er man 
endelig fyldt med kærlighed og medfølelse 
med andre. Den tilstand fandt jeg for 48 år 
siden, og jeg har holdt fast i den lige siden.”

Daniel: ”Hvorfor kunne du ikke finde fred i 
kristendommen i stedet?”

Guruen: ”Kristendommen lærer folk det 
samme princip, men ingen følger det længere. 
Læren er god, men jeg oplevede den aldrig ført 
rigtigt ud i livet i de kirkesammenhænge, jeg 
voksede op i. Men det var faktisk bibelstudier, 
der førte mig til krishna-bevidsthed. Jeg vidste, 
at Jesus var et oplyst menneske. Og jeg ville 
være lige så oplyst som ham, men vidste ikke 
hvordan. Hver dag læste jeg i Bibelen for at 
finde svaret. Jesus siger: ’Fader, ske ikke min, 
men Din vilje’. Og da vidste jeg, at jeg ville 
bruge mit liv på at adlyde Gud. Men jeg ven-
tede forgæves på Hans befaling. Jeg kunne 
ikke høre Guds stemme, ligesom Paulus fik 
den at høre på vej til Damaskus. Dengang var 
jeg sanger, og jeg stod en dag og sang, hvor 
ingen rigtig hørte efter, men en lille pige sagde 
til mig: ’Bare rolig, Gud kan høre dig’. Da gik 
det op for mig, at jeg ikke behøvede at vente 
på Guds stemme, jeg kunne tale til Ham, så 
jeg bad Ham om hjælp til at glæde Ham. Og 
senere fandt jeg vej til Hare Krishna, men det 
var Jesu eksempel, der viste mig vej, så man 
kan sige, at jeg er en Hare Krishna-kristen.”

Daniel: ”Hvordan kan man forene de to 
religioner?”

Guruen: ”Fordi de er ens. Religion handler 
om at elske Gud. Gud, Allah, Jesus, Jehova 
eller Buddha. Gud er den samme, uanset hvad 
man kalder ham.”

Daniel: ”Men ifølge kristendommen kan 
man kun have én Gud, og vejen til Ham går 
gennem Jesus“

Guruen: ”Det accepterer jeg fuldstændigt. 
Jesus er den eneste vej, for han lærte fuld 
overgivelse til Gud, og vi følger hans ek-
sempel. Bibelen siger også ’du skal ikke slå 

ihjel’, og vi spiser ikke kød. Man kan jo heller 
ikke forestille sig Jesus som den gode hyrde, 
der spiser sine egne får. Så vi er de bedste 
kristne. For mange såkaldte kristne ændrer 
ikke deres livsførelse, fordi de tror, at Jesus 
tog alle deres synder på sig, så de nu bare 
kan synde løs. Men hvis man virkelig elsker 
Jesus, må man stoppe med at synde. Ellers 
banker man bare flere nagler gennem hans 
hænder. Mange kristne får også troen til at 
handle om, hvad Gud skal gøre for dem. 
Sådan havde jeg det selv som barn, hvor min 
mor spurgte, hvad jeg ønskede mig til jul. ’Et 
par cowboystøvler,’ svarede jeg. ’Så bed Jesus 
om dem,’ sagde hun. Og så bad jeg Jesus 
om et par cowboystøvler, som hun så købte 
til mig til jul. Men trosmæssigt blev det netop 
kun til cowboystøvle-bønner. Gud, giv mig dit 
og dat. Den sande kristendom handler om at 
glæde Gud i stedet for at forlange ting af Ham. 
For elsker man Gud, vil man også elske alle 
andre. Selv dyr.”

Daniel: ”Hvordan får du jeres tro på reinkar-
nation til at hænge sammen med kristendom?”

Guruen: ”Johannes Døberen var også en 
reinkarnation af Elias ifølge Bibelen.”

Daniel: ”Det beror vel på fortolkning. Men 
samtidig lader du jo også dine disciple tilbede 
dig som en gud. Det virker i modstrid med, at 
man kun kan have én Gud“

Guruen: ”Men jeg er ikke nogen gud, kun en 
repræsentant for Gud, ligesom en politimand 
kun er en repræsentant for regeringen. Og 
Jesus var jo også en repræsentant for Gud. 
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Han var Guds søn, men ikke Gud selv. Og 
han gav hele tiden æren tilbage til Faderen.”

Daniel: ”Andre vil sige, at han både var men-
neske og Gud. Men føler du dig så på samme 
niveau som Jesus?”

Guruen: ”Nej, jeg ville være glad, hvis jeg 
kunne være støvet på hans støvle.”

Daniel: ”Jakob, vil du også gerne blive en 
guru en dag?”

Sønnen: ”Jeg vil i hvert fald gerne være 
en lærer.”

Guruen: ”Han er allerede en lærer gen-
nem sit eksempel. Og alle Hare Krishna-
hengivne er faktisk kaldede til at blive 
guruer.”

Faderen: ”Det er nok her, at min egen tro 
adskiller sig en del fra Jakobs. Jeg opfat-
ter mig selv som kristen, men jeg har ikke 
nogen baggrund i et kirkeligt miljø og har 
derfor aldrig haft noget fromhedsliv. Måske 
har det været forvirrende for børnene. De 
har mærket, at der var noget, men det var 
mildt sagt ikke særlig tydeligt. Det er vel 
en form for meget intellektualiseret kultur-
kristendom, der kan blive usynlig, svær at 
forstå og svær at forholde sig til, også for 
mig selv nogle gange.”

Sønnen: ”Men jeg føler faktisk, at vores 

forhold er blevet bedre, efter at jeg er gået 
ind i Hare Krishna. Nu behøver I ikke læn-
gere at tænke over, hvor jeg er om natten. 
Nu kan vi i stedet mødes og tale om filo-
sofiske emner. Og jeg kommer hjem hver 
anden uge.”

Faderen: ”Men kan Jakob få et almindeligt 
job, hvis han fortsætter i Hare Krishna?”

Guruen: ”Bestemt. Jeg har selv været 
rejsearrangør, og nu har jeg disciple, der 
er læger, jurister og it-folk. Man kan blive, 
hvad man vil, bare ikke slagter.”

Faderen: ”Din oldefar var ellers slagter, 
Jakob. Nu er jeg jo selv professor, og min 
kone drømmer nok lidt om, at Jakob får en 
rigtig uddannelse på et tidspunkt.”

Guruen: ”Der findes ingen bedre uddan-
nelse end Hare Krishna.”

Faderen: ”...”
Sønnen: ”Står der ikke i Bibelen, at man 

ikke skal bekymre sig om fremtiden, men 
tage ved lære af fuglene?”

Faderen: ”Det har du nok ret i, Jakob.”
Guruen: ”Hahaha!”

Kan også læses på http://www.kristeligt-
dagblad.dk/kultur/faderen-soennen-og-
guruen.
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

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

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

JULI: 
Lørdag den 4.7: Ratha-yatra og Festival of India. Se 
omtalen i sidste nummer.

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:
Onsdag 8. juli: Gående Harinam på Karl Johans gate 
ca kl. 15.00
Torsdag 9. juli: Ratha Yatra. Toget starter fra foran 
Rådhuset i Oslo kl. 16.00, og ender opp på Youngstor-
vet. Se FB: Iskcon-Norway for mer info. 

Ekadasi: 12. og 27. juli

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

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



Ratha-yatra i London og Danmark
Søndag den 4. juni 2015 afholdt ISKCON i London Ratha-yatra for 47. gang. Dette er 

måske ISKCON’s berømteste Ratha-yatra¸ som Srila Prabhupada i 1970’erne så som 
en triumf for udbredelsen af Krishna-bevidsthed over hele verden. Dengang som nu blev 
festen afholdt under Nelson-statuen, et symbol på Englands koloniherredømme over 
verden. Prabhupada så, at nu var strømmen vendt, og Herren Jagannatha var kommet 
for at indtage London og resten af verden med Sri Caitanya Mahaprabhus barmhjertighed.

Processionen begyndte i år kl. 12 i Hyde Park og var fremme på Trafalgar Square kl. 
14, hvor festivalen varede indtil kl. 17. 5.000 mennesker deltog i processionen, imens 
30.000 kom forbi på Trafalgar Square. Over 13.000 tallerkener gratis prasada med ris, 
paneer, grønsager med kikærter, halava, srikand og chutney blev uddelt sammen med 
20.000 glas med drik.

I forlængelse heraf håber vi også at se så mange som muligt til Ratha-yatra’erne i Dan-
mark i begyndelsen af juli. Det foregår mere præcist som nævnt i sidste nummer i Århus 
den 3. juli, København den 4. juli og Aalborg den 12. juli. Der er også Ratha-yatra andre 
steder i Skandinavien, bl.a. i Oslo den 9.juli.


