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Velkommen til 2016
Velkommen tilbage til Nyt fra Hare Krishna
og godt nytår 2016. På grund af vores traditionelle decembertravlhed udkommer vi som
altid forsinket med årets første nummer. Vi
undskylder og regner med at være til tiden
med resten af årets numre.
2016 er et specielt år med ISKCON’s 50
års jubilæum. Jubilæet begyndte allerede i
efteråret 2015 med store arrangementer i bl.a.
Indien og USA, og der kommer til at ske mange
flere ting verden over i løbet af 2016. Også her
i Danmark vil vi fejre året ved dels at lægge
jubilæet ind i de ting, vi allerede gør, dels ved
at have et par særlige jubilæumsfester, der
sandsynligvis kommer til at foregå til sommer.
I dette nummer markerer vi jubilæet med
flere ting. Vi har således ISKCON's 50-års
logo på forsiden. I dette nummer optager det
hele forsiden for at kommunikere til os alle,
hvor betydningsfuldt dette jubilæum er. Det vil
også indgå i vores forsidelogo resten af året.
På side 10 opfordrer Gaura Hari Prabhu os
alle til at være med til 50-års jubilæet ved at
distribuere 50 af Srila Prabhupadas bøger i
løbet af året. Det er én måde, som jubilæet
bliver fejret på over hele verden. Vi opfordrer
alle læsere af Nyt fra Hare Krishna og alle andre, der på en eller anden måde er forbundet
med ISKCON, til at være med. Det er meget
enkelt. Man køber blot 50 bøger. Det kan enten
være helt små og billige bøger eller nogle af
de dyrere bøger som Bhagavad-gita. Disse
bøger kan man så enten sælge videre, hvor
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det kan lade sig gøre, f.eks. på gaden, dør til
dør eller til venner og bekendte. Eller hvis man
ikke kan få sig selv til at sælge dem, er det
blot at forære dem til andre mennesker eller
institutioner, biblioteker, hospitaler, fængsler,
lægers venteværelser osv. i løbet af året. 50
bøger på et år svarer til én bog om ugen. Det
må alle kunne gøre. Der står også mere om
det på bagsiden.
Et andet jubilæumsindslag i dette nummer
kommer fra Satsvarupa Maharaja. Han er
en af Srila Prabhupadas første disciple fra
1966 og forfatter til Prabhupada-lilamrta, den
officielle biografi over Prabhupadas liv. Han
skriver hver dag i hele året en meditation over
Srila Prabhupada, og vi vil bringe en af dem i
hvert nummer af Nyt fra Hare Krishna i 2016.
Vi starter med den første meditation fra den
1. januar på side 18.
Dandaniti er endnu ikke færdig med sin gennemgang af Bhagavad-gita, selv om hun ikke har
skrevet på den i de sidste numre af Nyt fra Hare
Krishna. Nu er hun tilbage i dette nummer med
et kig på kapitel 16. Det kan læses på side 6.
En anden af vores løbende serier er Casey
Luskins gennemgang af ti problemer med
Darwins teorier. Det springer vi over denne
gang. Jeg er nemlig blevet bedt af religion.
dk om at svare på et spørgsmål om, hvordan
man kan tro på kreationisme (hvis man kan
det). For ikke at få megen Darwin-kritik i dette
nummer, springer vi Darwin-serien over. Svaret
om kreationisme kan læses på side 17.
En vigtig ting i årets første nummer er den faste festivalkalender, som vi plejer at bringe nu.
Den findes på side 23. Sæt allerede nu kryds
i kalenderen og planlæg eventuelt at have fri

på de helt store dage som Gaura Purnima og
Sri Krishna Janmastami.
Lalitanatha Dasa.

Prisforhøjelse: 350 kr. for et år
Med årets første nummer har vi også besluttet at sætte prisen op for det trykte blad
i 2016. Vi hæver prisen fra 300 kr. til 350 kr.
for et år i Danmark og fra 360 kr. til 400 kr. for
udenlandsabonnenter. Postdanmark har sat
prisen på porto op ved årsskiftet, og priserne
for trykning har været generelt stigende. Faktisk har vi holdt prisen fast på 300 kr. i over
fem år uden prisforhøjelser af nogen slags,
selv om udgifterne til trykning og udsendelse
er steget flere gange i den peride. Vi håber på
forståelse for, at vi nu mener, at det er tid til at
følge med prisstigningerne.
Med hensyn til bladets digitale version vil
vi også i samme åndedrag opfordre vores
trofaste læsere til her ved årsskiftet at give det
årlige støttebidrag til Nyt fra Hare Krishna. Det
er frivilligt, for det skal fortsat være gratis at
modtage bladet digitalt. Ikke desto mindre er
det forbundet med udgifter at udgive bladet,
så derfor beder vi om, at vores loyale læsere
atter donerer til vores driftsomkostninger. Vi
anser selv 150 kr. for at være et rimeligt årligt
støttebeløb, selv om vi også gerne modtager
donationer på større beløb end det.
Alle beløb til Nyt fra Hare Krishna kan indsættes på vores bankkonto: reg. 1551, konto
3534125119. Som noget nyt kan man nu også
betale med Mobilepay eller Swipp: telefonnummer 4073 6446. Send venligst en sms
med oplysning om betalingen, hvis du betaler
med Mobilepay.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Videnskabeligt bevis
på sjælen
af Srila Prabhupada

Den følgende samtale mellem Srila Prabhupada og en indisk læge fandt sted i 1973 på Hare
Krishna-centret i London.
Læge: Kan du bevise videnskabeligt, at
sjælen eksisterer? Jeg mener, er det udelukkende et spørgsmål om tro eller… ?
Srila Prabhupada: Nej, det er en videnskabelig kendsgerning. Vores videnskab er
perfekt, for vi får viden fra den perfekte kilde,
Krishna. Og den moderne såkaldte videnskab
er ufuldkommen, fordi videnskabsfolkenes
viden kommer fra ufuldkomne kilder. Uanset
hvor stor en videnskabsmand du er, må du
indrømme, at dine sanser er ufuldkomne.
Læge: Ja.
Srila Prabhupada: Så ufuldkomne sanser
kan kun give ufuldkommen viden. Det, du
kalder videnskabelig viden, er snyd og bedrag,
for de mennesker, der har givet os den viden,
er ufuldkomne. Hvordan kan man forvente at
få perfekt viden fra en ufuldkommen person?
Læge: Det er vel et gradsspørgsmål.
Srila Prabhupada: Min pointe er, at hvis du
ikke kan give perfekt viden, til hvad nytte er
det da at få viden fra dig?
Læge: Ja, det synspunkt accepterer jeg.
Men hvordan vil du bevise, at sjælen eksisterer?
Srila Prabhupada: Ved at få viden fra den
perfekte kilde, Krishna, eller fra Krishnas repræsentant, der gentager Krishnas ord. Det er
vores bevisførelse. Evam parampara-praptam:
“Transcendental viden skal modtages igennem
en discipelrække.” Vi accepterer ikke viden fra
en slyngel. Vi accepterer viden fra Krishna,
den Højeste. Måske er jeg en slyngel, men
fordi jeg får viden fra den fuldkomne kilde og
gentager den, er alt, som jeg siger, perfekt.
Et barn kan være uvidende, men fordi det
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har lært, at en vis ting kaldes et “bord”, er dets
ord perfekte, når det siger: “Far, dette er et
bord.” Hvis du på samme måde hører fra den
perfekte person og tror på det, er din viden perfekt. Krishna udtaler, tatha dehantara-praptih:
“Efter døden går den åndelige sjæl over i en
anden materiel krop.” Det accepterer vi. Vi
behøver ikke bevis fra en såkaldt videnskabsmand, der er ufuldkommen.
Læge: Så spørgsmålet om tro kommer først.
Srila Prabhupada: Det er ikke tro. Det er
en kendsgerning.
Læge: Ja, men hvordan beviser du den
kendsgerning?
Srila Prabhupada: At Krishna siger det,
er beviset.
Læge: [meget sarkastisk] “Krishna har
sagt.” Men…
Srila Prabhupada: Det er vores vediske
bevis. Når som helst vi siger noget, citerer vi
med det samme fra den vediske litteratur for
at underbygge det. Dette er bevisproceduren,
der er ligesom proceduren i en retssal. Når en
sagfører argumenterer i retten, skal han citere fra
tidligere domskendelser. Da vil hans argument
blive accepteret af dommeren som et juridisk bevis. Så snart vi på samme måde hævder noget,
underbygger vi det med det samme ved at citere
fra den vediske litteratur. Sådan bevises ting i
åndelige anliggender. Hvad er skrifterne ellers til
for? Hvis de blot er frembringelser af intellektuel
spekulation, hvad er da nytten af disse bøger?
Men selvfølgelig fremstiller den vediske litteratur
også den Absolutte Sandhed med al logik og
begrundelse. For eksempel udtaler Krishna i
Bhagavad-gita [2.13]:

dehino ‘smin yatha dehe
kaumaram yauvanam jara
tatha dehantara-praptir
dhiras tatra na muhyati

“Sjælen vandrer i sin krop fra barndom
til ungdom og fra ungdom til alderdom. På
samme måde vandrer sjælen over i en anden
krop efter døden.” Hvad ulogisk er der i det?
Dette er videnskabeligt. For et intelligent menneske er dette et videnskabeligt bevis. Men
hvis man fortsat er for sløv i hovedet, hvad
kan der da gøres?
Læge: Men sjælen er usynlig. Hvordan kan
du være så sikker på, at den eksisterer?
Srila Prabhupada: Blot fordi noget er usynligt, betyder det ikke, at vi ikke kan vide, at det
eksisterer. Sindets, intelligensens og egoets
subtile krop er også usynlig for dig, men du
ved, at den subtile krop er der. Vi har to slags
kroppe: en grov krop af jord, vand, ild, luft og
æter, og en subtil krop af sind, intelligens og
ego. Du kan se den grove krop af jord, vand
osv., men kan du se den subtile krop? Kan
du se sindet? Kan du se
intelligensen? Trods det
ved alle, at du har et sind,
og at jeg har et sind.
Læge: Disse er dog
temmelig abstrakte størrelser.
Srila Prabhupada:
Nej, ikke abstrakte. De
er subtil materie, det er
alt. Du har blot ikke øjne
til at se dem.
Læge: Tja, på nuværende tidspunkt har vi tre
måder at studere intelligensen på…
Srila Prabhupada:
Uanset hvad – du accepterer, at den subtile
krop eksisterer, selv om
du ikke kan se den. Det
er min pointe. På samme

måde eksisterer sjælen, selv om du ikke kan
se den. Sjælen dækkes af de subtile og grove
kroppe. Det, der kaldes døden, er udslettelsen af den grove krop. Den subtile krop lever
videre og bærer sjælen til et sted, hvor han
igen kan udvikle en ny grov materiel krop, der
passer til opfyldelsen af ønskerne i hans sind.
Engelsk gæst: Du mener med andre ord,
at den subtile krop og sjælen er én og samme
ting?
Srila Prabhupada: Nej, sjælen er forskellig fra den subtile krop. Sjælen er finere end
intelligensen. Disse ting forklares alle sammen
i Bhagavad-gita [3.42]:
indriyani parany ahur
indriyebhyah param manah
manasas tu para buddhir
yo buddheh paratas tu sah

Først og fremmest er vi i denne grove
forståelse kun opmærksomme på kroppens
sanser. De, der er som dyr, tror, at sanserne
er alt, som er. De forstår ikke, at sanserne
styres af sindet. Hvis ens
sind bringes i uorden,
kan sanserne ikke fungere. Man er sindsyg. Så
det, der styrer sanserne,
er sindet. Over sindet
findes intelligensen, og
over intelligensen er
sjælen.
Vi kan ikke engang se
sindet og intelligensen,
så hvordan kan vi se
sjælen? Men sjælen har
sin eksistens og sin dimension eller størrelse.
Og hvis man ingen forståelse har af sjælen, er
man ikke bedre end et
dyr, for man identificerer
sig selv med sine grove
og subtile materielle
kroppe.
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BHAGAVAD-GITA SOM DEN ER
Kapitel 16 - De guddommelige
og dæmoniske egenskaber
af Dandaniti Devi Dasi

Efter en pause i vores gennemgang af Bhagavad-gita er vi nu i gang med sekstende kapitel, hvor
Herren Krishna beskriver de guddommelige og dæmoniske egenskaber. Her lærer vi, hvordan en person
udvikler henholdsvis gode og dårlige kvaliteter, samt hvad de fører til.

Forbindelsen med de tidligere kapitler
I begyndelsen af kapitel 15 blev den materielle
verden sammenlignet med et banyantræ, hvis
rødder næres af den materielle naturs tre kvaliteter, godhed, lidenskab og uvidenhed. Disse
kvaliteter blev beskrevet i kapitel 14. De levende
væsener befinder sig på højere og lavere grene
af den materielle verdens træ alt efter, hvilken af
naturens kvaliteter, de er betinget af. Halvguderne
befinder sig på de højere grene, mennesker på de
mellemliggende og dyrene på de lavere grene.
Srila Prabhupada sammenfatter kapitel 16
som følger: ”Her i kapitel 16 forklarer Herren både
den transcendentale natur og dens ledsagende
egenskaber og den dæmoniske natur og dens
egenskaber. Han beskriver også fordelene og
bagsiderne ved disse egenskaber.” (Bg. 16.1-3,
forklaring)

De guddommelige kvaliteter
Herren Krishna nævner først 26 kvaliteter, der
besiddes af personer med en guddommelig natur.
Det uddybes i forklaringen: ”Alle disse her omtalte
26 kvalifikationer er transcendentale egenskaber.
Det er meningen, at de skal kultiveres i relation til
de forskellige samfundsmæssige og beskæftigelsesmæssige ordener. Den dybere tanke er, at selv
om materielle omstændigheder er lidelsesfyldte, er
det muligt gradvist at komme til det højeste niveau
af transcendental erkendelse, hvis alle klasser af
mennesker udvikler disse egenskaber gennem
praksis.” (Bg. 16.1-3, forklaring)
Her opridses, hvordan kvaliteterne relaterer til
de fire asramaer eller livsordner:
Sannyasier er de åndelige ledere af samfundet,
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og tre kvaliteter fremhæves specielt for dem: frygtløshed, renselse og viden. Ydmyghed er også en
vigtig egenskab for en sannyasi, da han risikerer
at blive opfattet som en tigger, når han går fra dør
til dør for at prædike til husholderne.
Vanaprastha betyder at trække sig tilbage fra
materielt liv og praktisere askese med henblik på at
forberede sig til et bedre næste liv. Denne askese
skal udføres med krop, sind og tunge.
Grhasthaerne skal ikke blot opretholde sig selv,
men også støtte de tre andre samfundsgrupper.
Det første princip er derfor, at de skal give i velgørenhed og udføre ofringer. Selvbeherskelse er vigtig for alle, der ønsker at gøre åndelige fremskridt,
men nævnes specielt for grhasthaerne, da de er
i tæt kontakt med den materielle energi i form af
penge og samvær med det modsatte køn.
Brahmacariens fornemste pligt er at studere
skrifterne, udføre askese til glæde for den åndelige
mester og leve simpelt.
Enkelhed eller ligefremhed omtales som en
egenskab, der gælder for alle fire klasser.
Det beskrives også, hvordan kvaliteterne relaterer til en persons varna eller beskæftigelse:
Brahmanaerne er de åndelige ledere for samfundet. Tolv kvaliteter forbindes med dem: enkelhed,
ikke-vold, sandfærdighed, frihed fra vrede, forsagelse, modvilje mod fejlfinderi, barmhjertighed,
frihed fra grådighed, mildhed, beskedenhed,
beslutsomhed og tilgivelse.
Ksatriyaens første kvalitet er, at han må være
stærk for at kunne beskytte andre.
Vaisyaer, der er involveret i handel, skal specielt
sørge for at være at rene i deres transaktioner.
Sudraerne er tjenere for de tre andre samfunds-

klasser og skal være opmærksomme på ikke at
forvente ære og respekt fra andre.

De dæmoniske kvaliteter
Krishna nævner seks egenskaber, der tilhører
dæmoniske personer: ”Stolthed, arrogance, indbildskhed, vrede, brutalitet og uvidenhed – disse
egenskaber tilhører dem, hvis natur er dæmonisk,
O Prthas søn.” (Bg. 16.4)
Prabhupada kommenterer: ”Dette vers beskriver den direkte vej til helvede.” (Læs selv resten
af kommentaren, da den er meget beskrivende).
Krishna nævner også en række egenskaber,
man ikke finder hos en dæmon: ”De, der er dæmoniske, ved ikke, hvad man bør gøre, og hvad
man ikke bør gøre. Man finder hverken renlighed,
korrekt opførsel eller sandfærdighed hos dem.”
(Bg. 16.7)

Forskellen på dæmoner og halvguder
Den grundlæggende forskel mellem dæmoner
og halvguder eller hengivne defineres som følger:
”De, der er født med guddommelige egenskaber,
følger et reguleret liv. Med andre ord følger de skrifterne og autoriteternes anvisninger… Den, der ikke
følger de regulerende principper, som de er givet
i skrifterne, og som handler ifølge sine egne luner
kaldes dæmonisk eller asurisk. Der er intet andet
kriterium end lydighed over for skrifternes faste
principper… Både halvguderne og dæmonerne er
født af Prajapati. Den eneste forskel er, at den ene
klasse følger de vediske påbud, mens den anden
ikke gør det.” (Bg. 16.6, forklaring)
Destinationen for de to klasser gives i vers 5:
”De transcendentale egenskaber bidrager til befrielse, mens de dæmoniske egenskaber fører til
trældom.” (Bg. 16.5)

Dæmonernes verdensopfattelse
”De siger, at denne verden er uvirkelig, uden
noget grundlag og uden nogen Gud i kontrol. De
hævder, at den er skabt af seksuelt begær og ingen
anden årsag har end lyst.” (Bg. 16.8)
Dæmonernes filosofi er fyldt med modsætninger: ”... selv om dæmonerne hævder, at livet er en
drøm, er de, når det kommer til stykket, meget dyg-

tige til at nyde denne drøm.” (Bg. 16.8, forklaring)
På trods af, at de hævder, at Gud ikke eksisterer,
taler de ofte om Ham, og somme tider erklærer de
selv at være Gud:
”Normalt ser en dæmonisk person sig selv som
den Højeste Gud, og en dæmonisk prædikant
fortæller sine tilhængere: ”Hvorfor søge Gud andre
steder? I er alle selv Gud! I kan gøre lige, hvad I
vil. Tro ikke på Gud. Smid Gud væk. Gud er død.””
(Bg. 16.16, forklaring)
Dæmonerne fornægter både Guds og sjælens,
dvs. deres egen, eksistens: ”De konkluderer, at
ligesom et barn blot er resultat af sex mellem en
mand og en kvinde, er denne verden født uden
nogen sjæl.” (Bg. 16.8, forklaring)
Dæmonerne har deres egne teorier, og de er
sjældent enige. Generelt er dæmoner dog ateister,
og en meget udbredt teori er, at ”Verden er blevet
skabt ved egen kraft, og der er ingen grund til at tro,
at der står en Gud bag den.” (Bg. 16.8, forklaring)

Dæmonernes aktiviteter
Vers 9-18 beskriver dæmoniske aktiviteter. Dæmoner er altid engageret i ugra-karma, skadelige
aktiviteter: ting, der hverken gør godt for dem selv
eller verden. Alligevel tror de, at de gør fremskridt.
Et typisk eksempel er opfindelsen af kernevåben.
Krishna beskriver dæmonerne som alpamedhasah, mindre intelligente (vers 9), fordi de har
søgt tilflugt i lystne begær (vers 10). Dette indvikler
dem i et netværk af materielle ønsker (vers 11-12).
”Dæmonerne tage det for givet, at sansenydelse
er livets endelige mål, og denne opfattelse bibeholder de helt op til døden.” (Bg. 16.11-12, forklaring)
For at opfylde deres begær er de klar til at gøre
de mest grusomme ting. Et typisk eksempel er
moderne slagterier. Dæmonerne har en forkærlighed for at bryde det, vi kender som frihedens fire
regulerende principper. Prabhupada skriver: ”Den
slags dæmoniske mennesker er kun tiltrukket af
vin, kvinder, spil og kød.” I et dæmonisk samfund
anses disse ting for at være de mest tilfredsstillende
ting i livet, men i virkeligheden medfører de blot
uanede mængder af lidelse.
Dæmoniske personer arbejder ofte meget hårdt
for at opfylde deres begær. De tror på kraften af
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egne anstrengelser og forstår ikke loven om karma
eller Herrens bagvedliggende hånd.
Den dæmoniske persons tænkemåde udtrykkes
meget tydeligt i vers 13-15: ”Så megen rigdom ejer
jeg i dag, og ifølge mine planer vil jeg få endnu
mere. Så meget er mit nu, og i fremtiden vil det
forøges mere og mere. Han var min fjende, og jeg
har slået ham ihjel, og mine andre fjender vil også
blive dræbt. Jeg er herskeren over alting. Jeg er
nyderen. Jeg er perfekt, mægtig og lykkelig. Jeg
er den rigeste mand og er omgivet af aristokratiske slægtninge. Ingen er så magtfuld og lykkelig
som jeg. Jeg vil udføre offerhandlinger, jeg vil yde
velgørenhed, og således vil jeg nyde livet.” (Bg.
16.13-15)
Resultatet af dæmonisk tankegang og aktivitet
kan sammenfattes i tre faser: 1) En masse hårdt
arbejde, 2) ubegrænsede bekymringer og 3) en
mørk fremtid.

Dæmonisk religion
I virkeligheden forkaster dæmonerne Gud og
skrifterne. Alligevel fører de sig somme tider frem
som religiøse personer: ”Undertiden påtager
sådanne dæmoner sig rollen som prædikanter,
vildleder folk og bliver kendte som religiøse reformatorer eller inkarnationer af Gud. De udfører
offerhandlinger for et syns skyld, eller de tilbeder
halvguder eller opfinder deres egen Gud.” (Bg.
16.17, forklaring)
En sådan ”religion” er tydeligvis materielt motiveret, og resultatet af ikke at anerkende Herrens
overherredømme er uvægerligt, at man begår vold
mod andre såvel som imod sig selv. Dette sker på
det fysiske plan ved aktiviteter som kødspisning,
prostitution og beruselse. På det åndelige plan
begår dæmonerne selvmord ved at afskære sig
selv og andre fra Gud.

Dæmonernes skæbne
”De, der er misundelige og ondsindede, de
laveste blandt mennesker, kaster Jeg bestandigt
ned i den materielle eksistens’ ocean i forskellige
dæmoniske arter.” (Bg. 16.19)
Det beskrives i det følgende vers, at dæmonerne
synker dybere og dybere ned. I forklaringen svarer
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Prabhupada på spørgsmålet om, hvordan dette
kan harmonere med opfattelsen af en barmhjertig
Gud: ”Anbringelsen af asuraerne eller dæmonerne
i den laveste livsstatus er blot en anden side af
Hans barmhjertighed. Somme tider bliver asuraer
dræbt af den Højeste Herre, men at blive slået ihjel
på denne måde er også godt for dem, for i den vediske litteratur finder vi , at alle, der bliver slået ihjel
af den Højeste Herre, opnår befrielse.” (Bg. 16.20,
forklaring) Eksemplet gives med Ravana, Kamsa
og Hiranyakasipu, der alle opnåede befrielse ved
at blive slået ihjel af Krishna.
Guds barmhjertighed mod dæmonerne diskuteres også i Srimad-Bhagavatam: ”Når det levende
væsen foretrækker at misbruge sin uafhængighed
og glide ned mod uvidenhed, prøver den fuldstændigt barmhjertige Herre først af alt at beskytte ham
mod fælden, men når det levende væsen fremturer
med at glide ned til helvede, hjælper Herren ham
til at glemme sin virkelige position. Herren hjælper
det faldne levende væsen til at glide ned til det
laveste punkt blot for at give ham muligheden for
at få at se, om han bliver lykkelig ved at misbruge
sin uafhængighed.” (SB. 3.12.4, forklaring)

De tre porte til helvede
I vers 21 beskrives tre porte til helvede: begær,
vrede og grådighed. Man forsøger at tilfredsstille
sit begær, og når det mislykkes, giver det ophav til
vrede og grådighed. Selv hvis det skulle lykkes at
tilfredsstille sine begær for en kort stund, giver det
blot ophav til en anden dæmonisk kvalitet, stolthed.
Det understreges, at man må overvinde disse
tre fjender ved at følge den foreskrevne handlemåde. På den måde kan man gradvist hæve sig
til niveauet af Krishna-bevidsthed.

Vejen til fuldkommenhed
Til slut sammenfatter Krishna skæbnen for de
to klasser. Først dæmonen: ”Den, der forkaster
skrifternes påbud og handler efter sit eget hoved,
opnår hverken fuldkommenhed, lykke eller det
højeste mål.” (Bg. 16.23)
Her advares igen mod at handle lunefuldt. Det
er ikke nok at have teoretisk viden: ”Hvis man
ikke handler på det i sit eget liv, må man siges at

være den laveste blandt mennesker.” (Bg. 16.23,
forklaring). Det er heller ikke nok blot at tro på
Gud: ”Selv hvis man accepterer Guds eksistens,
men ikke engagerer sig i Herrens tjeneste, er ens
bestræbelse omsonst.” (Bg. 16.23, forklaring)
Den guddommelige bevidsthed beskrives i
sidste vers: ”Man skal forstå, hvad der er pligt,
og hvad der ikke er pligt ved at kende skrifternes
anvisninger. Når man kender disse regler og forskrifter, skal man handle således, at man gradvist
bliver ophøjet.” (Bg. 16.24)
I forklaringen giver Prabhupada en opsummering af kapitlet og en smuk sammenfatning
af den hengivne tjenestes proces som givet af
Caitanya Mahaprabhu: ”Han bad kort og godt
alle synge Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, engagere sig i Herrens
hengivne tjeneste og spise resterne af den mad,
der er ofret til Deiteten.”

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

der?
Hvad er dæmonernes syn på verdens skabelse, formålet med livet og Guds eksistens?
Giv eksempler på ugra-karma (skadelige
handlinger).
Hvad er resultatet af at søge tilflugt i lyst
(kamam-asritya)?
Forklar den dæmoniske persons tankegang
ud fra vers 13-15.
Forklar ordet moha-jala.
Sammenlign Ravana med moderne dæmoner.
Hvad er kendetegnene på dæmonisk ”religion”?
Hvad vil det sige, at dæmonerne er misundelige på deres eget selv?
Hvad sker der med dæmoniske personer i
næste liv?
Hvordan viser Gud barmhjertighed mod
dæmonerne?
Forklar avidhi purvakam.

Spørgsmål til kapitel 16
Vers 1-6
Gør rede for hvilke kvaliteter der er knyttet de
forskellige varnaer og asramaer, og hvorfor
de er vigtige for den bestemte person eller
livssituation.
2. Hvor længe skal man leve i hver asrama?
3. Forklar ahimsa, satyam, akrodhah, apaisunam, hrih og acapalam.
4. Nævn de 6 dæmoniske egenskaber, og hvordan de leder til helvede.
5. Hvad fører henholdsvis transcendentale og
dæmoniske kvaliteter til?
6. Hvorfor ansås Arjunas deltagelse i krigen ikke
for dæmonisk?
7. Hvad er hovedforskellen på de to klasser af
mennesker?
8. Forklar garbhadhana-samskara og standarden for kønsliv i Krishna-bevidsthed.

Vers 21-24
Hvad er de tre porte til helvede? Hvordan
undgår man dem?
2. Forklar ordet kama-karatah.
3. Beskriv Caitanya Mahaprabhus proces ud fra
forklaringen til vers 24.
4. Hvad er de fire grundlæggende fejl hos den
betingede sjæl?
5. Hvad beskriver Prabhupada som den største
forseelse i menneskelivet?
6. Indsæt det manglende ord i sætningen: ”I det
mindste må man hæve sig til ….. kvalitet, før
døren til at forstå den Højeste Herren kan
blive åbnet.”
7. Hvorfor er det vigtigt at følge skrifterne?
8. Diskuter betydningen af at blive vejledt af en
åndelig mester.

1.

1.

Vers 7-20
Hvilke kvaliteter finder man ikke hos en
dæmon?
2. Forklar indre og ydre renlighed?
3. Hvilke regler gælder for beskyttelse af kvin-

Ekstra opgaver:

1.

Sammenlign kvaliteterne nævnt i Bg. 16.1-3 med
Bg. 10.4-5 og Bg. 13.8-12.

Kan du genkende nogle guddommelige eller
dæmoniske egenskaber i dig selv?
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50 bøger i anledning
af ISKCON's 50 år
af Gaura-hari Dasa

I slutningen af september mødtes ISKCON’s
europæiske ledere til deres årlige European
Leadership Meeting i Villa Vrindavana uden for
Firenze i Italien. Her tog Titiksu og Visvambhara Prabhu fra England initiativ til at lave
en kampagne for at opmuntre alle hengivne
i ISKCON til at distribuere mindst 50 af Srila
Prabhupadas bøger i løbet af 2016, som jo
er 50-året for grundlæggelsen af ISKCON.
Jeg meldte mig som medlem af komiteen til
organisering af kampagnen. Jeg tænkte, at jeg
kunne skrive lidt her om ideen bag kampagnen
og samtidig bidrage med nogle af mine egne
tanker om distributionen af Srila Prabhupadas
bøger.
Der er blevet sagt så meget om vigtigheden
af at distribuere bøger, at det vel egentlig burde
række. Samtidig er vi mange, som gerne så, at
flere bøger gik ud. Ethvert forsøg på at sætte
fokus på det må hilses velkomment, tænker
jeg. 50 bøger på et helt år lyder ikke af så
meget, men lad os nu sige, at hver eneste
hengiven i ISKCON faktisk tog sig sammen
og distribuerede 50 bøger. Det ville blive et
anseeligt antal. Det gode ved initiativet er
måske netop, at 50 bøger på et år er et yderst
realistisk mål, selv for dem, som ikke har nogen erfaring eller sælgertalent, eller som har
travlt med så mange andre ting. Hvis man for
eksempel beslutter sig for i hvert fald en gang
om ugen at tage Prabhupadas bøger under
armen og bruge en time eller to på bare at gå
fra person til person og præsentere bøgerne,
skulle det være mærkeligt, om man ikke
mødte i det mindste en eller to personer, som
var interesserede og købte en bog. Én bog
distribueret om ugen er faktisk mere end nok
til at nå målet.
Drømmen ville være, at vi alle sammen fik en
smag for at redde betingede sjæle ud af mayas
klør. Hvor mange af os er ikke selv blevet red10

det ved, at vi læste en af Prabhupadas bøger?
Er vi så forskellige fra alle andre? Det må virke
for dem også. Er vi glade og tilfredse hengivne,
som har fået et nyt håb? Hvis svaret er ja, så
lad os dele det med andre. Hvis svaret er nej,
kan jeg kun sige, at der må være noget, vi gør
forkert. Noget, vi ikke har forstået, for processen virker. Det er blevet bevist mange gange.
Selv har jeg måttet spørge mig selv, hvorfor
jeg ikke brænder af iver for at gå ud og præsentere Prabhupadas bøger for folk. Hånden
på hjertet: i mange år har jeg haft og har
måske til dels stadig en ubevidst, irrationel
frygt eller aversion mod at udføre dette højeste velfærdsarbejde. Jeg vil ikke bruge det
som en undskyldning, men jeg vil sige, at den
måde, vi distribuerede bøger på i mine unge
dage i ISKCON for over 30 år siden, gjorde det
svært for mig. Vi var kort sagt meget resultatfikserede. Ofte var det første spørgsmål, når
man mødtes efter en dags distribution: ”Hvor
mange.” Jeg vil vove at påstå, at det ikke er
den bedste måde at tænke på.
Hvis vi henvender os til folk med den tanke
i baghovedet, at nu gælder det om at få dem
til at købe, så vi kan komme hjem med et godt
resultat, er det måske ikke så mærkeligt, hvis
både de og vi bliver ”brændt af”. Folk er meget
på vagt, når nogen kommer til dem for at sælge
et eller andet. De er blevet taget ved næsen
så mange gange, og de fleste tænker: ”Ikke
igen.” Kun hvis vi virkelig har et ønske om at
hjælpe, kan vi bryde igennem denne mur af
skepsis og få folk til at forstå, at Prabhupadas
bøger er nøglen til at få tilfredsstillet deres
inderste længsler.
Noget af det bedste ved at gå ud med
Prabhupadas bøger er netop, at vi bliver
konfronteret med virkeligheden. Er vi faktisk
interesserede i at hjælpe? Forstår vi Herren
Caitanyas mission? Føler vi med vores

I slutningen af september mødtes ISKCON’s
europæiske ledere til deres årlige European
Leadership Meeting i Villa Vrindavana uden for
Firenze i Italien. Her tog Titiksu og Visvambhara Prabhu fra England initiativ til at lave
en kampagne for at opmuntre alle hengivne
i ISKCON til at distribuere mindst 50 af Srila
Prabhupadas bøger i løbet af 2016, som jo
er 50-året for grundlæggelsen af ISKCON.
Jeg meldte mig som medlem af komiteen til
organisering af kampagnen. Jeg tænkte, at jeg
kunne skrive lidt her om ideen bag kampagnen
og samtidig bidrage med nogle af mine egne
tanker om distributionen af Srila Prabhupadas
bøger.
Der er blevet sagt så meget om vigtigheden
af at distribuere bøger, at det vel egentlig burde
række. Samtidig er vi mange, som gerne så, at
flere bøger gik ud. Ethvert forsøg på at sætte
fokus på det må hilses velkomment, tænker
jeg. 50 bøger på et helt år lyder ikke af så
meget, men lad os nu sige, at hver eneste
hengiven i ISKCON faktisk tog sig sammen
og distribuerede 50 bøger. Det ville blive et
anseeligt antal. Det gode ved initiativet er
måske netop, at 50 bøger på et år er et yderst
realistisk mål, selv for dem, som ikke har nogen erfaring eller sælgertalent, eller som har
travlt med så mange andre ting. Hvis man for
eksempel beslutter sig for i hvert fald en gang
om ugen at tage Prabhupadas bøger under
armen og bruge en time eller to på bare at gå
fra person til person og præsentere bøgerne,
skulle det være mærkeligt, om man ikke
mødte i det mindste en eller to personer, som
var interesserede og købte en bog. Én bog
distribueret om ugen er faktisk mere end nok
til at nå målet.
Drømmen ville være, at vi alle sammen fik en
smag for at redde betingede sjæle ud af mayas
klør. Hvor mange af os er ikke selv blevet reddet ved, at vi læste en af Prabhupadas bøger?
Er vi så forskellige fra alle andre? Det må virke
for dem også. Er vi glade og tilfredse hengivne,
som har fået et nyt håb? Hvis svaret er ja, så
lad os dele det med andre. Hvis svaret er nej,

kan jeg kun sige, at der må være noget, vi gør
forkert. Noget, vi ikke har forstået, for processen virker. Det er blevet bevist mange gange.
Selv har jeg måttet spørge mig selv, hvorfor
jeg ikke brænder af iver for at gå ud og præsentere Prabhupadas bøger for folk. Hånden
på hjertet: i mange år har jeg haft og har
måske til dels stadig en ubevidst, irrationel
frygt eller aversion mod at udføre dette højeste velfærdsarbejde. Jeg vil ikke bruge det
som en undskyldning, men jeg vil sige, at den
måde, vi distribuerede bøger på i mine unge
dage i ISKCON for over 30 år siden, gjorde det
svært for mig. Vi var kort sagt meget resultatfikserede. Ofte var det første spørgsmål, når
man mødtes efter en dags distribution: ”Hvor
mange.” Jeg vil vove at påstå, at det ikke er
den bedste måde at tænke på.
Hvis vi henvender os til folk med den tanke
i baghovedet, at nu gælder det om at få dem
til at købe, så vi kan komme hjem med et godt
resultat, er det måske ikke så mærkeligt, hvis
både de og vi bliver ”brændt af”. Folk er meget
på vagt, når nogen kommer til dem for at sælge
et eller andet. De er blevet taget ved næsen
så mange gange, og de fleste tænker: ”Ikke
igen.” Kun hvis vi virkelig har et ønske om at
hjælpe, kan vi bryde igennem denne mur af
skepsis og få folk til at forstå, at Prabhupadas
bøger er nøglen til at få tilfredsstillet deres
inderste længsler.
Noget af det bedste ved at gå ud med
Prabhupadas bøger er netop, at vi bliver
konfronteret med virkeligheden. Er vi faktisk
interesserede i at hjælpe? Forstår vi Herren Caitanyas mission? Føler vi med vores
medmennesker? Alt det må vi gøre op med
os selv, når vi står der og skal præsentere
dem for Prabhupadas bøger. Hver eneste
person er en kandidat til at tage imod nåden.
Erfaring vil uden tvivl lære os, at vi har større
chancer for at nå ind til visse kategorier af
mennesker end andre, men somme tider bliver
man overrasket. En, som man mindst havde
ventet, kan pludselig købe en bog, og hvis
(Fortsættes side 13)
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PRABHUPADA-MEDITATION:
Vi er alle tjenere
af Satsvarupa Dasa Goswami

I anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum skriver Satsvarupa Dasa Gosvami, der er en af
Srila Prabhupadas allerførste disciple fra New York i 1966 og forfatter til Prabhupada-lilamrta,
den officielle biografi over Srila Prabhupada, hver dag en medition over Srila Prabhupada. Hans
meditationer består dels af beskrivelser af, hvad Prabhupada lavede på dette tidspunkt for 50
år siden, dels af tanker, som han gør sig om Srila Prabhupada.
Vi kommer til at bringe en af hans daglige meditationer i hvert nummer af Nyt fra Hare Krishna i
2016. I dette nummer er det de tanker, som han gjorde sig på årets første dag, den 1. januar 2016.
Prabhupada insisterede på at gentage, at vi
alle er tjenere. Vi tjener måske vores kroppe,
familier eller land, men det bedste er at tjene
den Højeste Herre, og det er vores naturlige
position. I Bhagavad-gita (18.72) spørger
Herren Krishna Arjuna: ”O Prthas søn, O
vinder af rigdomme, har du hørt dette med
et opmærksomt sind, og er din uvidenhed og
illusion nu forsvundet?” Arjuna svarer: ”Min
kære Krishna, O Du ufejlbarlige, min illusion er
nu ovre. Jeg har genvundet min hukommelse
ved Din barmhjertighed, og jeg står nu fast
og er fri for tvivl og parat til at handle ifølge
Dine instruktioner.” I sin kommentar betoner
Prabhupada, at vi alle er i illusion og tror, at
vi er noget andet end Krishnas tjener. Vi kan
endda tro, at vi ikke behøver at tjene nogen.
Men vi tjener altid – enten den illusoriske
energi eller Herren.
Denne morgen, hvor jeg læser dette, husker
jeg en kritik af Prabhupada, jeg havde hørt, at
han er en fundamentalist, der ikke beskæftiger
sig med de esoteriske fortolkninger af vaisnava-filosofien. Imens jeg læste Prabhupadas
forklaring, så jeg, at Prabhupada var meget
grundlæggende og gentog sit tema. Han bemærkede eksempelvis: ”Det levende væsens
naturlige position er at være en tjener. Enten
må han tjene den illusoriske maya eller den
Højeste Herre. Og kun når denne illusion er
overvundet, kan man forstå Krishna.”
Den illusion, som Arjuna refererer til, blev
nævnt af Krishna, da Han sagde: ”Er din il12

lusion nu overstået? Er din tvivl forsvundet?”
Arjuna svarede: ”Ja, min illusion er ovre. Min
tvivl er forsvundet takket være Dig.” Men i
disse vers i Bhagavad-gita fortæller Krishna
ikke direkte, hvad illusionen er. Prabhupada
forklarer, hvad den er.
Srila Prabhupada fortæller, at næsten alle
betingede sjæle er i denne tilstand af illusion.
Hvis det ikke var tilfældet, ville vi være befriet.
Vi ville være rene hengivne. Prabhupada
er ikke forkert på den, når han insisterer på
dette. Fordi han er sådan en central prædikant, ønsker han at befri os, nøjagtigt ligesom
Krishna befriede Arjuna. Han taler ikke bare
akademisk eller på en teoretisk måde. Han
ønsker at redde sjælen og føre den til Krishnas
lotusfødder.
Prabhupada vil have os til at forvandle
os selv i alle vores aktiviteter og tanker til
bhaktaer af Krishna, Guddommens Højeste
Personlighed. Han er den mest eksistentielle
prædikant, der ansporer os til handling. Hvis vi
accepterer at handle på denne måde, vil alle
de esoteriske sandheder i Krishna-bevidsthed
blive åbenbaret for os. Hvis vi ikke handler,
som Prabhupada opfordrer os til, hvordan vil
det da få os til at overgive os til Krishna, selv
om vi måtte finde en anden lærer, der taler frit
om esoteriske emner? Hvor mange af os er så
avancerede, at vi allerede har gjort det, som
Prabhupada har bedt os om at gøre?
Jeg vil tro, at hvis nogle ikke er tilfredse
med det, Prabhupada skriver, skyldes det i

de fleste tilfælde, at de vil diskutere noget
andet. Det er ikke fordi, at de allerede har
rettet sig efter det, han har sagt. Tværtimod
er de somme tider forstyrret over, at han
beder dem om at overgive sig til Krishna,
Guddommens Højeste Personlighed. De
vil hellere tale om noget andet.
Selv hvis man gerne vil høre diskussioner om noget andet om Krishna – høre om
Krishna og gopierne eller om en symbolsk
betydning af ordet overgivelse – kan dette
kun gøres på en meningsfuld måde, hvis
man har forstået sin naturlige identitet.
Prabhupada holder sig til dette punkt, som
er Krishnas punkt og de tidligere acaryaers
punkt. Han tilbyder sine læsere oplysning
og en handlingsplan. Vores illusion er, at vi
tror, at vi ikke tjener nogen, eller at vi tror, at
vi selv er herrer. Men Krishna-bevidsthed
vil sige at acceptere Krishna som Guddommens Højeste Personlighed.
Satsvarupa Maharajas daglige Prabhupada-meditationer kan læses her: http://
www.dandavats.com/?p=20490.

(Fortsat fra side 11)
man ikke havde prøvet, ville man aldrig have
fundet ud af det.
Det vigtigste er ikke, at folk køber en bog.
Yderst set er det op til Krishna, og alle har
deres frie vilje – det må vi respektere og acceptere. Det vigtigste er at efterlade et godt
indtryk. Uanset hvad må vi prøve på at opføre
os som ”ladies and gentlemen”. Selv hvis personen ikke går sin vej med en bog i hånden,
er mødet en succes, hvis han tænker: ”Det
var en sympatisk person.” Det vil folk huske,
og næste gang, vi møder dem, er der gode
chancer for, at de tager imod tilbuddet, fordi
de fik et godt indtryk.
Folk er ikke altid så venlige på gaden, det er
et faktum, men udfordringen er at være venlig
selv mod dem, som ikke er det. Jeg har ofte
været ude for, at folk tester mig ved at sige nej,

selv om de måske egentlig er interesserede.
De vil se, hvordan jeg reagerer. Laver jeg
bare et show for at få dem til at købe, eller er
jeg ”ægte”.
Folk er under illusion, og de forstår ikke, hvad
relevans Gud har i deres liv. Én ting sætter alle
dog pris på, og det er, hvis de møder en person,
som faktisk er ydmyg, tolerant, tålmodig, beslutsom, entusiastisk osv. Det er der, vi må sætte
ind. Det er på den måde, vi kan tiltrække folk.
Vi må blive levende eksempler på, at Krishnabevidsthed indebærer alt, som er godt. Selv hvis
det er det eneste, der kommer ud af vores forsøg
på at distribuere Srila Prabhupadas bøger, er det
vel ikke så dårligt endda.
50 bøger på et år. Det burde vi kunne klare.
For mere information om kampagnen kan man
kontakte Titiksu Prabhu via e-mail: titiksu@
pamho.net.
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Vinterdyrkningens
kunst
Af Lalitanatha Dasa

En anmeldelse af ’The Winter Harvest Handbook’ af Eliot Coleman.
Er du inspireret af Srila Prabhupadas tanke
om et enkelt liv kombineret med høj tænkning?
Kunne du derfor godt tænke dig at komme et
skridt nærmere på at realisere dine drømme
om selvforsyning og vende tilbage til et liv i
mere direkte kontakt med jorden? I så fald vil
du nok finde det interessant at stifte bekendtskab med den amerikanske ”gartner-guru”
Eliot Coleman.
Coleman har igennem mange år været en
ledende skikkelse inden for den økologiske
selvforsyningsbevægelse. Han har vist, hvordan det er muligt for næsten alle at praktisere
en høj grad af selvforsyning og leve af at
dyrke et småbrug. Selv hvis man er blandt
dem, der ikke har megen jord til rådighed og
hænger fast i et storbymiljø, behøver det ikke
at afskære én fra at praktisere selvforsyning.
Colemans eksempel er, at på én hektar jord
fuldtidsbeskæftiger han sig selv og sin hustru
plus fem medarbejdere med dyrkning af økologiske grønsager til salg året rundt. Ønsker
man blot at dyrke til sig selv og sin familie, kan
man med hans metoder fint klare sig med 50
eller 100 kvadratmeter, hvilket også er til at
opstøve i byområder.
Jeg har netop læst hans seneste bog fra
2009, The Winter Harvest Handbook, hvor han
forklarer, hvordan det selv på vores breddegrader er muligt at høste de fineste grønsager
året rundt. Coleman bor i staten Maine i det
nordøstlige USA i et klima, der minder meget
om det danske med kolde og mørke vintre.
Alligevel leverer han selv midt om vinteren
35 forskellige slags friskhøstede grønsager
til markedssalg hver uge.
Så må han brænde en masse olie og gas
af til opvarmning, tænker de fleste nok med
det samme. Men nej, det meste af dyrknin14

gen foregår i uopvarmede mobile drivhuse,
som han udnytter intensivt. Han har prøvet
sig frem igennem mange år og fundet ud af,
at hvis man dækker planter i et drivhus over
med et ekstra lag plast eller dyrker dem under
en drivbænk inde i drivhuset, beskytter det
forholdene for planterne så meget, at mange
ting kan overleve og vokse vinteren igennem.
Det er endvidere muligt at opvarme drivhuse
nogle grader ved hjælp af aktive kompostdynger inde i drivhusene. Således er han i stand til
at levere mange slags salater, bladgrønsager
som bladbeder, portulak mm., gulerødder,
seleri, rødbeder, pastinakker, majroer, kål af
forskellige slags osv., selv når der er store
snedriver og tyve graders frost udenfor.
At optimere dyrkningen på sin jord kalder
Coleman for at ”opdage sine hemmelige
marker”. I stedet for at købe mere jord har
han fulgt et princip om at udvikle metoder til
at dyrke mere og flere gange på den samme
jord. Således høster han ofte fire-fem gange
om året på samme sted.
Et sted, Coleman har hentet inspiration fra,
er de berømte gartnerier i Paris (La culture maraîchère) fra den anden halvdel af 1800-tallet
frem til omkring år 1900. På den tid dyrkede
Paris’ gartnere inden for byens grænser året
rundt enorme mængder af friske grønsager af
højeste kvalitet til alle byens borgere. Parisgartnerne udviklede dyrkningsteknikker, der
ikke er blevet overgået siden, hvor de kunne
udnytte hver eneste kvadratmeter så optimalt,
at de på det samme jordstykke kunne høste
op til otte forskellige ting om året. Det bruger
Coleman et helt kapitel til at fortælle om.
Eksemplet fra Paris er så interessant, at det
er værd at studere for alle selvforsyningsentusiaster. Det er noget nær et ideelt eksempel.

Det hele var lokalt, for dyrkningen foregik inde i selve byen.
Dermed havde byens borgere
adgang til helt friske varer på
en måde, der ikke er mulig, når
ting bliver fragtet langvejs fra.
Gartnerne havde specialiseret
sig i det rette valg af grønsagssorter til dyrkning hele året. De
udnyttede de enorme mængder
af hestegødning, der var til rådighed på den tid, til at opvarme
jorden gennem kompostering
selv midt om vinteren.
Alt var økologisk og bæredygtigt, for jorden blev kun gødet af
hestegødning og blev derfor hvert år mere og
mere frugtbar på trods af den intensive dyrkning. Gartnerne i Paris eksporterede tilmed
grønsager om vinteren til London, hvor folk
undrede sig over, hvordan franskmændene
kunne dyrke så meget i et klima, der ikke
adskilte sig væsentligt fra Londons.
Hvad var de franske gartneres hemmelighed? Coleman citerer en ledende parisgartner
fra den tid: ”Dyrk altid så lille et jordstykke som
muligt, men dyrk det exceptionelt godt.” Hellere lidt jord dyrket optimalt end mere jord, der
ikke bliver dyrket og udnyttet ordentligt – det er
hemmeligheden. Lær at udnytte hver eneste
kvadratmeter til fulde. Paris’ gartnere dyrkede
så intensivt, at det ikke var muligt at køre
med en trillebør imellem grønsagsbedene. Alt
foregik ved håndkraft. Hestegødningen blev
transporteret ind i haverne og grønsagerne
ud af haverne på ryggen af gartnerne selv i
særlige kurve, de havde udviklet til formålet.
Dette og mange andre spændende ting
fortæller Coleman om i The Winter Harvest
Handbook. Vi kan lære af personer som ham.
Srila Prabhupada ønskede ”at sætte et eksempel for en mere enkel og naturlig måde at
leve på”, og han etablerede landbrugssamfund
rundt omkring i verden for at vise, hvordan det
kan lade sig gøre at vende tilbage til dyrkning
af jord og beskyttelse af køer som det økono-

miske grundlag overalt i verden.
Her er et praktisk eksempel på,
hvordan det kan gøres.
Og der er brug for sådanne
praktiske eksemplar. Prabhupadas landbrugsrevolution er slet
ikke slået igennem i det omfang,
som han ville have det. Nu om
dage har mange hengivne tilmed svært ved at se, hvordan
denne side af Prabhupadas
drøm overhovedet kan realiseres eller gøres relevant for dem.
Nogle tror, at det ikke kan lade
sig gøre i den moderne verden.
Den pessimisme deler jeg
ikke. Men mange af vores forsøg på at starte
landbrugssamfund og selvforsyning er blevet
grebet forkert an. Jeg har flere gange set hengivne forsøge at starte landbrugssamfund ved
at investere og starte stort op blot for nogle år
senere at måtte sande, at det ikke fungerer. Så
måske problemet er, at det er en grundlæggende fejl at starte med for megen jord. Det tvinger
med det samme én til at anvende maskiner
og tvivlsomme ”moderne” dyrkningsmetoder.
Det betyder investeringer, der skal forrentes,
hvilket flytter ens fokus fra selvforsyning over
til at dyrke det, der kan afsættes på et marked.
Det går skævt lige fra starten.
Så er det nok en meget bedre strategi at
starte småt der, hvor man er, med f.eks. 100
eller 200 kvadratmeter og lære at udnytte hver
kvadratmeter fuldt ud. Det kræver ikke store
investeringer at gøre dette, så med det samme
er der rentabilitet og overskud. Som man gør
sine erfaringer, kan man udvide lidt efter lidt
uden på noget tidspunkt at kaste sig ud i usikre
investeringseventyr og sætte rentabiliteten
over styr. Efter en årrække vil man kunne stå
med en så stort projekt, som man ønsker det.
Coleman er et godt praktisk eksempel på,
hvordan dette kan lade sig gøre.
Eliot Coleman, The Winter Harvest Handbook, udgivet af Chelsea Green i 2009.
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Hvorfor tro
på Kreationisme?
Af Lalitanatha Dasa

Hjemmesiden www.religion.dk, der drives af Kristeligt Dagblad, har et panel, der svarer på
spørgsmål fra sidens læsere. ”Hvorfor tro på kreationisme?” spurgte en fyr, der hedder Jeppe,
for nyligt panelet. Jeg blev bedt om at give et svar.
Hvorfor man skulle tro på kreationisme,
kommer selvfølgelig helt an på, hvad du
(Jeppe) mener med kreationisme, for ordet
har forskellige betydninger. For eksempel
bruges det somme tider i en snæver betydning som betegnelse for ideen om, at Biblens
skabelsesberetning er en præcis historisk og
videnskabelig redegørelse for livets opståen
på Jorden. Det inkluderer ideen om, at Jorden
og dens liv blev skabt for kun lidt over 6.000 år
siden, og at Gud skabte alt liv på seks dage.
Hvis du gerne vil have svar på, hvorfor man
skulle tro på kreationisme i denne snævre betydning, bliver jeg dig svar skyldig. Det er ikke
noget, jeg selv tror på. Jeg mener, at Jorden og
dens liv er mange milliarder år gamle, ligesom
universet er det, og at livet på Jorden ikke altid
har set ud, som det gør nu.
Sigter du derimod til kreationisme i den
bredere betydning, at livet og universet er et
resultat af et bagvedliggende skabende intelligent væsens aktivitet, er det straks en anden
ting. Det mener jeg, at der ikke bare er grund
til at tro på, men at det i virkeligheden er det
eneste, der giver god videnskabelig mening i
lys af det, vi nu ved om livet og det observerbare univers.
At jeg mener dette, skyldes bl.a., at livet og
universet har træk, der ikke ser ud til at kunne
forklares uden en bagvedliggende intelligens.
Det er i øvrigt ikke nogen ny tanke, for det har
mange filosoffer og andre kloge folk ment i
tusindvis af år. Således skrev Brorson: ”Gik
alle konger frem på rad i deres magt og vælde,
de mægtede ej det mindste blad at sætte på
en nælde.”
Omskriver man dette, siger Brorson, at
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selv om vi mennesker er dygtige og kan gøre
mange imponerende ting såsom at lave store
bygningsværker og konstruere sindrige maskiner, er det stadigvæk for intet at regne ved
siden af den orden og funktionalitet, som vi
støder på i naturen. Nu kan vi konstatere, at
f.eks. bygninger og maskiner ikke kan opstå af
sig selv, men kun kan blive til som et resultat
af vores intelligente aktivitet inklusive nøje
planlægning og beregninger plus stor omhu i
alle detaljer i konstruktionsfasen. Hvor meget
mere intelligens og intelligent aktivitet må der
da ikke lægge bag den langt større grad af
orden, som vi finder i naturen.
Dette argument om intelligent design er kun
blevet stærkere i takt med, at den moderne
videnskab har løftet tæppet en smule for den
kompleksitet, der ligger til grund for det synlige
liv. Således har man i den sidste menneskealder opdaget noget af det, der sker inde i en
celle. For 150 år siden troede Darwin, at en celle var en simpel dråbe mikroskopisk slim, der
let kunne opstå af sig selv fra ”urmudderet”.
Han kunne dårligt have taget mere fejl. I dag
ved vi, at en celle er det mest komplekse, vi
har opdaget noget sted i universet. Hver celle
er som en enorm fabrik, hvor maskiner, der
udfører tusindvis af funktioner og producerer
tusindvis af nye maskiner og produkter hvert
sekund, strækker sig i alle retninger, så langt
øjet kan række. DNA’et, hvorpå vores arvemateriale ligger, er en decideret hukommelse
ligesom harddisken i en computer, imens den
genetiske information, der ligger på DNA’et,
er et stykke software, som der er omkring 1
GB information af i hver celle på dens DNA.
Spørgsmålet er derfor: ”Hvor kommer

denne enorme
kompleksitet
i cellen fra?”
Hertil vil nogle
svare: ”Den er
opstået af sig
selv igennem
milliarder af års
udvikling.”
Dette svar
har desværre
nogle problemer. For det
første strider
det imod almindelig sund
fornuft, at orden og kompleksitet skulle
kunne opstå af
sig selv uden
en bagvedliggende intelligent aktivitet. Shakespeares samlede værker
opstod heller ikke af sig selv, og den tekst eller
mængde af information, der findes i bare en
enkelt celle, overstiger langt mængden af tekst
i Shakespeares værker. Alle sandsynlighedsberegninger viser da også, at sandsynligheden
for, at cellens kompleksitet skulle være opstået
tilfældigt af sig selv, i praksis er nul.
For det andet er ethvert forsøg på videnskabeligt at demonstrere, hvordan en celle
skulle kunne være opstået af sig selv på den
tidlige jord ved spontane, naturlige kemiske
processer, hidtil slået fuldstændigt fejl. Ja, de
videnskabsfolk, der forsker i livets oprindelse,
har ikke engang antydningen af en teori om,
hvordan cellen skulle kunne være opstået på
den måde.
Derfor beskrev den engelske Cambridgeprofessor Simon Conway Morris for nogle år
siden forskningen i livets oprindelse som ”en
ynkelig videnskabelig fiasko”. På trods af over
50 års målrettet forskning er man ikke kommet
et eneste skridt nærmere på at forstå oprindel-

sen til cellens og dermed livets kompleksitet.
Af den grund er den bedste teori om, hvor
livets og naturens kompleksitet skulle være
kommet fra, stadigvæk ideen om, at den
skyldes en bagvedliggende intelligens. Vi
ved, at intelligente væsener kan være årsag
til komplekse ting som sindrige maskiner og
lange tekster med betydning, og vi kender
ikke til noget andet, der kan være årsag til det
(såsom naturlige kemiske og fysiske processer
og tilfældige hændelser). Således giver det
rationelt og videnskabeligt set god mening, at
naturens kompleksitet skyldes en bagvedliggende intelligens, som man for nemheds skyld
godt kan kalde Gud.
Det er mit svar på, hvorfor det er rimeligt at
tro på kreationisme i den brede betydning, at
der er en skabende intelligens bag naturens
orden og kompleksitet. Jeg har skrevet en bog
om alt dette, ’Darwin og Intelligent Design: Et
nyt perspektiv’, som du kan studere nærmere,
hvis du gerne vil gå mere i dybden med dette
utroligt spændende emne.
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
Lidt om helsekost
af Visakha Devi Dasi

Denne artikel blev først bragt i Back to Godhead, september 1982. Forkortet af redaktionen.
Ernæringseksperter modsiger tit hinanden.
”Komælk er ikke egnet til menneskelig indtagelse…” ”Som en daglig regel bør voksne
drikke to eller flere glas frisk mælk.” ”Mættede
fedtsyrer er ikke nødvendige i kosten.” ”En
fornuftig fedtindtagelse afbalancerer mættet
og umættet fedt… ” ”Vitaminer og mineraler i
naturlige fødeemner er meget mere tilgængelige end dem fra andre kilder.” ”Kroppen kan
på ingen måde skelne mellem vitaminer fra en
plante eller et dyr og de samme vitaminer fra
et laboratorium.” På den måde fortsætter det.
Men for de fleste spiller det ingen rolle, siden
de under alle omstændigheder kun har en vag
og tilfældig interesse i den ernæringsmæssige
værdi i maden, de spiser. Normalt spiser de
det, de kan lide, det, de altid har spist, og det,
der er til at få uden for meget besvær. Hvis de
ellers i det store hele er sunde, bekymrer de
sig ikke mere om det.
Så er der nogle få, der bekymrer sig meget
om pesticider og kemiske tilsætningsmidler,
om høje kalorietal og kolesteroltal og om en
madindustri, der styrer efter stor fortjeneste
snarere end sundhed og ernæring.
Herren Krishnas hengivne skiller sig ud fra
begge grupper. Srila Prabhupada skrev engang i et brev: ”Hvem fortæller dig, hvad der
er sundt, og hvad der ikke er sundt? Hvad er
din autoritet? I virkeligheden er dette ”sunde”
og ”usunde” en materiel betragtning. Vi er blot
interesserede i det, som Krishna vil have. Så vi
tilbyder Ham det, Han ønsker at spise. Og Han
beder om mad, der er tilberedt af korn, mælk
og mælkeprodukter, grønsager og frugt.” En
ikke-hengiven spiser, hvad han finder sundt eller velsmagende. Men det, der smager godt for
den ene, er uappetitligt for den anden, og det,
der er sundt for den ene, er gift for en anden.
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En hengiven svæver ikke på denne måde
på det sanselige og mentale plan. Han spiser
kun det, der er blevet ofret til Krishna, og han
tilbyder kun Krishna det, som Krishna kan
lide. Og ved Herrens arrangement udgør de
hovednæringsmidler, som Han kan lide, en
perfekt nærende og afbalanceret kost. For
eksempel kan en hengiven på en normal dag
spise en morgenmad med frugt, varm mælk
eller tykmælk, havregrød, lidt ingefærrod og
nogle kikærter. Til frokost: ris, dal (linsesuppe),
chapatier og grønsager. Og om aftenen: frugt,
varm mælk og et eller andet let. Hvis man analyserer denne kost, finder man, at den har alle
de proteiner, kulhydrater, vitaminer, fibre, fedt
og mineraler, der kræves til et godt helbred.
Der er nok kalorier til at holde vægten, men
ikke til at blive overvægtig. Den er lav i både
kolesterol, sukker og salt. Den er økonomisk,
velsmagende og varieret. Kort sagt er en
hengivens daglige kost ideel ifølge moderne
ernæringsstandarder, økonomi og kulinarisk
sans. Og fordi maden er blevet udtænkt af den
idelle person, Herren Krishna, og ofret til Ham,
hjælper den os også til at avancere åndeligt.
En hengiven ofrer ikke Krishna mad, der er
lavet af nogen, der er materielt motiveret eller
gør det for pengenes skyld. Den rigtige ånd at
lave mad til Krishna i er med taknemmelighed
og kærlighed: ”Min Herre har så venligt givet
disse ingredienser, så lad mig sætte dem
sammen og tillave dem på en måde, så Han
vil være tilfreds.” På denne måde reddes den
hengivne så let som ingenting fra de sundhedsfarer og tomme kalorier, der ledsager
tillavet, forkogt junkfood.
Her følger nogle gode raita-opskrifter fra
Yamuna Devi.

Hakket spinat i tykmælk
(palak raita)
Tilberedelsestid: 20 minutter
5-6 portioner
375 g frisk spinat
4 dl tykmælk/ymer/yoghurt (erstat
evt. ½ dl med fløde)
1 tsk. spidskommenfrø
1/8 tsk. sorte spidskommenfrø
(også kaldet himali jira) hvis tilgængelig
1 tsk. salt
1/3 tsk. friskkværnet sort peber
Vask spinaten og fjern eventuelle tykke
stilke. Damp bladene i en metalsigte i ti-tolv
minutter. Afkøl dem lidt, pres vandet ud og
hak dem fint.
Varm spidskommenfrøene og de sorte
spidskommenfrø på en tør, svær jernpande
over lav varme. Kør gryden rundt og rist frøene
i fem minutter, eller indtil de er let brunede.
Stød dem herefter til et groft pulver. Tilsæt
salt og peber.
Pisk tykmælken i en mellemstor skål, indtil
den er cremet. Tilsæt alle ingredienserne og
bland dem godt, før retten ofres til Krishna.

Skivede bananer i cremet tykmælk
(kela raita)
Med en snert af skarphed fra frisk chili og
lidt sødt fra modne bananer er denne raita
en spændende blanding af konsistens, farver
og smag.
Tilberedelsestid: 10 minutter
4-5 portioner
3 dl tykmælk/yoghurt
¾ tsk. salt
2 små faste, modne bananer skåret i skiver
på 0,3 cm
1½ spsk. ghee eller vegetabilsk olie
¼ til 1 lille grøn chili uden frø, skåret i papirtynde strimler
1 tsk. sorte sennepsfrø
2 spsk. finthakkede mynteblade

Pisk tykmælk, salt og de finthakkede mynteblade i en lille skål og rør forsigtigt bananskiverne i.
Varm ghee’en/olien i en lille gryde over
mediumvarme, indtil den er varm. Tilsæt sennepsfrøene. Når de popper og knitrer, tages
gryden af varmen. Kast de grønne chilistrimler
i, sving gryden rundt og kom derefter blandingen i tykmælken. Rør godt rundt og dæk over.
Raitaen afkøles i køleskab i mindst en time,
for den ofres til Krishna.

Gulerødder, cashewnødder og dadler i
tykmælk
(gajar-kaju raita)
Denne farverige og naturligt søde raita er
sund og dejlig, når der er brug for noget svalt.
Juster mængden af sødemiddel efter tykmælken eller yoghurtens surhed.
Tilberedelsestid: 10 minutter
5-6 portioner
2 mellemstore søde gulerødder, skrabet
og revet
5 afstenede dadler, skåret i tynde runde
stykker
½ dl hakkede cashewnødder, tørristede
eller stegte
1/8 tsk. friskmalet muskatnød
2 spsk. honning
3 dl tykmælk/yoghurt
Fjern al overskydende saft fra de revne gulerødder ved at presse dem imellem hænderne.
Bland alle ingredienserne i en skål. Afkøl
raitaen i køleskab, før den ofres til Krishna.
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BREVKASSE
Hvordan erkender man sandheden?
Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen:
Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.
I denne måneds spalte svarer Sankarsana Prabhu på nogle spørgsmål om, hvordan man
erkender sandheden.
SPØRGSMÅL: Findes der virkelig en vej til
virkeligheden? Kan et disciplineret, målrettet
sind nogensinde være frit til at stå ansigt til
ansigt med virkeligheden? Burde sindet ikke
have frihed allerede ved vejens begyndelse og
ikke kun ved dens afslutning? Hvis det er tilfældet, hvorfor søger vi så? Hvad søger vi efter?
Hvis vi har en ide om det, vil der ikke være
nogen søgning. Hvis vi kan genkende det,
betyder det, at vi har set det før. Så det, vi
finder, vil være en projektion, hvilket vil sige
sindets ønske og ikke sandheden.
Kan der være en mellemmand mellem os
og sandheden? Kan Gud findes igennem en
anden? Er forståelsen af sig selv ikke ”vejen”
til Gud?
Egoet kan ikke undertrykkes og erstattes
med spiritualitet. Det er kun igennem forståelsen af Selvet, at vi kan give slip uden nogle
forudfattede ideer. Jeg mener, at Bhagavadgita kun kan forstås af et sind, der har gjort sig
frit af alt, som det har samlet sig. Vi er nødt
til at sætte os ud over sindet, og dette kan
kun ske gennem forståelse og passiv iagttagelse. Bhagavad-gita kan ikke fortolkes af et
tænkende sind, siden enhver form for viden,
hvor omfattende den end er, altid vil være
begrænset. Tanker kommer fra hukommelsen
fra alt det, vi har samlet os. Så vil recitation
af Krishnas navn, imens jeg undertrykker alle
andre tanker, befri mig?
SVAR: Her er dine spørgsmål med tilhørende svar.
Spørgsmål: Findes der virkelig en vej til
virkeligheden?
Svar: Ja, hvorfor ikke?
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Spørgsmål: Kan et disciplineret, målrettet
sind nogensinde være frit til at stå ansigt til
ansigt med virkeligheden?
Svar: Ja, hvorfor ikke?
Spørgsmål: Burde sindet ikke have frihed
allerede ved vejens begyndelse og ikke kun
ved dens afslutning?
Svar: Jo, men du er nødt til at forstå, hvad
frihed for sindet virkelig er, hvilket ikke er et
vildt, ubehersket sinds såkaldte frihed.
Spørgsmål: Hvis det er tilfældet, hvorfor
søger vi så?
Svar: Hvis du har mistet noget, er du nødt til
at søge efter det. Du har mistet din oprindelige
bevidsthedstilstand. Derfor må du søge efter
den. Men hvis du møder en, der kan fortælle
dig præcist, hvordan du genopliver den, er der
ikke brug for videre søgning. Du behøver blot
at følge hans instruktioner. Det er alt. Du vil
hurtigt blive oplyst.
Spørgsmål: Hvad søger vi efter?
Svar: Fuldkommen erkendelse af den Absolutte Sandhed. Det er det levende væsens

oprindelige naturlige energi. Denne energi kaldes Krishna-bevidsthed og er også kendt som
Kristus-bevidsthed, Allah-bevidsthed osv. Den
opnås ved at sammenlænke din individuelle
bevidsthed med den universelle bevidsthed.
Ligesom en cykelrytter, der kører med femten
kilometer i timen, kan blive ét i fart med en bil
ved at gribe fat i den og ikke give slip, kan vi
opnå vores oprindelige, oplyste bevidsthed
blot ved at sammenlænke vores bevidsthed
med den universelle bevidsthed.
Din kommentar: Hvis vi har en ide om det,
vil der ikke være nogen søgning. Hvis vi kan
genkende det, betyder det, at vi har set det før.
Så det, vi finder, vil være en projektion, hvilket
vil sige sindets ønske og ikke sandheden.
Svar: Ingen søgning er nødvendig. Den
Absolutte Sandhed er der allerede inde i dig.
Du har set den før, og du vil kunne genkende
den. Det er ikke en projicering. Det er den
oprindelige, tilgrundliggende virkelighed bag
al eksistens. Lige nu er du indfanget i mentale
projektioner. Du er nødt til at blive fri for alle
mentale projektioner ved at sammenlænke din
individuelle bevidsthed med den universelle
bevidsthed.
Spørgsmål: Kan der være en mellemmand
mellem os og sandheden?
Svar: Kan en, der kender vejen, vise dig
retningen, hvis du er faret vild? Den person
står ikke i vejen imellem dig og dit mål. Hans
anvisninger er måden, hvorpå du opnår målet.
Spørgsmål: Kan Gud findes igennem en
anden?
Svar: Se svaret ovenfor. Gud findes gennem
Guds nåde. Hvis Han vælger at sende Sin
nåde til dig igennem Sin repræsentant, den
ægte åndelige mester, er det Hans problem.
Du kan ikke diktere til Gud, hvordan Han vil
udfri dig. Det er Ham, der afgør det, og ikke os.
Spørgsmål: Er forståelsen af sig selv ikke
”vejen” til Gud?
Svar: Jo, men du må forstå, hvad der
er selvets virkelige natur, som ikke er det
pseudoselv, der er blevet påduttet dig af den
materielle verden.

Dine kommentarer: Egoet kan ikke undertrykkes og erstattes med spiritualitet. Det er
kun igennem forståelsen af Selvet, at vi kan
give slip uden nogle forudfattede ideer. Jeg
mener, at Bhagavad-gita kun kan forstås af
et sind, der har gjort sig frit af alt, som det har
samlet sig. Vi er nødt til at sætte os ud over
sindet, og dette kan kun ske gennem forståelse og passiv iagttagelse. Bhagavad-gita kan
ikke fortolkes af et tænkende sind, siden enhver form for viden, hvor omfattende den end
er, altid vil være begrænset. Tanker kommer
fra hukommelsen fra alt det, vi har samlet os.
Svar: Ægte spiritualitet genopliver det oprindelige ego, der er blevet undertrykt af den
materielle verden. Hvad er det oprindelige
ego? ”Jeg er ikke denne krop. Jeg er en evig
åndelig sjæl, Guds evige tjener.” Det er rigtigt,
at vi er nødt til at opgive alle forudfattede ideer,
og at Bhagavad-gita kun kan forstås af et sind,
der er blevet frit for alt opsamlet snavs. Men
hvis du bruger dit sind til at forsøge at sætte
dig ud over sindet, vil du opdage, at du fortsat
hænger på sindets plan. Selv hvis du tænker,
at du må slukke for sindet, er du stadigvæk
på det mentale plan, for du tænker, at du skal
slukke for sindet. Så sådant et system med
passiv iagttagelse, selv om det kan hjælpe
indtil et vist punkt, vil i sidste ende ikke kunne
bringe dig til det transcendentale plan.
Spørgsmål: Så vil recitation af Krishnas
navn, imens jeg undertrykker alle andre tanker,
befri mig?
Svar: Du behøver ikke at gøre nogen separat anstrengelse for at undertrykke alle andre
tanker. Det eneste, du behøver at gøre, er at
recitere Hare Krishna-mahamantraet ifølge
den foreskrevne metode. Det vil automatisk
sammenlænke din individuelle bevidsthed
med den universelle bevidsthed og således
befri dit sind fra alle materielle tanker, der har
forurenet dig i millioner af liv i kredsløbet af fødsel
og død. Du vil genoplive den oprindelige, slumrende, oplyste bevidsthed, der har sovet inde i
dig siden tidernes morgen. Du vil træde ind i en
evig tilstand af lyksalighed og viden.
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Festivalkalender
2016
Vær i god tid! Traditionen tro bringer Nyt fra
Hare Krishna en festivalkalender for det nye
år i årets første blad. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen til 2016’s festivaler og store dage.
Bemærk, at datoen står i første kolonne,
anden kolonne beskriver hvilken dag det er,

DATO
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og tredje kolonne fortæller, hvad der sker i
templet i København i dagens anledning. Med
hensyn til Aarhus er datoerne for festivalerne
ikke fastlagte endnu, så følg med på www.
krishnahuset.dk, når tiden nærmer sig for de
pågældende dage.

BEGIVENHED

PROGRAM I
KØBENHAVN

Søndag 14. februar

Srila Advaita Acaryas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Lørdag 20. februar

Nityananda Trayodasi: Srila Nityananda Prabhus fremkomst

Festival fra kl. 15

Lørdag 27. februar

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis fremkomstdag

Aftenprogram fra kl. 17

Onsdag 23. marts

Gaura Purnima: Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst

Festival fra kl. 16
+ program fra tidlig morgen

Torsdag 31. marts

Srivasa Panditas fremkomst

Program fra kl. 15

Fredag 15. april

Rama Navami: Herren Sri Ramacandras fremkomst

Festival fra kl. 15

Fredag 20. maj

Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas fremkomst

Festival fra kl. 15

Ikke fastlagt på nuværende
tidspunkt

Ratha-yatra, Festival of India

Festival i Københavns
centrum fra kl. 12

Mandag 4. juli

Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang

Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 28. juli

50-året for ISKCON’s grundlæggelse

Fest hele dagen.
Aftenprogram fra kl. 17.

Torsdag 18. august

Herren Balaramas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 25. august

Sri Krishna Janmastami: Herren Sri Krishnas fremkomst

Festival fra kl. 16
+ program fra tidlig morgen

Fredag 26. august

Srila Prabhupadas fremkomst

Vyasa-puja fra kl. 15

Fredag 9. september

Radhastami: Srimati Radharanis fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Onsdag 14. september

Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst

Aftenprogram fra kl. 15

Søndag 30. oktober

Dipavali (Diwali)

Aftenprogram fra kl. 17

Mandag 31. oktober

Govardhana Puja

Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 3. november

Srila Prabhupadas bortgang

Program fra kl. 15

Torsdag 10. november

Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang

Program fra kl. 15

Lørdag 10. december

Srimad Bhagavad-gitas fremkomst

Bogdistribution for alle

Lørdag 17. december

Juleaften

Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 31. december

Nytårsaften

Aftenprogram fra kl. 17

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

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

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

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

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

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

Ingen særlige festivaler i januar.
De næste store festdage er i februar med Advaita Acaryas fremkomstdag den 14.2 og Nityananda Prabhus
fremkomst den 20.2.

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

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

ISKCON Norge

Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo
www.harekrishna.no - info@harekrishna.no
Hver siste fredag i måneden kl. 18.00:
mantranight m/lett prasada.
Hver søndag kl. 15.00: søndagsfest: kirtana, foredrag
og prasada.
Ingen spesielle hendelser i januar
Ekadasi: 5. og 20. januar
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.
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Vær med: 50 bøger i 2016!

Vær med til at fejre ISKCON’s 50-års jubilæum. En af måderne, du kan gøre det på, er
ved at uddele 50 af Srila Prabhupadas bøger i løbet af året (læs mere derom inde i bladet
på side 10). Hvilke bøger bestemmer du selv, men hvis det skal være danske bøger, er
to oplagte muligheder Bhagavad-gita og Hinsides fødsel og død. Det forklarer næsten
sig selv, hvorfor Bhagavad-gita er en oplagt gave at give til enhver person, man gerne vil
berige med åndelig viden. Hinsides fødsel og død er også en rigtig god bog, dels fordi
den er en god introduktion til Krishna-bevidsthed for folk, der aldrig har kendt til filosofien
før, dels fordi den er lille, overskuelig og billig for dig at købe.
Hare Krishna-templet i København tilbyder disse to bøger sammen med andre såsom
Srimad-Bhagavatam til særpris for jer, der gerne vil købe og videregive 50 bøger i 2016.
Ret henvendelse for at høre nærmere til Hare Krishna-templet, Skjulhøj Allé 44, 2720
Vanløse, tlf. 4828 6446 eller 4073 6446, email lalitanatha@krishna.dk.

