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Lørdag 8.10 Durga Puja
Tirsdag 11.10 Ramacandra Vijayotsava
                        Srila Madhvacaryas fremkomst
Onsdag 12.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Pasankusa Ekadasi)
Torsdag 13.10 Bryd fasten mellem 7:36–11:09
                         Srila Raghunatha Dasa Gosvamis bortgang
                         Srila Raghunatha Bhatta Gosvamis bortgang
                         Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvamis bortgang
Søndag 16.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
                        Sri Murari Guptas bortgang
                        Laksmi Puja
                        Caturmasyas fjerde måned begynder  
  (faste fra urad dal i måned)
Torsdag 20.10 Srila Narottama Dasa Thakuras  bortgang
Søndag 23.10 Radha Kundas fremkomst, snana dana
                        Bahulastami
Mandag 24.10 Sri Virabhadras fremkomst
Onsdag 26.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner for 
Rama Ekadasi)
Torsdag 27.10 Bryd fasten mellem 8:05–11:17
Søndag 30.10 Diwali
Mandag 31.10 Go Puja. Govardhana Puja
                        Bali Daityaraja Puja
                        Sri Rasikananda Prabhus fremkomst
Tirsdag 1.11 Sri Vasudeva Ghosh’s bortgang
Torsdag 3.11 Srila Prabhupadas bortgang (faste til  
  middag)
Tirsdag 8.11  Gopastami, Gosthastami
                      Sri Gadadhara Dasa Gosvamis bortgang
                      Sri Dhananjaya Panditas bortgang
                      Sri Srinivasa Acaryas bortgang
Onsdag 9.11 Jagaddhatri Puja
Torsdag 10.11 Srila Gaura Kisora Dasa Babajis  
  bortgang (faste til middag)
Fredag 11.11 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn  
  og bønner for Utthana Ekadasi)
                       Første dag i Bhisma Pancaka
Lørdag 12.11 Bryd fasten mellem 7:39–10:28
Søndag 13.11 Sri Bhugarbha Gosvamis bortgang
                        Sri Kasisvara Panditas bortgang
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Den 16. oktober starter måneden Kartika, 
hvor vi tilbeder Krishna i Hans form som 
Damodara. Det minder Moder Yasoda og 
Herren Damodara os om på forsiden. I hele 
denne periode ofrer Krishnas hengivne lys 
til Damodara hver dag morgen og aften og 
synger sangen Damodarastika for at bede om 
ren hengivenhed til Krishna.

Kunne du godt tænke dig at lære at tilbede 
Damodara og eventuelt have et Damodara-
program hjemme hos dig selv? På side 9 
fortæller Jayanta Govinda Dasa, hvordan det 
kan lade sig gøre.

Det skal nævnes, at sidst i måneden er det 
Diwali og Govardhana-puja. I København 
fejres der Diwali søndag den 30.10 fra kl. 15 
og Govardhana-puja mandag den 31.10 fra kl. 
17. I samme tidsrum besøger svenske Smita 
Krishna Swami København og vil give foredra-
gene på disse dage plus i dagene fremefter, 
helt frem til torsdag den 3. november på Srila 
Prabhupadas bortgangsdag, hvor der også er 
program om aftenen fra kl. 17. 

Til Nyt fra Hare Krishnas udenlandske mod-
tagere af det trykte blad: Det danske postvæ-
sen har sat udenlandsportoen voldsomt op til 
25 kr. for et brev. Det er en prisstigning uden 
fortilfælde og betyder, at vi er nødt til at hæve 
udenlandsprisen fra nytår af. Fra januar 2017 
kommer bladet derfor til at koste 600 kr. for 
et år, når det skal sendes uden for Danmark 
(inden for Danmark vil prisen uændret være 
350 kr. for et år.)

 
Kartika igen



3

Vi har alle hørt om yoga. Ordet yoga kommer 
fra sankrit [oldindisk] og betyder ”at forbinde”. 
Yoga er beskrevet i Bhagavad-gita, og der for-
klares yoga endvidere som en renselsesproces. 
Målet er trefoldigt: at kunne beherske sanserne, 
at rense sine handlinger og at blive forbundet 
med Krishna i et kærlighedsforhold.

Den Absolutte Sandhed kan erkendes i tre 
faser: som den upersonlige Brahman, som 
den lokaliserede Paramatma (Oversjælen) og 
endelig som Bhagavan, Guddommens Højeste 
Personlighed. Bhagavad-gita og de øvrige Veda-
tekster konkluderer, at den Højeste Absolutte 
Sandhed er en person. I den materielle verden 
ekspanderer Krishna Sig personligt som Over-
sjælen, der befinder Sig i hjertet på alle levende 
væsener såvel som i kernen på alle atomer. 
Brahmajyoti er Krishnas upersonlige aspekt, 
som er udstrålingen fra den åndelige verden. 
Bhagavan Sri Krishna er som Guddommens 
Højeste Personlighed fuld af alle kvaliteter. 
Krishna er oprindelsen til alt, og alle energier 
tilhører Ham, men på samme tid er Han den 
mest utilknyttede. I den materielle verden finder 
vi, at den rige ikke har lyst til at opgive sin rigdom, 
men sådan er Krishna ikke. Han kan forsage 
alting og forblive den Fuldkommne.

Når vi læser eller studerer Bhagavad-gita un-
der en ægte åndelig mesters dygtige vejledning, 
må vi ikke tro, at den åndelige mester fremlæg-
ger sine egne meninger. Det er ikke ham, som 
taler. Han er blot et instrument. Det er Krishna, 
Guddommens Højeste Personlighed, som både 
er indeni og udenfor, som taler. Han udtaler Sig 
i begyndelsen af Bhagavad-gitas sjette kapitel 
om yoga-systemet:

sri-bhagavan uvaca
anasritah karma-phalam

   karyam karma karoti yah
sa sannyasi ca yogi ca

   na niragnir na cakriyah

”Guddommens Højeste Personlighed sagde: 
Den, der ikke er knyttet til sit arbejdes frugter, 
men arbejder, som han er forpligtet til, befinder 
sig i forsagelsens orden. Det er ham, der er den 
sande mystiker – ikke den, der ingen ild tænder 
og ingen pligt udfører.” (Bg. 6.1)

Enhver, der udfører en handling, forventer et 
resultat af sit arbejde, og man kan derfor anspo-
res til at spørge, hvad formålet med arbejde er, 
hvis man ingen forventning har til resultatet? En 
person, der udfører et stykke arbejde, forventer 
som regel betaling for eller et resultat af arbejdet, 
han har udført. Men her antyder Krishna, at man 
kan arbejde udelukkende af pligtfølelse uden at 
forvente noget resultat af sine handlinger. Hvis 
man arbejder på denne måde, er man rent 
faktisk en sannyasi, en person i forsagelsens 
livsorden.

Ifølge den vediske kultur gennemgår men-
nesket fire faser i tilværelsen: brahmacari, 
grhastha, vanaprastha og sannyasa. Brahmacari 
er en elevtid, hvor man er fordybet i åndelig 
forståelse. Grhastha-liv betyder ægteskabet. 
Når børnene er store nok til at klare sig selv i 
mandens halvtredsårsalder, kan han træde ind 
i vanaprastha-livsordenen, hvilket vil sige, at 
han forlader hjemmet og rejser med sin hustru 
til hellige pilgrimssteder som f.eks. Vrindavana, 
Rishikesa eller Mayapur. Til slut kan han forlade 
både hustru og børn og koncentrere sig om at 

Til december udkommer en ny bog på dansk, Yoga, der er en oversættelse af Srila Prabhupadas 
The Perfection of Yoga. I den anledning bringer Nyt fra Hare Krishna et af bogens kapitler.

SRILA PRABHUPADAS SIDE

Yoga
af Srila Prabhupada
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udvikle Krishna-bevidsthed. Denne fase kaldes 
sannyasa eller forsagelsens livsorden. 

Alligevel antyder Krishna, at forsagelse ikke 
er alt for en sannyasi. En sannyasi må også 
have et kald eller en pligt at udføre. Hvad kan 
denne pligt bestå af for en sannyasi, som har 
forsaget sit familieliv og ikke længere har nogen 
materielle forpligtelser? Hans pligt er et meget 
stort ansvar: at arbejde for Krishna. Dette er alles 
pligt uanset hvilket udviklingstrin, man befinder 
sig på i tilværelsen, men sannyasiens eneste 
pligt er at tjene Krishna.

I ethvert menneskes liv er der to pligter: Den 
ene er at tjene illusionen (den materielle situa-
tion), og den anden er at tjene virkeligheden. 
Når man tjener virkeligheden, er man en sand 
sannyasi. Når man tjener illusionen, føres man 
bag lyset af maya (illusion). Det må imidlertid 
forstås, at alle er tvunget til at tjene, uanset om 
man tjener illusion eller virkelighed. Det levende 
væsens naturlige position er at være tjener og 
ikke herre. Ingen er herre. Man kan muligvis tro, 
at man er herre, men i virkeligheden er man en 
tjener. Når man har en familie, kan det opfat-
tes som om, at man er hustruens, børnenes, 
hjemmets og forretningens herre, men dette 
er misvisende. Ret beset er man sin hustrus, 
sine børns og sin forretnings tjener. Muligvis 
anser man en præsident for at være herre over 
landet, han regerer, men han er faktisk sit lands 
tjener. Vi har altid en tjeners position – enten 
er vi illusionens tjenere, eller også er vi Guds 
tjenere. Hvis vi imidlertid vedbliver med at være 
illusionens tjenere, spilder vi vort liv og har levet 
til ingen verdens nytte. Naturligvis er der ingen, 
der tror, at de er tjenere. Tværtimod tror alle, at 
de arbejder for sig selv. Skønt frugterne af deres 
arbejde er kortvarige og illusoriske, tvinges alle 
til at være tjenere af illusionen eller af deres 
egne sanser. Når virkeligheden går op for en 
person, og når han er fuldt oplyst og får indsigt 
i sin åndelige eksistens, er han situeret i viden. 
Da forstår han, at sjælen har form og sanser 
og af eksistens er evig. Når man kommer til 
kundskabens niveau, forstår man, at man i alle 
henseender er en tjener. Siden det ikke er muligt 

at være herre, befinder man sig langt bedre, hvis 
man tjener virkeligheden i stedet for illusionen. 
Når en person har fuld erkendelse af dette, har 
han virkelig viden. Ved sannyasa forstås en 
person, som er kommet til denne forståelse. 
Sannyasa er et niveau af erkendelse og ikke 
bare en social status.

Det er alles pligt at blive Krishna-bevidste 
og tjene Krishnas sag. Når man virkelig er-
kender dette, er man en mahatma, en stor 
sjæl. Krishna udtaler i Bhagavad-gita, at når 
en person efter mange, mange liv besidder 
fuld viden, ”overgiver han sig til Mig”. Hvordan 
kan det være? Vasudevah sarvam iti. Den 
vise person indser, at “Vasudeva (Krishna) er 
alting.” På den anden side siger Krishna, at 
en sådan sjæl er meget sjælden. Hvorfor? Når 
det går op for den intelligente person, at det 
endelige mål med tilværelsen er at overgive sig 
til Krishna, hvorfor skulle han så tøve? Hvorfor 
ikke overgive sig øjeblikkeligt? Hvilket formål 
er der med at vente i så mange liv? Når man 
kommer til denne forståelse, er man virkelig 
en sannyasi. Krishna tvinger aldrig nogen til 
at overgive sig til Ham. Overgivelse er et re-
sultat af kærlighed, transcendental kærlighed. 
Hvor der findes tvang, og der ingen frihed er, 
kan der ikke være tale om kærlighed. Når en 
moder elsker sit barn, er hun ikke tvunget til 
at elske det. Hun gør det heller ikke, fordi hun 
forventer en belønning eller godtgørelse for 
det arbejde, hun udfører.

På samme måde kan vi elske den Højeste 
Herre på mange forskellige måder – vi kan 
elske Ham som herre, som ven, som barn el-
ler som ægtemand. Vi er evigt beslægtet med 
Gud gennem fem grundlæggende rasaer eller 
forhold. Når vi er selvrealiserede, og vi er oplyste 
af viden, kan vi forstå vores specifikke forhold, 
vores rasa, til Herren. Dette stadie kaldes for 
svarupa-siddhi, virkelig selvrealisering. Alle 
levende væsener har et evigt forhold til Herren 
som enten herre/tjener, ven/ven, forælder/barn, 
mand/kone eller elsker/elskerinde. Disse forhold 
er evigt eksisterende. Hele den åndelige erken-
delsesproces og yoga-systemets egentlige mål 
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er at blive genforenet med Krishna i et sådant 
forhold. For øjeblikket bliver vort forhold til den 
Højeste Herre genspejlet på en forvrænget 
måde i den materielle verden. I den materielle 
verden er forholdet mellem herre og tjener base-
ret på penge, tvang eller udnyttelse. Det er ikke 
et spørgsmål om at tjene af kærlighed. Dette for-
vrængede forhold mellem herre og tjener varer 
kun så længe, som herren kan betale sin tjener. 
Så snart betalingen ophører, ophører forholdet 
også. Ligeledes vil venskabelige forhold i den 
materielle verden brydes, så snart der opstår 
den mindste uoverensstemmelse, og venner 
bliver fjender. Somme tider, når der er forskel-
lige meninger mellem børn og forældre, forlader 
børnene ligeledes hjemmet, og forholdet bliver 
brudt. Det er det samme med mand og kone. 
Den mindste uoverensstemmelse, og man lader 
sig skille.

Intet forhold i den materielle verden er virkeligt 
eller evigt. Vi må forstå, at de flygtige forhold, vi 
har til forskellige personer og levende væsener 
i denne materielle verden, kun er forvrængede 
forhold, som er midlertidige erstatninger for det 
evige forhold, vi har til Guddommens Højeste 
Personlighed. En refleksion af et objekt i et spejl 
er ikke virkelig. Selv om genspejlingen til forveks-
ling ligner originalen, vil vi erfare det anderledes, 
når vi rører ved spejlet. Ligeledes må vi lære at 
forstå, at disse ven-, forældre-, barn-, herre-, 
tjener-, mand-, kone- eller elskerforhold udeluk-
kende er midlertidige erstatninger for det forhold, 
vi har til Gud. Når vi kommer til denne forståelse, 
har vi fuldkommen viden, og da begynder vi at 
forstå, at vi er Krishnas tjenere, og at vi har et 
evigt kærlighedsforhold til Ham. 

I vores forhold til Krishna bør vi ikke have no-
gen forventning om materiel vinding. Naturligvis 
finder der godtgørelse sted, men den er langt 
større, end når vi blot tjener til livets ophold, for 
Krishnas godtgørelse har ingen grænser. I denne 
forbindelse er der en historie om Bali Maharaja, 
en meget magtfuld konge, som erobrede flere 
af de himmelske planeter. Beboerne på disse 
planeter bønfaldt derfor den Højeste Herre om 
at redde dem, efter de nu var blevet besejret 

af den dæmoniske konge, Bali Maharaja. Efter 
at være blevet bedt om hjælp nedsteg Krishna 
som en ung brahmana-dværg ved navn Vama-
nadeva. Han tiltalte Bali Maharaja: “Min kære 
konge, Jeg er blot en fattig brahmana, og du er 
en stor monark og berømt for at give velgøren-
hed til brahmanaer, så vil du opfylde et ønske, 
Jeg har?”

Bali Maharaja svarede: “Hvad end du ønsker, 
skal du få.”

“Jeg ønsker blot tre skridt jord,” sagde drengen.
“Nå, er det det hele?” svarede kongen, “og 

hvad vil du gøre med så lille et stykke jord?”
“Selv om det tilsyneladende er et lille stykke 

jord, er det tilstrækkeligt for Mig,” smilede Vama-
nadeva.

Bali Maharaja, der var hersker over hele 
universet, gik med til at give den lille brahmana-
dværg, hvad Han ønskede. Vamanadeva tog 
de første to skridt og dækkede hele universet 
og spurgte derefter Bali Maharaja, hvor Han 
skulle placere Sit sidste skridt. Bali Maharaja, 
der nu forstod, at det var den Højeste Herre 
Selv, der havde vist Sig for ham, svarede: “Min 
kære Herre, jeg har nu mistet alt. Jeg har ingen 
anden ejendom end mit hoved, hvor Du kan 
placere Dit sidste skridt.” 

Herren Sri Krishna blev meget fornøjet med 
Bali Maharaja, og Han spurgte: “Hvad kan Jeg 
gøre til gengæld for dig?”

”Jeg havde ingen forventning til, at Du skulle 
give mig noget” svarede Bali Maharaja. “Jeg 
forstod, at Du ønskede noget fra mig, og alt i min 
besiddelse har Du nu taget fra mig.”

“Ja”, sagde Herren, “men Jeg har derimod 
noget til dig. Jeg vil altid tjene dig ved at være 
budbringer ved dit hof.”

Således blev Herren Bali Maharajas portner, 
og dette var Hans belønning. Hvis vi på samme 
måde som Bali giver noget til Krishna, bliver 
det gengældt millioner af gange. Men vi bør 
ikke forvente det. Herren er altid ivrig efter at 
gengælde Sine hengivnes tjenester. Hvem, der 
end forstår, at det i virkeligheden er hans pligt 
at tjene Herren, har perfekt viden og har opnået 
fuldkommenheden i yoga.
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Dyk ned i kirtana med Swamiji
Swamiji siger: ”Lad os have kirtana,” og han 

begynder at slå på trommen. Han synger først 
solo i nogle minutter. Han starter med at synge 
“vande’ham” og bygger op. Vi bliver en lille smule 
nervøse og håber, at gæsterne ikke går. Hvis bare 
de kan vente, vil alt være alletiders. Men selv hvis 
de ikke kan lide det, er det allerede fantastisk. 
Omsider begynder Swamiji at synge Hare Krishna-
mantraet. Vi kigger op på ham og synger tilbage: 
“Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 
Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare.”

Lokalet er fyldt med kirtana uden energi tilbage 
til noget som helst andet. De fleste af gæsterne 
synger. Ved at give sig selv til sangen bliver man 
ude af sig selv. Swamiji fortæller, at dette er kosmisk 
bevidsthed. Man kan gøre det uden at tage stof-
fer. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 
Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare. Vi synger, og derefter synger Swamiji. 
Hans hoved bevæger sig svagt fra side til side. 
Han har meget fine fingernegle og neglebånd som 
halvmåner. Man kan se alt dette, mens han spiller, 
og hans hænder og fingre bearbejder trommen, 
mens han synger.

Efter kirtanaen er der en pause, før han be-
gynder at tale. Imens folk falder til ro, åbner han 
bogen og begynder. Nogle går, fordi de ikke vil høre 
filosofien. Stemningen skifter til intellektuel filosofi, 
diskussion, åndelig viden. Swamiji forklarer, at 
sangen er Krishna, og Krishna er Guddommens 
Højeste Personlighed. Det beskrives alt sammen i 
Bhagavad-gita. Imens han taler, bliver alting klart og 
defineret: Sri Krishna er den Højeste Person ifølge 
de tidligere acaryaer. “Krishna”, “Vrindavana”, 
“Goloka”, “Bhagavad-gita” – alting bliver forklaret.

Jeg lyttede trofast og troede på det, han sagde. 

Jeg accepterede argumenterne og forsøgte at fatte 
filosofien og sproget, selv om jeg somme tider ikke 
opfangede de finere pointer.

Krishna-bevidsthed var en substantiel viden, 
som kun kunne fås gennem hengivenhed. Der var 
glimt af, at man faktisk kunne opnå ren bhakti og 
leve i al evighed med Herren Krishna. Swamien 
forklarede ting, som ingen anden talte om – livet 
er fyldt med problemer og lidelser, som ingen kan 
løse: fødsel, død, sygdom og alderdom. Atmaen 
er fri, og vi dør ikke. Vi tog det til os og accepterede 
det, han sagde. Jeg kunne ikke direkte opleve 
meget af det, men når han sagde: ”Det er sådan 
en dejlig ting,” respekterede vi alle, at han var i 
en ophøjet bevidsthed langt over os. Han var en 
selvrealiseret sjæl. Han var fantastisk, fordi han 
havde så megen hengivenhed og erkendelse af 
Krishna. Det var forskellen imellem os.

Frokost med Swamien: spis mere!
Swamiji ser tynd ud, men han er glad. Panca-

tattva står på det samme bord. Fyrene er lurvede. 
Er det Brahmananda med maven? Er det Acyu-
tananda med det lange hår? Hvem er fyren med 
ankertatoveringen? Jeg ved det ikke. Vi spekule-
rer på, hvem der vil komme til frokost. Hvem vil 
servere chapatierne? Nogle piger ville der også 
være – det var sådan, det var. Swamiji sad altid i 
midten og glødede som kilden og indbydelsen til 
vores åndelige liv.

Kan jeg fastholde i mit sind de virkelige dufte, der 
dampede fra gryderne? Jeg kan kun tegne nogle få 
linier for at antyde dampen. Ikke desto mindre kan 
jeg faktisk videregive duften af vores glæde ved at 
spise den varme ris og de fint krydrede chapatier. 
Vi havde aldrig nogensinde forestillet os en sådan 
mad, sådanne chapatier fra Indien.

”Spis mere,” opfordrer Prabhupada. ”Tag en 

PRABHUPADA-MEDITATIONER
Glimt fra New York 1966

 af Satsvarupa Dasa Gosvami

I anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum bringes løbende i hele 2016 en meditation over Srila Prab-
hupada af Satsvarupa Maharaja. Her giver han nogle glimt fra efteråret 1966.
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portion til og endnu en.”
Folk går med tilaka på dette billede, og nogle 

har røde perlekæder. Vi spiser med vores højre 
hænder (og ingen skeer).

Vi spiser stadigvæk Krishna-prasadam. Nu ved 
vi selvfølgelig, at vi ikke bør spise så meget. Men 
dengang var en frigjort tid. Det var bedre at spise 
denne mad end at spise klumper af synd – mad, 
der ikke var ofret til Krishna, ikke-vegetarisk mad, 
snavset mad, junkfood. Dette var mad til ånden. 
Prabhupada havde ofret den til Herren Caitanya. Man 
kan se Hans glødende lotusfødder på dette billede.

Frokost med Swamiji var klokken et. Han lavede 
mad i sit lille tekøkken. Senere lavede hans drenge 
mad. En halv snes eller flere af os ville komme. 
Først sad vi i hans værelse sammen med ham, 
men efter at middagsmåltidet tiltrak flere folk, spiste 
vi frokost nedenunder, og Swamiji kom ikke ned. 
Det var noget helt særligt at sidde i hans værelse 
med ham i den første tid og spise frokost. Værelset 
blev varmet op af prasadaen og varmen fra det 
tilstødende tekøkken, der havde mærker efter den 
nylige eksplosion af en varm krydderiblanding, der 
mødtes med varmt metal. Værelset blev i særde-
leshed varmet op af Swamien og hans ”spis mere!”

Japa-lektion
Swamiji plejede at sidde med os om morgenen 

og sige ”Chant én runde.” Så ville han give os en 
japa-lektion. Sådan var det at være sammen med 
ham. I ledige øjeblikke, når han ikke gav lektioner, 
ville han blot sidde sammen med os, læne over sit 
bord og give os lov til at komme til ham for at lære 
kunsten at chante.

Vi havde ikke japa-poser dengang, og når vi 
reciterede sammen, tog Swamiji sin kæde ud af 
sin pose og holdt den i sine hænder. Vi hang vores 
kæder rundt om halsen, når vi reciterede. Vi bar 
dem også ude på gaden. Disse røde kæder blev 
kendetegnet på Hare Krishna-chanterne.

I sine lektioner bad han indtrængende publikum 
om at recitere Hare Krishna. Han lovede fred 
og velstand, og han garanterede os, at det ikke 
kostede noget. Han tiggede os om at recitere det 
hellige navn, fordi Krishna er ikke-forskellig fra 
Sit navn. Han fortalte os, at vi kunne recitere det 

hvor som helst – på fabrikken, i toget, i helvede. 
Hvordan kunne vi have reciteret uden Swamijis 
japa-lektioner? Han var glad for at give dem til os. 
Mere end noget andet ville han have os til at reci-
tere Hare Krishna. Det var sådan, han håbede at 
tilfredsstille sin guru og alle acaryaerne. Det var nødt 
til at begynde med, at vi skulle praktisere sadhana.

Et blik på Tompkins Square Park
Forsøg at forestille dig panoramaet af harinama-

en i Tompkins Square Park: glade, simple ansigter. 
Ekstase. En sort mand spiller en båndoptager. 
Piger med mørke briller. Folk, der danser på deres 
egen måde. Hengivne, der danser Swami-step.

Swamiji elskede den måde, som de unge 
amerikanere tog sangen til sig på. Han sagde: ”I 
amerikanere er i stand til at tage en god ting til jer.” 
Det var vores uskyld, vores villighed til at prøve 
noget nyt på trods af alle farer. Når vi brugte denne 
tilbøjelighed i Krishna-bevidsthed, blev den værdi-
fuld. Vi var ligeglade med, at vores konservative 
naboer så mistænksomt på os. Swamien var en 
god ting. Hvorfor var der ingen i Straight Square 
Authority, der var med på den med Swamien? Vi 
havde bare lyst til at spille musikken.

Han accepterede os på den måde, vi var: rå 
ungdom, flirtende ansigter, dansende kroppe, de 
fleste af os stående, mens han sad, lyden fra hans 
tromme, der ledsagede vores bevægelser. Han var 
ikke fortabt i havet af amerikansk ungdom. Det var 
ikke sådan, at han begyndte at synge, og senere 
tog andre over og spillede rocknroll. Det begyndte 
og endte med, at han var herre over situationen og 
forherligede Krishna.

Disse billeder står ved deres egen kraft, barnlige 
som de er i deres glæde og enkelhed. Imens jeg 
beskriver dem, forsøger jeg at komme tilbage fra 
min komplicerede nutid, min 77 år gamle krop og 
sind, igennem alting, som institutionen har været 
igennem, alting, jeg har set, gjort, erkendt og tænkt, 
for at huske denne enkle glæde. Hin dage var ikke 
falske eller sentimentale. Vi sang virkelig og dansede 
i parken og fandt, som New York Times berettede 
det, ekstaser på disse lange, varme oktobereftermid-
dage. Det regnede aldrig på os, mens vi omdelte 
løbesedler med “Stay High Forever”.
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Siden Srila Prabhupadas bortgang 
i 1977 er der udkommet de første 100 
biografier og erindringer om ham, lige 
fra den ”officielle” biografi Prabhupa-
da-lilamrta til mange af hans disciples 
personlige minder om og oplevelser 
med Prabhupada. 

Således har mange af Prab-
hupadas disciple skrevet om 
ham. Men mange har også 
undret sig over, hvorfor der ikke 
er kommet nogen biografi fra 
Syamasundara, der var en af 
dem, der tilbragte allermest tid 
med Prabhupada lige fra star-
ten af. Syamasundara var en 
af de første hengivne fra San 
Francisco i 1966. I mindst syv 
år var han tæt på Prabhupada 
som hans sekretær og med ham 
mange steder i verden inklusive 
Rusland på det historiske besøg 
i 1971. Han var også blandt de 
seks hengivne, der blev sendt til London for at 
starte Hare Krishna-bevægelsen, og det var 
ham, der først etablerede kontakten til Beatles 
og siden kultiverede et nært venskab med 
George Harrison.

Nu behøver man ikke at undre sig mere. Ef-
ter 40 år i støbeskeen er Syamasundaras erin-
dringer på vej til udgivelse, og rygterne siger, at 
de har været værd at vente på. Han kalder sine 
erindringer Chasing Rhinos with the Swami 
[”På næsehornsjagt med Swami’en”]. Han 
sigter selvfølgelig ikke til nogen bogstavelig 
næsehornsjagt, men Prabhupada plejede at 
sige, at hvis man går på jagt, kan man lige så 
godt forsøge at fange et næsehorn. Hvis det 
ikke lykkes, vil ingen kritisere én, for det er slet 
ikke muligt til at begynde med. Og skulle det 
lykkes, vil alle fortælle, hvor fantastisk man er.

Syamasundara fortæller i sin bog, 
hvordan han oplevede Prabhupada 
som den, der hele tiden stræbte efter 
og opnåede det ene store og umulige 
mål efter det andet. Mange af hans 
historier har aldrig været fortalt før.

Syamasundaras bog endte 
med at fylde tre bind. Bind 
1 foregår fra 1966 til 1970 
og fortæller om tiden i San 
Francisco, hvor Hare Krishna 
eksploderede i sommeren 
1967, og den historiske start 
i London. Bind 2 fortæller om, 
hvordan Prahbupada i 1970-
1972 rejste rundt i Indien med 
sine dansende hvide elefanter 
og egenhændigt genoplivede 
Indiens oprindelige vediske 
kultur. Derefter hører man 
om Prabhupada gøre det helt 
umulige, da han trængte ind 
bag jerntæppet og plantede 

frøet til Krishna-bevidsthed i Brezhnevs 
Sovjet. Kun to hengivne ledsagede Srila 
Prabhupada på den tur, og Syamasundara 
var den ene. Det tredje bind fortæller om 
tiden fra 1971-1974. Syamasundara rejste 
med Prabhupada rundt over hele verden, 
mens Prabhupada startede Krishna-bevæ-
gelsen i Europa, Mexico, Japan, Malaysia, 
Australien, Hong Kong og selv det mørkeste 
Afrika. Syamasundara så med egne øjne 
Prabhupada fange det ene umulige næse-
horn efter det andet. 

Syamasundaras nye bog Chasing Rhinos 
with the Swami er på sammenlagt over 1000 
sider og illustreres af over 100 fotografier, der 
aldrig er blevet offentliggjort før. Bogen kan 
forudbestilles på hans hjemmeside, se http://
chasingrhinos.com/.

PÅ NÆSEHORNSJAGT 
MED SWAMI'EN

 af Lalitanatha Dasa
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Den hellige måned Damodara (Karttika) 
begynder i år den 16. oktober og slutter den 
14. november. Det er en meget lykkebringende 
tid, hvor Krishnas hengivne traditionelt tilbeder 
Krishna i Hans form som Damodara, der stjæ-
ler smør fra Moder Yasoda. Ifølge skrifterne 
er Damodara Krishnas særlige måned, hvor 
man blot ved at ofre en ghee-lampe i arati til 
Herren Damodara kan slette millioner af syn-
dige reaktioner og blive kvalificeret til at få ren 
kærlighed til Gud.

Igen i år arrangerer Jayanta Govinda Dasa 
programmer rundt omkring i københavnsom-
rådet, hvor han sammen med andre hengivne 
besøger hengivne og venner af Krishna i hjem-
met og afholder en Damodara-arati for hele fa-
milien. De hengivne synger den smukke sang 
Damodarastika og Hare Krishna-mantraet, 
reciterer en runde Hare Krishna-japa sammen 
med alle, læser fra Bhagavad-gita og giver 
alle en mulighed for at ofre en ghee-lampe til 
Herren Damodara. Hvis I også ønsker at 

få besøg, er det blot at 
kontakte Jayanta Go-
vinda (tlf. 5184 5382). 
Hvad koster det? Ingen-
ting! Det er fuldstændigt 
gratis. I behøver heller 
ikke at arrangere noget, 
for Jayanta Govinda og 
hans gruppe medbringer alt, der er nødven-
digt.

Vælg en dag, hvor I også ønsker at få jeres 
hjem renset, og invitér venner og familie. De 
hengivne glæder sig allerede til at komme.

I Aarhus har Acintya Lila Dasi og Ananta 
Sri Das også planer om at lave Damodara- 
programmer. Hvis I er interesserede, så er I 
velkomne til at ringe 6071 5283 eller sende en 
mail til angelica@angelicamassage.dk.

FÅ ET DAMODARA-PROGRAM 
HJEMME HOS DIG SELV

 af Lalitanatha Dasa
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Mange internationale religiøse og 
politiske ledere ærede ISKCON’s 
grundlægger Srila Prabhupadas 
bedrifter og bidrag ved en særlig 50-
års gallabegivenhed i Washington 
D.C. den 13. september. Arrange-
mentet fandt sted i The Presidential 
Ballroom i Capital Hilton Hotel, som 
hver eneste amerikansk præsident 
siden Harry S. Truman har besøgt. 
Over 300 mennesker deltog i gal-
laarrangementet, hvor 75 af dem var 
særligt VIP-inviterede. Blandt dem 
var kongresmedlemmerne Tulsi Gab-
bard og Joseph Kennedy, Nepals ambassadør 
til USA Dr. Arjun Kumar Karki, repræsentanter 
fra Indiens og Bangladesh’ ambassader, tre 
rabbinere fra Washingtons synagoger, flere 
kristne præster  og hindupræsten fra Geor-
getown University, Brahmachari Vrajvihari.

Fra ISKCON deltog Malati Devi, Bhakti-
marga Swami, Anuttama Dasa, Ravindra 
Svarupa Dasa and GBC’s formand Sesa Dasa 
plus mange andre hengivne.

Professor Graham Schweig talte om Srila 
Prabhupadas akademiske bidrag. Alfred B. 
Ford, oldebarn af Henry Ford og indviet di-
scipel af Srila Prabhupada, fortalte om sin 
hengivenhed til ISKCON og Srila Prabhupada. 
Han fortalte også, hvordan Henry Ford mente, 
at hans talenter stammede fra tidligere liv, og 
ville give gæster på Ford-fabrikkerne brochu-
rer om reinkarnation.

Kristina Arriaga, en kendt forkæmper for 
religiøs frihed, talte om ISKCON’s bidrag til 
kampen for religiøs frihed i USA og rundt 
omkring i verden. Hun bemærkede, at da 
Hare Krishna først dukkede op i USA, troede 
folk, at de hengivne var hjernevaskede. Men 
de opgav ikke deres religion af den grund, 
og i dag er de efterhånden blevet respekteret 
over hele verden.

Blandt andre af aftenens mange indslag var 
den islamiske professor Sanaullah Kirmani, 

der mødte Srila Prabhupada i 1968 på Harvard 
University, imens han studerede der. Han talte 
begejstret om den betydning, Prabhupada har 
haft i hans liv. Han sluttede med et bengalsk 
digt, han havde skrevet til Prabhupadas ære: 
”Jeg stod i døråbningen,” læste han højt, ”og 
du gav mig en smuk blomst, der stadig er i flor.”

Aftenens sidste taler var hovedgæsten Tulsi 
Gabbard, der er valgt til USA’s kongres på 
Hawaii. Hun fortalte om sin personlige værd-
sættelse af Srila Prabhupada, Bhaktivinoda 
Thakura og Sri Caitanya Mahaprabhus lære. 
Hun citerede fra sidstnævntes Siksastakam-
bønner og forklarede, at vaisnavismen ikke 
er sekterisk, men påskønner alle menneskers 
religiøse følelser og udtryksformer. Til slut 
overraskede hun alle ved at tage sin “guitalele” 
(en kombination af en ukulele og en guitar) 
frem og bede hele publikum om at rejse sig, 
hvorefter hun ledte alle i en forrygende Hare 
Krishna-kirtana. 

Responsen på aftenen fra de inviterede 
gæster var overvældende positiv. Mange af 
VIP’erne kommenterede, at de ikke havde 
været klar over dybden af Srila Prabhupadas 
lærdom eller omfanget af hans bidrag i udbre-
delsen af Krishna-traditionen over hele verden. 
De tilstedeværende ISKCON-hengivne var 
meget inspirerede over at se så mange ansete 
personligheder værdsætte ISKCON’s bidrag.

50-ÅRS GALLAARRANGEMENT I WASHINGTON

Kongreskvinden Tulsi Gabbard roser Srila Prabhupada.
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INDIENS AMBASSADØR BESØGER ISKCON I SVERIGE

50-ÅRS JUBILÆUM I BRUXELLES

“Jeg oplevede arrangementet som en accept 
uden fortilfælde af Srila Prabhupada og hans 
bidrag til verden,” bemærkede Rukmini Devi 
Dasi, en af Prabhupadas første kvindelige 

Den 25. august fejrede ISKCON i Sverige 
ikke blot Sri Krishna-janmastami på Korsnäs 
Gård uden for Stockholm, men udstillede også 
resultaterne af et EU Erasmus projekt med 
titlen ’Simple Living – High Thinking’. Indiens 
ambassadør Fru Banashri Bose Harrison var 
sammen med flere lokale politikere og ledere 
af NGO’ere inviteret og deltog i arrangementet. 
På billedet ses ambassadøren (nr. 2 fra højre) 
sammen med andre særligt inviterede gæster. 
Kamala Priya Devi og Smita Krishna Swami fra 
ISKCON ses som nr. 1 og 2 fra venstre.

Bruxelles er Europas hovedstad, og derfor 
afholdtes der den 26. september en officiel 
europæisk gallaaften i Bruxelles i anledning 
af ISKCON’s 50-års jubilæum. Formatet var 
det samme som det tidligere afholdte arran-
gement i Washington den 3 september (se 
ovenover). Omkring 200 gæster inklusive po-
litikere, akademikere, ambassadører og andre 
venner af ISKCON var inviteret til et program i 
underholdningsbygningen Bozar, hvor et tea-
terauditorium var stedet for aftenens program 
med taler og forskellige former for optræden. 

Indiens ambassadør til Belgien og EU, Man-
jin Singh Puri, var den første på talerstolen. 
Han priste Prabhupada og ISKCON for at være 
de virkelige ambassadører for Indiens kultur 
og spiritualitet og mindedes, hvordan han som 
ung søgte tilflugt i ISKCON’s centre, når han 
rejste rundt i verden som diplomat. 

Den næste taler var den italienske politiker 
og diplomat Ugo Papi, der rejste i Indien som 
ung, besøgte Mayapur og Vrindavana og har 

disciple. “At se så mange vigtige folk værd-
sætte ham og synge og danse med deres 
arme i vejret og grundigt nyde oplevelsen var 
simpelthen fantastisk.”

været en skabshengiven af Hare Krishna siden 
dengang. Andre talere inkluderede Professor 
Anna King fra Wincester og Professor Calle-
waert fra Loewen i Belgien. Begge har studeret 
ISKCON igennem årtier og været faste støtter 
og beundrere af Srila Prabhupadas samfund 
i mange sammenhænge. Anna King nævnte, 
hvordan ISKCON er modnet igennem årene, og 
hvordan der nu inden for ISKCON er opstået en 
generation af vaisnava-akademikere, som har 
taget den ledende rolle i forskningen i Gaudiya-
vaisnavisme og udvisket grænserne mellem 
universitetsverdenen og den religiøse udøver.

Blandt andre indslag var et teaterstykke med 
engelske Bhaktivedanta Players, der spillede 
et stykke om Prabhupadas ankomst til USA. 
Jahnavi Harrison talte som repræsentant for 
ISKCON’s ungdom og ledte senere den afslut-
tende bhajana med sin gruppe. Der blev også 
plads til en traditionel Bharata-natyam-dans, 
og til sidst blev alle de tilstedeværende bespist 
med et overdådigt prasadam-festmåltid.
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Radha-Damodara Dasa, en af 
Sovjetunionens første hengivne, 
gik bort den 3. september på 
grund af lungekræft. Anuttama 
Dasa fra ISKCON Communi-
cation: 

”Radha-Damodara Prabhu var 
en ægte, ydmyg og dedikeret 
tjener af sin Guru Maharaja og 
Srila Prabhupada. På trods af 
farerne og problemerne med at 
være en hengiven af Krishna i 
de tidlige år i Rusland var Radha-
Damodara fuldstændigt engageret i Herren 
Caitanyas mission.

Senere som leder af kommunikationsholdet i 
Rusland var han en stabil og sattvisk stemme, 
der havde øje for den langsigtede udvikling af 
vores samfund samtidig med, at han forholdt 
sig til de kortsigtede udfordringer og mulighe-
der på den rigtige måde.

Radha-Damodara Prabhu var en vaisnava 
og gentleman. Han talte ikke kun om hengi-
venhed, men var også et praktisk eksempel 
på en dedikeret Krishna-bevidst person. Han 
var en inspiration for mange hengivne, både 
i Rusland og udenfor. Han var en venlig og 

hensynsfuld person, en ægte ven. Han vil 
blive dybt savnet.”

Radha-Damodara hørte første gang Hare 
Krishna-mantraet i 1979 og begyndte selv 
at chante med det samme. Han blev hurtigt 
lederen af Hare Krishna-bevægelsen, der på 
det tidspunkt var illegal i Sovjetunionen. I maj 
1983 blev han arresteret og fængslet for sin 
overbevisning. I fængslet levede han under 
farlige forhold, hvor han bl.a. blev tvunget til at 
arbejde med en meget giftig lim. Han led også 
af fejlernæring. Men uanset hvad fortsatte 
Radha-Damodara med at følge principperne 
for Krishna-bevidsthed og prædike på livet løs. 

Da forfølgelsen af 
de hengivne sluttede 
i 1987, blev Radha-
Damodara igen en af 
lederne af bevægelsen 
i USSR og senere Rus-
land, og mange store og 
vigtige ting fandt sted 
under hans lederskab.

Lungekræften, der 
udadtil endte med at 
tage hans liv, var efter-
virkningerne fra hans år 
i fængsel og de livsfar-
lige forhold, han mange 
gange havde måttet leve 
under.

RADHA-DAMODARA DASA GÅET BORT

Radha-Damodara i 1980’erne
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Sukkerindustrustrien betalte tilbage i 1960’erne 
videnskabsmænd for at tilsløre forbindelsen mel-
lem sukker og hjertekarsygdomme og i stedet 
skyde skylden på fedt. Det viser historiske do-
kumenter, som tre nutidige forskere har studeret, 
kunne Berlingske Tidendes erhvervsavis fortælle 
den 13. september.1

Sukkerindustriens egne interne dokumenter, som 
en ansat på University of California i San Francisco 
opdagede, slår tvivl om 50 års forskning i sam-
menhængen mellem kost og hjertekarsygdomme. 
Mange af nutidens kostråd kan i stor udstrækning 
være formet af sukkerindustriens interesser.

Dokumenterne blev offentliggjort mandag den 
12. september i det medicinske tidsskrift JAMA.2

Den amerikanske sukkerorganisation (The 
Sugar Association) betalte tre højtstående viden-
skabsmænd fra forskellige universiteter inklusive 
Harvard for at udgive forfalskede forskningsar-
tikler om, hvor sundt sukker er for helbredet, og i 
stedet give fedt den store skyld for hjerte- og kar-
sygdomme. De tre videnskabsmænds artikel blev 
offentliggjort i det ansete New England Journal 
of Medicine, hvor de nedtonede sammenhæn-
gen mellem sukker og hjertekarsygdomme og 
fremstillede mættet fedt som den store synder.

Det er ikke uvæsentligt, at dokumenterne 
nu ser dagens lys, for debatten om de relative 
skader af sukker og mættet fedt fortsætter i dag, 
påpeger en amerikansk professor over for The 
New York Times3. I årtier er amerikanerne blevet 
opfordret til at reducere deres fedtindtag, hvilket 
har ført til, at mange mennesker spiser fødevarer 
med lavt fedt- og højt sukkerindhold, som nogle 
eksperter nu beskylder for at være den egentlige 
grund til fedmeepidemien.

Selv om dette foregik for omkring 50 år siden, 
viser nyere rapporter, at fødevareindustrien fort-
sætter med at påvirke ernæringsvidenskaben. 
Sidste år kunne en artikel i The New York Times4 
således afsløre, at også Coca-Cola, verdens 

største producent af sukkerholdige drikkevarer, 
tidligere har givet millioner af dollars i støtte til for-
skere, der søgte at nedtone forbindelsen mellem 
sukkerholdige drikkevarer og fedme.

Forskerne, der var med til at skrive den betalte 
videnskabelige artikel i 60’erne, og sukkerindu-
striens folk, der betalte for at få den lavet, lever 
ikke længere. En af forskerne, der blev betalt for 
at fremstille sukker positivt, blev siden hen chef 
for ernæring ved det amerikanske departement 
for landbrug. Han hjalp i 1977 med at skrive 
de føderale ernæringsråd, beretter New York 
Times.5

Fodnoter
1  http://www.business.dk/global/den-

store-loegn-om-sukker-er-endeligt-afsloeret
2  http://archinte.jamanetwork.com/

article.aspx?articleid=2548255
3  http://www.nytimes.com/2016/09/13/

well/eat/how-the-sugar-industry-shifted-
blame-to-fat.html

4  h t t p : / / w e l l . b l o g s . n y t i m e s .
com/2015/08/09/coca-cola-funds-scientists-
who-shift-blame-for-obesity-away-from-bad-
diets/

5  http://www.nytimes.com/2016/09/13/
well/eat/how-the-sugar-industry-shifted-
blame-to-fat.html?_r=0

SUKKERBEDRAGET



14

En ny undersøgelse konkluderer, at perso-
ner, der spiser kød på daglig basis og særligt 
rødt og forarbejdet kød, generelt har en højere 
dødelighed.

Desuden fandt studiet, at personer, som 
lever vegetarisk i mere end 17 år, kan forvente 
at leve 3,6 år længere sammenlignet med 
dem, der kun lever vegetarisk i en kort periode.

Studiet er udført af læger på en klinik i Ari-
zona med det formål at finde ud af, hvorvidt 
det giver mening at anbefale patienter at 
spise mere vegetarisk og fraråde indtag af 
kød. På baggrund af undersøgelsen anbefa-
ler klinikken, at læger i højere grad rådgiver 

deres patienter omkring kosten. Lægerne har 
analyseret seks forskellige meget omfattende 
koststudier med sammenlagt flere millioner 
mennesker involveret. Alle undersøgelserne 
viste det samme resultat, at der er klar rela-
tion mellem dødelighed og kost bestående 
af enten kød eller vegetariske fødeemner. 
Vegetarer eller overvejende vegetarer viste 
sig i alle tilfælde at have højere levealder og 
færre alvorlige sygdomme som kræft og hjerte/
karsygdomme.

Vegetarforeningen har rundsendt et link 
til undersøgelsen: http://jaoa.org/article.
aspx?articleid=2517494.

VEGETARER  
LEVER LÆNGERE

FORSKNING: Indtag af kød forbundet med højere dødelighed.
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Ateist 1: Og det er ikke sådan, at jeg ikke 
vil tro på noget, der er Gudlignende og per-
sonligt. Jeg kan bare ikke se, at der er noget, 
der tyder på det.

HeKS: Du godeste, igen skrønen om, at ”der 
er ikke noget, der tyder på Gud”. Jeg forstår 
ikke, hvordan ateister overhovedet kan påstå 
dette uden at fortrække en mine. Her er nogle 
ting, der tyder stærkt på Guds eksistens:

Oprindelsen til universet (inklusive stof, 
energi, rum og de fysiske love) på et bestemt 
tidspunkt i fortiden. Universet havde en be-
gyndelse.

Finjusteringen af de fysiske love og univer-
sets første tilstande på en måde, der tillader 
eksistensen af intelligent liv.

Finjusteringen af vores solsystem med 

henblik på liv.
Livets oprindelse.
Livets historie, der indeholder begivenheder, 

der tyder på omfattende tilføjelser af biologisk 
kompleksitet, som ingen kendt mekanisme af 
biologisk evolution kan redegøre for.

Mirakuløse hændelser, der bedst forklares 
som guddommelig indgriben (såsom Kristi 
genopstandelse).

Den tilsyneladende eksistens af objektive 
moralske værdier og pligter, som ateister ikke 
kan undgå at påkalde, selv når de benægter 
deres eksistens.

Den tilsyneladende eksistens af fri vilje, den 
tilsyneladende eksistens af en rationel bevidst-
hed, evnen til at have subjektive oplevelser og 
evnen til at have tanker.

INTET TYDER PÅ 
GUDS EKSISTENS

Det følgende er fra en diskussion på Internettet, hvor en bruger, HeKS, diskuterer med to 
ateister. Diskussionen foregik i kommentarsektionen, men forummets moderator, Barry Arrington, 
syntes, at HeKS svarede så godt, at han bagefter bragte hele diskussionen i en artikel. Det 
følgende er et redigeret uddrag.
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Disse kendsgerninger, betingelser og til-
stande gør Guds eksistens mere sandsynlig, 
end den ellers ville være i deres fravær, eller 
hvis de var forskellige fra, hvad de er. Derfor 
kan de siges at tyde på Guds eksistens.

Ateist 2: Alle de ting, som HeKS opstillede, 
har med undtagelse af universets begyndel-
sespunkt konkurrerende og bedre naturlige 
teorier.

HeKS: Min påstand var, at der er ting, der 
tyder på Guds eksistens. Min påstand var ikke, 
at der er absolut bevis for Guds eksistens, eller 
at Gud er den eneste mulige forklaring på de 
nævnte ting. Som sådan er denne kommentar 
irrelevant, selv hvis den er sand. Men når det 
kommer til stykket, er den ikke engang sand. 
I virkeligheden er den usand på begge måder. 
Ikke alle punkterne på min liste har konkurre-
rende ”bedre naturlige teorier”, og hvor de har 
det, er disse konkurrerende naturlige teorier 
typisk dårligere og ikke bedre.

Se på listen en gang til…

Oprindelsen til universet (inklusive stof, 
energi, rum og fysikkens love) på et bestemt 
tidspunkt i fortiden. Universet havde en be-
gyndelse.

Her hævder du ikke, at der er en bedre 
konkurrerende naturlig teori, så det behøver 
jeg ikke bruge meget tid på. Lad det være nok 
at sige, at Krauss’ ide om et univers fra ”in-
genting”, hvor ”ingenting” er et kvantevakuum, 
antager, at alle de ting, der skal forklares, al-
lerede findes, og besvarer ikke de filosofiske 
spørgsmål, der er involveret.

Finjusteringen af de fysiske love og univer-
sets første tilstande på en måde, der tillader 
eksistensen af intelligent liv.

Finjusteringen af vores solsystem med 
henblik på liv.

Finjusteringen af fysikkens love og univer-

sets første tilstande er en nødvendig (men ikke 
tilstrækkelig) betingelse for, at liv overhovedet 
kan lade sig gøre noget sted i universet.

Finjusteringen af vores solsystem og planet 
for eksistensen af intelligent liv, hvilket inklude-
rer flere hundrede faktorer, er også nødvendig, 
men ville være overflødig og i mange tilfælde 
umulig uden finjusteringen af selve universet.

For at kunne forklare finjusteringen af fysik-
kens love og universets indledende tilstande 
appellerer nogle til et multivers, der giver 
fødsel til et svimlende antal universer, hvor 
de fysiske værdier er fastsat tilfældigt. Teorien 
om multiverset prøver de at udlede ud fra en 
udefineret teoretisk forbindelse mellem den 
rent teoretiske ide om kaotisk inflation og 
strengteorien, der også er rent teoretisk.

Det kræver et helt urimeligt antal universer 
med tilfældigt fastsatte værdier for at have 
en 51 procents chance for at få et univers, 
der falder inden for vores univers’ livgivende 
rammer. Det er dog bare være begyndelsen, 
for så er der alle de andre nødvendige, finju-
sterede faktorer i vores planet og solsystem. 
Igen må ateisten hævde, at disse faktorer alle 
indtraf på den rigtige måde ved et tilfælde. 
Antallet af yderligere universer, der skal til for 
at få et univers med alle disse rigtige værdier, 
ville få antallet af den allerede ufatteligt store 
mængder af universer, der skal postuleres for 
at forklare selve universets finjustering, til at 
virke ubetydelig. 

Og hvilket grundlag har vi for at postulere 
sådan en enorm samling universer? Kun, at vi 
har har brug for de statistiske ressourcer for at 
forklare de tilsyneladende designede kvaliteter 
i kosmos, hvis vi ønsker at bortforklare dem 
med tilfældighed.

Multiverset som forklaring på universets 
finjustering er rent ad hoc. Selv Andrei Linde, 
der er ansvarlig for teorien om ’kaotisk infla-
tion’, som der sommetider appelleres til for 
at få mange universer, indrømmer åbent, at 
ethvert aspekt af teorien, der leder til univer-
ser med love og konstanter med forskellige 
værdier, er rent spekulativt, og at det er selve 
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finjusteringen, der giver os nogen 
grund til overhovedet at acceptere 
spekulationen som muligvis sand. I 
tilgift har multiversteorien mange an-
dre problemer inklusive behovet for, 
at multiverset selv også er nødt til at 
være finjusteret.

Livets oprindelse.

Der findes en bedre, levedygtig 
naturalistisk teori? Nej, på ingen 
måde. Hvis vi overhovedet har gjort 
fremskridt i at forstå livets oprindelse, 
er det kun, at vi har opdaget, hvor 
meget mere usandsynligt det er, at det 
kunne være sket naturalistisk, end man troede 
til at begynde med. Vil man få en brugbar na-
turalistisk teori i fremtiden? Måske, men som 
argument er det en and. Vi har en diskussion 
om de faktisk eksisterende beviser baseret 
på vores nuværende viden, ikke om fremda-
terede, dækningsløse naturalistiske checks.

Livets historie, der indeholder begivenheder, 
der tyder på omfattende tilføjelser af biologisk 
kompleksitet, som ingen kendt mekanisme af 
biologisk evolution kan redegøre for.

Jeg gider ikke engang redegøre for dette, 
siden det bliver der skrevet om her hele tiden.

Mirakuløse hændelser, der bedst forklares 
som guddommelig indgriben (såsom Kristi 
genopstandelse).

Den vigtigste konkurrerende naturalistiske 
teori er, at hundredvis af mennesker har fælles 
hallucinationer. Det kan kun anses for at være 
en bedre forklaring for dem, der har en urok-
kelig, forudindtaget ide om Guds manglende 
eksistens og umuligheden af det, der for os 
virker mirakuløst.

Den tilsyneladende eksistens af objektive 
moralske værdier og pligter, som ateister ikke 

kan undgå at påkalde, selv når de benægter 
deres eksistens.

Den konkurrende naturalistiske teori er, at 
objektive moralske værdier og pligter ikke 
findes. At nægte verbalt eksistensen af noget, 
imens man ikke personligt kan leve, som om 
den ting ikke eksisterer, tæller ikke som en 
alternativ forklaring. Ingen har kunnet udtænke 
et levedygtigt alternativ, som kan give et an-
det grundlag for moralske værdier og pligter 
end ideen om Gud. Ikke desto mindre tror og 
lever selv ateister, som om objektiv moral og 
værdier findes.

Den tilsyneladende eksistens af fri vilje, den 
tilsyneladende eksistens af en rationel bevidst-
hed, evnen til at have subjektive oplevelser og 
evnen til at have tanker.

Endnu engang er den konkurrerende na-
turalistiske teori, at disse ting ikke eksisterer. 
At hævde, at vi ikke har fri vilje, at der ingen 
subjektiv observatør findes, og at vi ikke kan 
have tanker om ting og derfor ikke kan have 
en rationel bevidsthed, er overhovedet ikke en 
alternativ forklaring for nogen af disse ting for 
ikke at tale om at være en bedre forklaring for 
deres eksistens end ideen om Gud.

Læs den oprindelige artikel her: http://www.
uncommondescent.com/intelligent-design/
heks-is-on-a-roll/.
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”O guldsmed! Du ænser ikke andres 
lidelse! Hvorfor kaster du mig hele tiden 
i ilden hundredvis af gange? Men se, 
min gyldne glans fortsætter med at øges 
i mig, mens det eneste, du opnår, er et 
ansigt, der bliver mere og mere tilsværtet 
af sod og aske.”

Dette subhashita [visdomsvers] hjælper os 
til at se uretfærdig kritik positivt som en forfiner 
af vores personlige karakter, ligesom ild er det 
for guld. I livet er der få ting, der sårer så meget 
som kritik. Endnu mere pinefuldt er uberettiget 
kritik, dvs. kritik baseret på misforståelser eller 
usandheder. Vi er tilbøjelige til at reagere på en 
sådan kritik på en af tre brede måder.

Klargørelse: Vi forsøger at dæmpe den 
fjendtlige indstilling ved at klargøre situatio-
nen. Hvis kritikeren er for fjendtligt indstillet til 
at have en rationel diskussion med os, kan vi 
klargøre det igennem en mellemmand, som 
begge parter ser som pålidelig eller i det mind-
ste som neutral. Klargørelse frembyder den 
bedste mulighed for en løsning, i særdeleshed 
hvis kritikeren er rimelig. Hvis klargørelsen 
virker, forstår begge sider hinanden bedre og 
kan måske endda komme tættere på hinanden 
end før.

Imødegåelse: En mere instinktiv respons 
på kritik er at tilbagevise den ved objektivt at 
påpege fejl i kritikken. En sådan imødegåelse 
kan virke, hvis kritikeren er intellektuelt ærlig 
og parat til at indrømme begrænsningerne i 
sit perspektiv. Han indrømmer gyldigheden af 
vores perspektiv på tingene, selv hvis det er 
forskelligt fra hans. Selv hvis vores perspektiv 
sommetider ikke kan accepteres, bliver det i 

det mindste forståeligt, og han accepterer, at 
vi kan eksistere side om side.

Ignorere: Nogle folk rokker sig ikke fra deres 
meninger, uanset hvilke kendsgerninger eller 
modargumenter de præsenteres for. Om så-
danne folk siges det meget rigtigt: ”En mand, 
der bliver overbevist imod sin egen vilje, er 
fortsat af samme opfattelse.” Med sådanne 
folk er klargørelse og imødegåelse begge 
spild af tid. Jo længere diskussionen trækker 
ud, desto mere hadsk bliver den. Den eneste 
måde, hvorpå man kan standse modbydelig-
hederne, er ved at ignorere en sådan kritik. At 
ignorere er utvivlsomt vanskeligt. Vi frygter, at 
andre vil tro, at vi i vores afvisning af at ville 
diskutere yderligere er blevet slået og indrøm-
mer vores manglende evne til at argumentere 
mere. Hvis en sådan frygt får os til at slæbe 
os igennem en frugtesløs udveksling, kan vi 
lægge en bremse på os selv ved at tænke over 
et livagtigt citat fra George Bernard Shaw: ”Jeg 
lærte for længe siden aldrig at brydes med et 
svin. Man bliver selv snavset, og hvad værre 
er, kan svinet lide det.”

At karakterisere en kritiker som et svin er 
måske fordømmende og heller ikke nødven-
digvis rigtigt. Hvis det er tilfældet, kan vi bruge 
denne metafor ikke til at beskrive naturen af 
kritikeren, men naturen af skænderiet. Nogle 
kampe er simpelthen ikke værd at kæmpe. I 
begge tilfælde er vi nødt til at træne vores to-
lerancemuskler for at kunne ignorere kritikken. 
I denne sammenhæng vil tolerance sige at 
opgive vores kamp imod virkeligheden – imod 
den ubehagelige virkelighed, at nogle folk vil 
have negative meninger om os, og sandsynlig-
vis vil intet, vi gør, kunne ændre deres mening.

Bhagavad-gita råder os til at tolerere lidel-

GULDET OG  
GULDSMEDEN

Nogle tanker over et ældgammelt subhasita, visdomsvers.

 af Chaitanya-Charan Dasa
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ser ved at meditere på, at sådanne lidelser 
er midlertidige (2.14), imens vi selv er evige 
(2.13). Vi er uforgængelige åndelige væsener, 
hvis essentielle kerne ikke kan såres af noget 
som helst (2.23), ikke engang af kritik, uanset 
hvor bidende den er. Jo mere vi erkender vores 
åndelige essens, desto mere får vi den indre 
styrke til at tolerere kritik. Den letteste måde 
at få en sådan åndelig erkendelse på er ved at 
praktisere bhakti-yoga omhyggeligt. Ja, bhakti 
giver en endnu højere erkendelse af ikke blot 
vore sjæles uforgængelighed, men også af 
ufejlbarligheden i Krishnas kærlighed til os.

Når vi nyder den opmuntrende beskyttelse 
fra fordybelse i Krishna og føler os sikre på, at 
Han elsker os, uanset hvad verden mener om 
os, anerkender vi, at vores kritikeres meninger 
slet ikke er særligt betydningsfulde, og sårene 
derfra bliver mere udholdelige. For yderligere 
at styrke vores beslutsomhed om at tolerere 
kan vi overveje dette vers’ metafor: Ligesom 
udsættelse for ild gør guldets glans mere syn-

lig ved at fjerne legeringer fra det, gør udsæt-
telse for kritik en persons kernekarakter mere 
åbenlys. Hans evne til at tolerere afslører, 
hvordan han står langt over folk flest, der ikke 
kan modstå indskydelsen til at argumentere i 
det uendelige. 

Men selv om guldets forøgede glans kan 
ses af alle, ses karakteren af den kritiserede 
person, der tolererer, måske ikke af alle. Kri-
tikere kan tro, at de har bevist, at de har ret. 
Sådanne kritikere er som dem, der lukker 
deres øjne over for guldets forøgede glans. 
Kun lidt forstår de, at deres ubønhørlige kritik 
og selvtilfredshed ender med at blotlægge 
deres egen smålighed og hævngerrige natur, 
ligesom en guldsmeds ansigt bliver tilsværtet. 
Ligesom den, der har øjne, sætter pris på 
guldets glans, værdsætter den intelligente 
styrken hos dem, der nægter at involvere sig 
i et skænderi. Vigtigst af alt sætter Krishna 
pris på deres styrke, og i sidste ende er Hans 
opfattelse det eneste, der betyder noget.
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”Jeg lærte at lave mad 
ved at iagttage andre som 
min mor, min tante og selv 
gadehandlerne i Calcutta,” 
fortalte Srila Prabhupada. 
I sit familieliv lavede han 
engang imellem mad med 
sin kone. Sammen lavede 
de hurtigt og dygtigt store 
mængder mad til Krishna-
bevidste møder i deres hjem.

Mange år senere, da Srila 
Prabhupada startede det 
første Hare Krishna-center 
på 26 Second Avenue i 
New York, lavede han igen 
store mængder af overdådig 
prasada til Krishna-bevidste møder. På søndage 
og festivaldage lavede Srila Prabhupada særlige 
desserter og lækkerier og serverede dem selv 
med stor fornøjelse. 

En af de første begivenheder var en stor fest-
middag, som han lavede til det første Krishna-
bevidste bryllup i USA. Bryllupsmiddagen blev 
en stor succes. Både gæster og hengivne spiste 
med velbehag, bad om mere og talte om de 
sensationelle smagsoplevelser. ”Du godeste, 
hvor er han en god kok!” udbrød bruden. En ung 
mand besluttede på stedet efter at have smagt 
kachorierne at vie sit liv til Krishna-bevidsthed 
og blive en af Srila Prabhupadas disciple så 
hurtigt som muligt.

Det var kort tid efter dette bryllup, at Srila 
Prabhupada startede søndagskærlighedsfe-
sten [”The Sunday Love Feast”]. Hver søndag 
lavede han og hans disciple særlige retter og 
inviterede offentligheden til at spise med gratis. 
Srila Satsvarupa Dasa Gosvami husker: ”At 
spise festmiddagen var en intens oplevelse. 
Det var meningen, at vi skulle kue vores sanser 
hele ugen, følge strenge reguleringer og beher-

ske tungen. Festen var en 
slags belønning. Swamiji og 
Krishna gav os en smag af 
fuldstændig åndelig ekstase, 
selv om vi stadigvæk var 
begyndere.”

I 1967 blev San Franciscos 
Haight-Ashbury hjemsted 
for det andet Hare Krishna-
tempel. Der gav Srila Prabhu-
pada sine madlavningskurser 
og fortalte dem, at ud over 
morgen- og aftenprogram-
merne med sang og lek-
tioner skulle madlavning og 
uddeling af prasada være 
deres vigtigste aktivitet. Det 

er unødvendigt at nævne, at dette program med 
velsmagende gratis mad gjorde templet meget 
populært i nabolaget.

Den sommer afholdt de hengivne i San 
Francisco under Srila Prabhupadas vejledning 
Amerikas første Ratha-yatra-festival. De distribu-
erede prasada under og efter paraden, ligesom 
Srila Prabhupada havde gjort det som dreng, 
og som millioner af Krishnas hengivne har gjort 
det i Indien i århundreder. Srila Prabhupada 
forklarede, at blot ved at spise prasada gør 
man åndeligt fremskridt, og da Herrren Krishna 
åbenbarede sig for 500 år siden som Herren 
Caitanya, bad Han blot alle om at synge Herrens 
hellige navne, danse i ekstase og spise rigeligt 
med Krishna-prasada.

Ud over at skrive, prædike, rejse vidt og bredt 
og lede Hare Krishna-bevægelsen fortsatte Srila 
Prabhupada igennem årene med at lære sine 
disciple at lave mad til Krishna. I maj 1977 blot 
seks måneder, før Srila Prabhupada forlod den-
ne verden, besøgte han den berømte pilgrimsby 
Rishikesh med nogle få disciple. Der forklarede 
han ihærdigt den Højeste Herres personlige 

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Min åndelige mesters madlavning

af Visakha Devi Dasi
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natur til de upersonalister, der besøgte ham, og 
han gav sine tilhængere madlavningsklasser. 
Min mand, Yadubara Dasa, skrev i sin dagbog:

”Den 9. maj. I går ankom vi til Rishikesh. Srila 
Prabhupada sagde, at vi ikke skulle spise uden-
for, men selv lave maden. Denne morgen kom 
han ned i køkkenet for at lære os at lave mad.”

”Den 11. maj. I går hjalp jeg Gopinatha med 
frokost-prasada, og i dag hjalp Gopinatha mig. 
Srila Prabhupada sagde, at alting var meget 
godt. Det var så dejligt at se ham spise. Han 
fik tre chapatier, tre slags grønsager, sukta, dal, 
chutney og lassi. Han sagde, at alle skal lære 
at lave mad. Det er en stor kunst. Han ville have 
mig til at lave mad i flere dage og så lade andre 
gøre det. Senere fortalte Prabhupada mig: ”En 
person, der er dygtig til én ting, bliver dygtig til 
andre ting. Så bliv nu dygtig inden for alle om-
råder af hengiven tjeneste.””

Srila Prabhupadas enkle tomat-chutney
Srila Prabhupada gav instruktioner og in-

gredienser til denne klassiske udgave af kogt 
tomat-chutney i foråret 1977 i Hrisikesa. Man 
kan tilpasse sødemiddel, chili og salt efter smag.

1½ spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1/3 til 2 tørrede hele røde chilier brækket i 

små stykker
1-2½ cm stykke frisk ingefærrod, skrællet og 

revet fint eller skåret i tynde strimler
1 tsk. sorte sennepsfrø
650 g faste, modne tomater, skåret i store 

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

middel
1/3 kop vand

Varm ghee’en eller planteolien i en ca. 3 liters 
gryde (slip-let er ideel) over middelvarme, indtil 
den er varm. Smid chili, ingefær og sorte sen-
nepsfrø i og steg, indtil frøene begynder at knitre, 
sprutte og poppe.

Kom med det samme tomaterne i og steg 
under omrøring i 4-5 minutter. Tilsæt resten af 

ingredienserne, skru ned for varmen til lav og små-
kog under lejlighedvis omrøring i 40 to 60 minutter, 
eller indtil chutneyen har fået den rette tykkelse.

Tag gryden af varmen og lad chutneyen køle af 
til stuetemperatur, før den bliver ofret til Krishna.

Srila Prabhupadas ris-og-frugtsalat med 
flødeskum

I 1967 kom Srila Prabhupada til alle tilstede-
værendes fryd op med denne guddommelige, 
søde, afkølede flødeskumsfrugtsalat i sit køkken 
i San Francisco. Inspirationen kom, da en af 
hans personlige tjenere gav ham en stor skålfuld 
piskefløde frisk fra et landbrug. Denne ret er en 
sikker favorit på enhver menu og kan serveres 
når som helst på dagen.

Tilberedelsestid: 15 minutter
8 til 10 portioner

3½ dl bhasmati-ris eller en anden førsteklas-
ses langkornet hvid ris

2 spsk. planteolie eller ghee (klaret smør)
3,2 dl piskefløde
0,8 dl sukker
½ tsk. kanelpulver
½ tsk. kardemommepulver
1/3 tsk. muskatpulver
1/8 tsk. stødt nellikke
1½ dl rosiner eller korender
7,5 dl afdryppede friske ananasstykker, ca 2½ 

cm lange, 1¼ cm brede og ½ cm tykke
3 spsk. ristede mandler i splinter eller skiver

Kog risen (det skulle blive til omkring 7,5 dl), 
bland den godt med ghee eller planteolie og 
spred den ud på en stor plade. Afkøl den til 
stuetemperatur.

Pisk fløden, til den er stiv, og fold sukker, pul-
verkrydderier, rosiner og ananas i.

Kombiner ris og flødeskum og bland det godt. 
Anbring salaten på en dekorativ bakke eller et 
fladt fad og stil den på køl 1-3 timer. Før salaten 
ofres til Krishna, pyntes den med mandler og 
pæne, friskskårne ananasstykker.

Fra  Back to Godhead, 17-08, 1982
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SPØRGSMÅL: Jeg vil så gerne have en ven. 
Dette aldrig-opfyldte ønske får mig til at græde. 
Jeg er så ensom. Hvis bare jeg havde nogle få 
venner, ja blot en enkelt, som jeg kunne åbne mit 
hjerte overfor og føle mig hjemme sammen med 
og også gøre fremskridt i Krishna-bevidsthed 
med – men hvert eneste forhold, jeg hidtil har 
haft, har blot fået mig til at føle mig snavset.

Jeg er nødt til at lære mere om, hvordan jeg 
kan anvende den Krishna-bevidste viden. Jeg 
læser så meget, men jeg ved ikke, hvad jeg skal 
stille op med mit liv for på en eller anden måde 
at gøre det nyttigt og tilfredsstillende. Hvad kan 
jeg gøre? Hvad kan bevirke en forandring? Jeg 
venter altid på en eller anden, der skal komme 
og ændre mit liv, så jeg vil blive lykkelig og aldrig 
have vanskeligheder, men den person kommer 
aldrig. Hvad er der galt med mig? Hvorfor ser 
jeg på trods af så megen kamp intet håb for, at 
mine vanskeligheder nogensinde vil få en ende?

SVAR: Hvis du vil have venskab, må du give 
venskab. Du er nødt til at placere dig i den gi-
vende ende. Du må give af dig selv, før du er 
værdig til at få. 

Du vil kun lide, hvis du ikke er Krishna-bevidst. 
Hvis du er Krishna-bevidst, vil du ikke lide i no-
gen situation. Du bør acceptere uanset hvilken 
situation, Krishna arrangerer for dig, og forsøge 
at være fuldstændigt overgivet i den situation. 
Tænk ikke på at ændre din situation. Prøv blot 
at ændre din bevidsthed. Du bliver ved med at 
ville ændre dine ydre omstændigheder i stedet 
for dine indre omstændigheder. Blot fokusér 
på det indre, og det ydre vil sørge for sig selv 
automatisk. 

Miraklet, du håber på, venter på dig ved dine 
fingerspidser lige nu. Du skal blot tænde den 

Krishna-bevidste kontakt inde i dit hjerte. Du 
skal blot erklære: ”Min kære Herre Krishna, 
fra dette øjeblik og fremefter tilhører jeg dig og 
ingen anden. Velsign mig, så jeg fra nu af kan 
være fuldstændigt fordybet i Din rene hengivne 
tjeneste med alle mine tanker, ord og handlinger 
i al evighed.”

*
SPØRGSMÅL: Hvad betyder ”lotusfødder”? 

Da Krishna skabte den materielle verden for 
dem, der gerne vil nyde uafhængigt, hvorfor 
skabte Han da lidelse i den? Han kunne have 
skabt en verden uden lidelse for dem, der gerne 
vil nyde uafhængigt, nøjagtigt ligesom den ån-
delige verden.

SVAR: Krishnas fødder kaldes lotusfødder, 
fordi de sætter én i stand til at krydse over den 
materielle tilværelses umådelige hav, som det 
bekræftes i det følgende vers:

samasrita ye pada-pallava-plavam
 mahat-padam punya-yaso murareh

bhavambudhir vatsa-padam param padam
 padam padam yad vipadam na tesam

“For dem, der har accepteret båden i form af 
lotusfødderne på Herren, der er tilflugtsstedet for 
hele den kosmiske manifestation og er berømt 
som Murari, dæmonen Muras fjende, er den 
materielle verdens hav som vandet, der er i en 
kalvs klovaftryk. Deres mål er param padam, 
Vaikuntha, stedet, hvor der ingen materielle 
lidelser er, ikke stedet, hvor der er fare for hvert 
skridt.” (Srimad-Bhagavatam 10.14.58)

Ligesom en fisk aldrig kan være tilfreds uden 
for sit naturlige levested, vandet, må den materi-
elle verden nødvendigvis være et sted af lidelse, 
for det er ikke vores natur at nyde uafhængigt 
af Gud.

BREVKASSE
Hvordan slipper jeg af med mine vanskeligheder

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.

Her svarer Sankarsana Prabhu på nogle spørgsmål om lidelse.

 ved Lalitanatha Dasa
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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.

Søndag 30.10: Diwali: Festprogram fra kl. 15 med 
bhajana, lektion og prasada.
Mandag den 31.10: Govardhana-puja: Festprogram 
fra kl. 17 med kirtana, lektion og dans rundt om Go-
vardhana-bjerget.
Torsdag den 3.11: Srila Prabhupadas bortgangsdag: 
Aftenprogram fra kl. 17 med bhajana og fortælling om 
Srila Prabhupada.
Besøg af Smita Krishna Swami fra fredag den 28. 
oktober til torsdag den 3. november.

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

Hver søndag kl. 15.00: Søndagsfest. Kirtana, foredrag 
og prasada. 

Bhakti Vriksha på onsdager kl. 18 i tempelet.

Oktober 2016: 
Mandag 31. oktober: Govardhana Puja. Program i tem-
pelet kl. 18.00: Kirtan, foredrag, prasadam.
Ekadasi: 12 og 26. oktober

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside 

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



SPØRG OM ALT
DR3 kører en fast ugentlig udsendelse, Spørg mig om alt, hvor en ny person hver gang 

stiller sig til rådighed for seernes spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Den 12. septem-
ber 2016 var Gaura-Nitai Dasa fra København gæsten i Spørg mig om alt i DR3’s bedste 
sendetid. På den halve time, som udsendelsen varede, fik han lejlighed til både at svare på 
en række personlige spørgsmål og spørgsmål relateret til Hare Krishnas filosofi, tradition 
og levestil og til at give seerne et positivt indtryk af det at være en hengiven af Krishna. 

Resultatet har da også været, at både Gaura-Nitai selv og københavnstemplet, som 
han er en del af til dagligt, har fået mange henvendelser fra interesserede og nysgerrige 
mennesker.

Har du ikke fået set udsendelsen, kan det fortsat nås, da den stadigvæk ligger på Inter-
nettet et stykke tid endnu. Gå ind og se den her: https://www.dr.dk/tv/se/spoerg-mig-om-alt/
spoerg-mig-om-alt-hare-krishna-munk#.


