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Mere jubilæum
Dette er andet nummer i ISKCON’s jubilæumsår. Forsiden er i den anledning et billede
af Srila Prabhupada fra New York 1966. Som
nævnt i sidste nummer trykker vi i hvert blad i
år et uddrag af Satsvarupa Maharajas daglige
Prabhupada-meditationer. Det står denne gang
på side 5 og bliver efterfulgt af en hilsen fra ISKCON Communication i anledning af 50-året. Vi
gentager også opfordringen til at fejre ISKCON’s
50 år ved at distribuere 50 af Srila Prabhupadas
bøger i løbet af året.
I denne måned er det Herren Nityanandas
fremkomst den 20. februar og Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis den 27. februar. Det markerer vi med Srila Prabhupadas gennemgang
af Manah-siksa, en sang af Narottama Dasa
Thakura om Herren Nityananda (side 9), og et
foredrag med Bhaktisiddhanta Sarasvati fra vist
nok engang i 1930’erne om at være guru (s. 11).
På side 14 bringer vi den sjette artikel i Casey
Luskins gennemgang af Darwins ti problemer.
Det handler denne gang om forsøget på at bevise evolution med molekylære analyser. Det er en
temmelig teknisk artikel, men læs den alligevel.
Selv om man ikke forstår alle fagudtrykkene, er
det stadigvæk muligt at følge argumentationen
og konklusionerne, hvilket er det primære.
Februar er den sidste vintermåned, så nu er
det snart forår. På side 17 har vi en artikel, Tilbage til jorden, der gerne skulle være en rigtig
forårsinspiration til også at deltage i den del af
ISKCON, der hedder ”enkelt liv og høj tænkning”.
Hare Krishna. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Natdrømmen og
dagdrømmen
af Srila Prabhupada

Denne samtale mellem Srila Prabhupada og en universitetsstuderende fandt sted i Los
Angeles, januar 1974.
Studerende: I dine bøger skriver du, at
denne verden er som en drøm.
Srila Prabhupada: Ja, den er en drøm.
Studerende: Hvordan er den en drøm?
Srila Prabhupada: Du havde for eksempel
en drøm sidste nat, men nu betyder den ingenting. Den er væk. Og i aften, når du igen
går til ro, glemmer du alle disse ting [fra din
vågne tilstand] og drømmer. Du vil ikke huske,
når du drømmer i nat: “Jeg har mit hus, jeg har
min hustru.” Du vil glemme det hele. Så alt
dette er en drøm.
Studerende: Men er dette virkeligt, eller er
det ikke virkeligt?
Srila Prabhupada: Hvordan kan det være
virkeligt? Om natten glemmer du det. Husker
du, når du sover, at du har en kone, og at du
sover i en seng? Når du i din drøm er rejst
3.000 kilometer væk og har set noget helt
andet, husker du så, at du har et sted, hvor
du bor?
Studerende: Nej.
Srila Prabhupada: Så dette er en drøm.
I nat, når du sover, vil alt, som du ser nu,
være ikke andet end en drøm, ligesom det,
du så sidste nat – nu ved du, at det kun var
en drøm. Så begge er drømme. Du er blot
en gæst på besøg, det er alt. Du ser den ene
drøm og den anden drøm. Du, den åndelige
sjæl, er virkelig. Men din materielle krop og
de materielle omgivelser, du ser – det er
en drøm.
Studerende: Men jeg har indtrykket af, at
denne oplevelse er virkelig, og min drøm ikke
er virkelig. Hvad er forskellen . . .
Srila Prabhupada: Nej, hele denne ople-

velse er uvirkelig! Hvordan kan den være virkelig? Hvis den var virkelig, hvordan ville du så
kunne glemme den om natten? Hvordan skulle
du kunne glemme den, hvis den var virkelig?
Husker du alt dette om natten?
Studerende: Jeg husker det ikke.
Srila Prabhupada: Hvordan kan det så
være virkeligt? Du husker ikke drømmen, du
så i nat, og derfor kalder du den en “drøm”.
På samme måde er denne oplevelse også
en drøm, fordi du glemmer den om natten . . .
Studerende: Men jeg har indtryk af . . .
Srila Prabhupada: Dette er en dagdrøm.
Det andet er en nattedrøm. Det er alt. Når
du drømmer om natten, opfatter du det som
virkeligt. Ja? Du tror, at det er virkeligt. Det er
en drøm, men du råber: “Der er en tiger! Tiger!
Tiger!” Hvor er tigeren? Men du ser den som
virkelig – en tiger. “Jeg bliver dræbt af en tiger!”
Men hvor er tigeren? Eller du drømmer, at du
omfavner en smuk pige. Hvor er den smukke
pige? Men det sker virkeligt.
Studerende: Det sker virkeligt?
Srila Prabhupada: I én forstand, for du får
sædudløsning. Men hvor er pigen? Så er det
ikke en drøm? Men på samme måde er denne
oplevelse i det såkaldte virkelige liv også en
drøm. Du har indtryk af virkelighed, men det
er en drøm. Derfor kaldes det maya-sukhaya,
illusorisk lykke. Din natlige lykke og din lykke
om dagen er af samme natur. Om natten drømmer du, at du omfavner en dejlig smuk pige,
men der er ingen sådan pige. På samme måde
er alt, hvad du gør af “fremskridt” om dagen,
også sådan. Maya-sukhaya. Du drømmer:
“Denne metode vil gøre mig lykkelig,” eller
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“Den metode vil gøre mig lykkelig,” men hele
metoden er kun en drøm. Du anser denne dagdrøm for at være virkelighed, fordi varigheden
er lang. Om natten, når du drømmer, varer det
måske en halv time. Og denne dagdrøm varer
i tolv timer eller mere. Det er forskellen. Den
sidste er en tolv timers drøm, og den første
er en halv times drøm, men i virkeligheden er
de begge drømme. Fordi den ene er en tolv
timers drøm, accepterer du den som virkelig.
Det kaldes illusion.
Studerende: Illusion?
Srila Prabhupada: Ja . . . Du ser en forskel
på et dyr og dig selv, men du glemmer, at
præcis ligesom dyret vil dø, kommer du også
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til at dø, så hvor er dit fremskridt? Vil du blive
her i al evighed? Du vil også dø, så hvor er dit
fremskridt i forhold til et dyr? Der står i den vediske litteratur: ahara-nidra-bhaya-maithunam
ca samanyam etat pasubhir naranam. Hele
denne affære med at spise, sove, have sex og
forsvare sig er også dyrets anliggende, og du
gør det samme. Så hvordan adskiller du dig
fra et dyr? Du dør. Dyret dør. Så hvis du siger:
“Jeg dør efter hundrede år, og denne myre dør
om en time,” betyder det ikke, at du befinder
dig i virkeligheden. Det er et spørgsmål om
tid. Eller tag dette enorme univers. Det vil alt
sammen blive tilintetgjort. Ligesom din krop vil
blive tilintetgjort, vil dette univers også blive
tilintetgjort.
Ødelæggelse. Opløsning.
Det er naturens gang – det
hele vil blive opløst. Derfor
er det en drøm. Det er en
drøm af lang varighed, det er
alt. Intet andet. Men fordelen
ved at have denne menneskekrop er, at i denne drøm
kan du erkende virkeligheden – Gud. Det er fordelen.
Så hvis du ikke drager fordel
af denne drøm, går du glip
af alting.
Studerende: Så jeg halvsover?
Srila Prabhupada: Ja,
det er situationen. Derfor
står der i den vediske litteratur, uttistha:“Stå op! Stå
op!” Jagrata: “Bliv vågen!”
Prapya varan nibodhata: “Nu
har du muligheden, så benyt
den.” Tamasi ma jyotir gama:
“Bliv ikke i mørket. Kom ind i
lyset.” Det er de vediske formaninger. Og vi fortæller den
samme ting: “Her er virkeligheden – Krishna. Bliv ikke på
dette mørke sted. Kom til en
højere bevidsthed.”

PRABHUPADAMEDITATION
af Satsvarupa Dasa Goswami

I anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum skriver Satsvarupa Dasa Gosvami, en af Srila Prabhupadas første 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.
Her følger hans meditationer fra den 18., 19. og 20. januar.

Den 18. januar: Rørt af hans storhed
Vi må ikke glemme, at Prabhupada er vores
herre. Vi må aldrig være nedladende i vores ros
eller bedømmelse af ham. Som disciple tilbeder vi
vores guru med kærlighed såvel som med konkrete
eksempler på hans storhed. Det er også nødvendigt, at vi regelmæssigt bliver rørt af hans storhed.
I sin beskrivelse af Prahlada Maharajas bønner til Herren Nrsimhadeva forklarer Prabhupada, at Prahlada var i stand til at tilfredsstille
Herren Nrsimhadeva, selv om andre såsom
store halvguder og tilmed Laksmidevi selv ikke
kunne gøre det. Hvad var det for en kvalitet hos
Prahlada, som i den grad tiltrak Herren? Prabhupada kommer direkte til kernen af det på en fin
og enkel måde, hvor han går helt ind i Prahlada
Maharajas mentalitet og forklarer den for os.
En stor lærer er ham, der kan bibringe sine
elever storslåede tanker og erfaringer. Det er
én ting selv at føle noget, og det er en ekstra
styrke at kunne videregive det til andre. Denne
evne til at undervise udspringer fra medfølelse
og indlevelse. Prabhupada var i stand til at forstå
hele forholdet mellem Prahlada Maharaja og
Nrsimhadeva og give det til et publikum, der ikke
bestod af store lærde eller rutinerede praktiserende
sadhuer, men af almindelige mennesker. Han understregede ligefremheden i Prahlada Maharajas
fremgangsmåde: han udstrakte sig foran Nrsimhadeva på en måde, som kun et barn kan gøre det.
Ifølge Prabhupada sagde Nrsimhadeva til
Prahlada: “Det må have været meget vanskeligt
for dig at blive tortureret af din far og derefter
være vidne til hans drab. Vær ikke bekymret,

vær ikke bange. Vær helt rolig nu. Jeg er her, og
du er i gode hænder. Alt er i orden.” Når Prabhupada siger: ”Alt er i orden,” husker jeg, hvordan
han sagde det til mig og til andre på forskellige
tidspunkter. Han er vores Nrsimha-beskytter.
Simpel hengivenhed til Herren er det, der
glæder Ham. Prabhupada analyserede ikke
emnet med en masse kompliceret lærdom.
Han gennemgik godt nok sanskritordene for os,
men hovedsageligt sagde han: ”Krishna er ikke
ufølsom, Han er ikke upersonlig. Han reagerer
på jeres hengivenhed.”

Den 19. januar: Respekt for prasadam
Sådan som han formulerede det i sit Program,
der blev skrevet i 1950erne til The League of Devotees, gav Swamiji stor omtale af prasadam. Han
inviterede medlemmerne til at bo hos ham i asramaen, og han opslog det daglige program. Der blev
serveret prasadam mange gange i løbet af dagen.
Menuen blev beskrevet helt præcist. Ved at studere
det daglige program kan man forstå, at prasadam
var ligesom arati, bhajana eller læsning fra SrimadBhagavatam. Prasadam var ikke et materielt afbræk
i en åndelig dag. Det var en anden fuldfærdig,
åndelig aktivitet – enten sang en hengiven, eller
også arbejdede han eller respekterede prasadam.
Prasadam virker. Det får os til at føle os tilfredse og fri for seksuel ophidselse. Alt virker til
at være godt. Man har ikke lyst til at skændes
med andre. Prasadam hjælper til at læge det
syge selv. Atmaen er ikke kun sjælen. Den er
både sindet, kroppen og selvet. Alle disse vil
blive tilfredse ved at spise prasadam.
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Når man ærer prasadam, siger kroppen: “Jeg
kan lide Krishna-bevidsthed.” Sindet siger: ”Det
kan jeg også. Jeg er ikke længere forstyrret.”
Selvet udbryder: ”Denne prasadam blev ofret til
Krishna. Swamiji siger, at det ikke er almindelig
mad.” Prasadam er en trosartikel, et sakramente.
For nylig hørte jeg en hengiven sige, at vi ”skal
ære prasadam og ikke bare spise det.” Jeg vidste, hvad han mente med det. Ikke desto mindre
er det at spise i Krishna-bevidsthed altid blevet
fejret som en måde at dele kærlighed og samvær
på. Rupa Gosvami omtaler tilmed disse to former
for kærlighedsudvekslinger mellem hengivne:
”At acceptere prasadam og give det til andre.”
En åndelig familie spiser sammen i den ånd, som
Swamiji viste os. Selv om det er sandt, at vi ikke
bør spise i en stemning af sansetilfredsstillelse
og nydelse, fører kærlighedsudvekslingen med
at spise i godt selskab os til Krishna-bevidsthed.
Hengivne kan sidde og indtage prasadam i
åndeligt fællesskab. Hvis man ikke er så heldig
at have Swamiji i sin midte, kan vi bringe ham i
vores midte gennem meditation. Før vi spiser, ofrer vi maden med bønnner. Vi kan også samtale
med Prabhupada i vores tanker: ”Prabhupada,
vil du ikke smage på denne prasadam? De har
givet den til mig, men jeg kommer med den til dig,
ligesom vi plejede at bringe dig prasadam. Tag
venligst imod den.” Gennem meditation kan man
tilbyde sin mad til Prabhupada. Han kan være
med os, og han kan spise prasadam med os.
Alting er muligt. Det afhænger af vores renhed.

Den 20. januar: Gør det for ham
Det er betryggende at gøre status over den
kendsgerning, at vi følger Prabhupada i næsten
alting, vi gør. Ofte føler vi os blottede for kærlighed til Prabhupada, og vi synes, at vi er meget
langt fra ham. Men hvis vi gør status, ser vi, at vi
altid gør det, som han ønskede, at vi skulle gøre.
Jeg går ikke klædt i sannyasa-tøj, fordi det er
min skæbne at være en vaisnava-munk. Jeg gør
det, fordi han introducerede det. Når jeg tænker
på den måde, giver det mig den selvsikkerhed,
at jeg er fuldstændig fordybet i Prabhupada-bevidsthed. Selv mig, en efternøler, en smøler, der
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ikke opfylder pligter ude på frontlinjen, og som
på mange måder ikke er i stand til at samarbejde
med hengivne – selv jeg følger Prabhupada
generelt og i mange detaljer med hengivenhed.
Når vi reciterer vores runder, læser hans bøger,
prædiker, hvad det end måtte være, så gør vi disse
ting på den måde, som han ville have os til at gøre
dem. Med en veltrænet persons instinkt handler
vi på den måde, som Prabhupada lærte os det.
For at give et groft eksempel kan vi tænke på den
måde, som en jetpilot handler på i førerkabinen.
Han tænker ikke udtrykkeligt hver gang: ”Nu trækker jeg i denne kontakt og dette håndtag for at få
flyet til at lette og svinge til venstre.” Han behøver
ikke at tænke så præcist om det, han gør, for han
har erfaring. Vi har også erfaring og bør blive ledt
af Prabhupadas vani [instruktioner]. Hvad end
der kommer op i vores liv, handler vi blot ifølge
Prabhupadas instruktioner.
Hvis nogen spørger os, sætter vi måske ord
på kilden til instruktionerne. Normalt behøver vi
ikke sætte ord på det. Vi ser noget, og vi gør det
på den måde, Prabhupada gjorde det på, for vi
kan se visdommen i hans måde at gøre det på.
Vi bruger tungeskraberen, som han gjorde det,
vi sidder på hug på et toiletsæde med fødderne
sammenkrøbet under os på toiletsædet, sådan
som en person fra Østen og ikke som folk fra
Vesten gør det. Vi spiser kun mad, der er ofret til
Krishna. For at ofre maden siger vi bønner til Srila
Prabhupada tre gange og beder ham om at tage
imod den med hengivenhed, så maden kan blive
ofret til Deiteten. Vi læser Srimad-Bhagavatam.
Hvad end vi gør, tænker vi altid: ”Hvordan er
dette tjeneste til Srila Prabhupada?” Hvis det er
noget, han ikke udtrykkeligt har givet, hvordan
kan det så blive accepteret som en opfindsom
måde at tjene på inden for de overordnede rammer af Prabhupadas lære? Hvis der er noget,
der ikke er blevet givet af ham, må vi overveje,
om det er acceptabelt. Ved at gøre status over
vores handlinger skal vi gerne nå frem til, at vi
gør alting for ham.
Satsvarupa Maharajas daglige Prabhupadameditationer kan læses her: http://www.dandavats.
com/?p=20490.

50-året
er startet
Fra ISKCON Communications

1966 var et vigtigt år. Formand Mao Tse-Tungs
Lille Røde blev udgivet for første gang. På trods
af omfattende protester begyndte USA at bombe
Hanoi, Nordvietnams hovedstad. Sovjetunionens Luna 9 foretog den første bløde landing på
Månen. Skuespilleren Ronald Reagan blev valgt
til Californiens guvernør. Walt Disney døde. The
Beatles spillede deres allersidste koncert i San
Franciscos Candlestick Park.
Og på New York Citys ’Lower East Side’
stiftede Hans Guddommelige Nåde A. C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada i selskab
med en håndfuld unge tilhængere et nyt religiøst samfund. Han kaldte det for Det Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed eller
ISKCON. På en varm sommerdag den 13. juli
blev Hare Krishna-bevægelsen født.
Kun få bemærkede begivenheden. Sikkert
endnu færre forventede, at denne 70-årige
swami og hans skare af rehabiliterede hippier
ville være mere end et glimt i New Yorks avantgardehistorie. Men nu 50 år senere er det samfund, som Prabhupada skabte, sandsynligvis
den største og mest indflydelsesrige vediske
(’hindu’) organisation i verden, og et anslået
antal på ni millioner mennesker er knyttet til de
over 600 templer, som samfundet råder over.
“Bortset fra akademikere kender kun få folk
til dybden af Krishna-bevægelsens rødder i
Indiens historiske vaisnava-tradition eller til
ISKCON’s indflydelse som en ledende eksponent for den hengivne bhakti-yoga over hele
verden,” bemærker Dr. Ravi Gupta, leder af
Utah State Universitys religionsfakultet.
Srila Prabhupada gik bort i november 1977. Men
bevægelsen, han startede, har vist sig at være
sejlivet. ISKCON lægger i dag ikke kun navn til
600 templer, men også 65 økologiske landbrugssamfund og 110 vegetariske restauranter. Det
tilknyttede Bhaktivedanta Book Trust er verdens
største udgiver af vaisnava-litteratur og har distri-

bueret 516 millioner bøger verden over.
I tilgift bespiser ISKCON’s maduddelingsprogram Annamrita 1,2 millioner skolebørn hver dag
i Indien, og ISKCON er indgået i et officielt partnerskab med den engelske regering om Krishnaavanti skolerne i Londonområdet. ISKCON’s
verdenshovedkvarter i Mayapur, Vestbengalen,
Indien, tiltrækker en million pilgrimme hvert år,
og det nye Temple of Vedic Planetarium er under
opførelse her med plads til 10.000 mennesker
på én gang i det store tempelrum.
Så tidligt som 1975 lagde akademikere mærke
til ISKCON’s vækst. Dr. A. L Basham, forfatter
til den berømte bog The Glory That Was India,
skrev: ”Hare Krishna-bevægelsen er historisk set
meget betydningsfuld, for nu bliver en asiatisk
religion for første gang siden Romerrigets tid
åbenlyst praktiseret af mennesker af vestlig
oprindelse på gaderne i Vestens byer.”
“ISKCON lærer, at hvert eneste levende
væsen er en evig sjæl, og at lykke kommer
fra genoplivelsen af vores forhold til Gud, Sri
Krishna, den alttiltrækkende person,” fortæller
Anuttama Dasa, ISKCON’s kommunikationsminister. “Folk ved, at en forbrugerorienteret
livsstil er en blindgyde. Når de erfarer glæden
ved bhakti eller hengivenhed, går det op for
dem, at dette er, hvad de søger efter.”
ISKCON indleder et år med festligheder i
anledning af 50-års jubilæet. Igennem hele
året vil der være store Rathayatra-optog i byer
verden over, kendte personligheder, mediefolk osv. vil blive inviteret til gallamiddage for
at gøre dem opmærksomme på ISKCON’s
eksistens og betydning, og mange andre begivenheder, der kulminerer på årsdagen den
13. juli, vil finde sted i løbet af året.
Læs mere på http://iskconnews.org/harekrishna-movement-celebrates-50th-anniversary-in-2016,5308/.
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BREVKASSE
Er muslimer underkastet karma-loven?
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 to spørgsmål om reinkarnation.
SPØRGSMÅL: Jeg blev født som hindu, og
jeg vil gerne dø som hindu. Men pludselig konverterede jeg til Islam. Jeg undrer mig over, om
min karma fortsat vil være den samme, siden
muslimer ikke tror på karma. Vil jeg være nødt
til at blive genfødt? Hvad er dit råd til, hvordan
jeg bliver reddet fra at blive født igen?
SVAR: Krishna har intet at gøre med betegnelser som hindu eller muslim. I Bhagavad-gita
siger Han ikke, at du skal betegne dig som
enten hindu eller muslim. Alt, han beder dig
om, er, at du overgiver dig fuldt ud til Ham. Det
er alt, der er nødvendigt for at blive reddet fra
gentagelsen af fødsel og død. Karma er en
kendsgerning, uanset om man tror på det eller
ej. Hinduer lider deres karma. Muslimer lider
deres karma. Alle lider under deres karma.
Men Krishna erklærer, at hvis man overgiver
sig til Ham, vil Han befri én fra ens karma.
✴✴✴
SPØRGSMÅL: Jeg skal til at i gang med at
studere videnskaben om Krishna-bevidsthed.
Er det muligt, at du kan oplyse mig med hensyn til reinkarnation? Hvad er reinkarnation
virkeligt? Hvordan påvirker reinkarnation vores
sjæl?
SVAR: Reinkarnation er et helt ligetil princip
at forstå. Du har allerede skiftet krop mange
gange i dette liv – fra et spædbarns krop til en
lille piges krop, fra en lille piges krop til en stor
piges krop, fra en stor piges krop til en teenagers krop, fra en teenager til en ung voksen
krop osv. På samme måde har du, det levende
væsen, skiftet kroppe liv efter liv. Naturen har
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faciliteret dig med mange slags kroppe for at
tilfredsstille dit ønske om at nyde på mange
forskellige måder – somme tider som mennneske, somme tider som dyr og somme tider som
plante. Men i hver eneste kropslig situation
har du ikke været helt tilfreds, for din virkelige
identitet befinder sig langt, langt hinsides
kroppen. Ingen af de millioner forskellige slags
kroppe, som du har accepteret over millioner
af liv, kunne tilfredsstille dit ønske om en evig
eksistens, der er fuld af lyksalighed og viden.
For at opnå det niveau skal du erkende,
at du ikke er kroppen, og at du i stedet er et
evigt åndeligt væsen, Krishna eller Guds evige
tjener. Og derefter bør du under den dygtige vejledning af den ægte åndelige mester
gradvist mestre kunsten at yde ren hengiven
tjeneste til Herren.

MANAH-SIKSA
Af Narottama Dasa Thakura, med
kommmentar af Srila Prabhupada
af Srila Prabhupada

I anledning af Nityananda Prabhus fremkomstdag den 20.2 bringer vi den følgende berømte
sang af Narottama Dasa Thakura efterfulgt af en kommentar af Srila Prabhupada. Bortset fra
det er det for resten også Narottama Dasa Thakuras fremkomstdag to dage senere (den 22.2).
Hvis man gerne vil høre, hvordan sangen synges, kan man søge efter den på f.eks. youtube.
(1) nitai-pada-kamala, koti-candra-susitala,
je chayay jagata juray
heno nitai bine bhai, radha-krsna paite nai,
drdha kori’ dharo nitair pay
(2) se sambandha nahi ja’r, brtha janma gelo
ta’r,
sei pasu boro duracar
nitai na bolilo mukhe, majilo samsara-sukhe,
vidya-kule ki koribe tar
(3) ahankare matta hoiya, nitai-pada pasariya,
asatyere satya kori mani
nitaiyer koruna habe, braje radha-krsna
pabe,
dharo nitai-carana du’khani
(4) nitaiyer carana satya, tahara sevaka nitya,
nitai-pada sada koro asa
narottama boro dukhi, nitai more koro sukhi,
rakho ranga-caranera pasa

Kommentar af Srila Prabhupada
Dette er en meget fin sang af Narottama Dasa
Thakura. Han råder, at nitai-pada, Herren Nityanandas lotusfødder (kamala betyder ’lotus’,
og pada betyder ’fødder’), er en beskyttelse,
hvor man vil modtage det lindrende måneskin
fra ikke bare én, men fra millioner af måner.
Vi kan blot forestille os den samlede værdi
af det lindrende skin fra millioner af måner. I
denne materielle verden (jagat), der hele tiden
bevæger sig imod helvede, er der altid en flammende ild, og alle kæmper hårdt uden at finde
fred. Ønsker verden derfor virkelig fred, bør den

søge beskyttelse under Herren Nityanandas
lotusfødder, der er svalende som skinnet fra
millioner af måner. Juraya betyder ’lindring’.
Vil man virkelig have lindring fra kampen for
tilværelsen og virkelig ønsker at slukke ilden
af materielle kvaler, råder Narottama Dasa
Thakura: ”Søg venligst beskyttelse hos Herren
Nityananda.”
Hvad vil resultatet være af at acceptere beskyttelse under Herren Nityanandas lotusfødder? Han [Narottama Dasa] siger, heno nitai
bine bhai: medmindre man søger beskyttelse
under skyggen af Herren Nityanandas lotusfødder, radha-krsna paite nai, vil det være meget
svært for én at nærme sig Radha-Krishna.
Formålet med denne Krishnabevidsthedsbevægelse er at sætte os i stand til at komme
til Radha-Krishna og være sammen med den
Højeste Herre i Hans mageløse glædesdans.
Narottama Dasa Thakura råder én til, at hvis
man virkelig ønsker at træde ind i RadhaKrishnas dans, må man acceptere Herren
Nityanandas lotusfødders beskyttelse.
Så siger han, se sambandha nahi. Sambandha betyder ’forbindelse’ eller ’kontakt’.
Enhver, der ikke har etableret et forhold til Nityananda, må forstås at have spildt sin menneskelige fødsel. I en anden sang siger Narottama
Dasa, hari hari bifale janama gonainu: enhver,
der ikke nærmer sig Radha-Krishna igennem
et forhold til Nityananda, har uden nogen værdi
spildt sit liv. Brtha betyder ’værdiløst’, janma
betyder ’liv’, ta’r betyder ’hans’, og sambandha
betyder ’forhold’. Enhver, der ikke etablerer
et forhold til Nityananda, ødelægger blot det
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gode, han har ved at have sin menneskelige
livsform. Hvorfor ødelægger han det? Sei pasu
boro duracar. Sei betyder ’det’, pasu betyder
’dyr’, og duracar betyder ’dårlig opførsel’ eller ’den dårligste opførsel’. Uden ophøjelse til
Krishna-bevidsthed igennem Herren Caitanya
og Nityanandas barmhjertighed ødelægges
livet simpelthen blot på sansetilfredsstillelsens
dyretilbøjeligheder. Narottama Dasa siger, at
almindelige dyr kan tæmmes, men når et menneske er dyrisk og kun har animalistiske tilbøjeligheder, er det frygtindgydende, for det kan ikke
tæmmes. Almindelige katte og hunde og selv
en tiger kan tæmmes, men når et menneske
afviger og undlader at praktisere menneskets
Krishna-bevidste aktiviteter, misbruges dets
højere intelligens blot på dyriske tilbøjeligheder, og det er meget vanskeligt at tæmme det.
Vedtagelse af statslove kan ikke gøre én til et
ærligt menneske. Fordi hans hjerte er forurenet,
kan han ikke tæmmes. Alle ser, at en person,
der begår kriminelle lovovertrædelser, straffes
af regeringen, og også i skriftlige påbud nævnes straf i helvede. Men på trods af at høre fra
skrifterne og se statslovene træde i aktion, kan
den dæmoniske person ikke tæmmes.
Hvad laver de? Nitai no bolilo mukhe. Eftersom de ikke ved, hvem Nityananda er,
siger de aldrig Herren Nityananda og Herren
Caitanyas navne. Majilo samsara-sukhe. Majilo
betyder ’bliver opslugt af’. De bliver opslugt af
såkaldt materiel nydelse. De er ligeglade med,
hvem Herren Caitanya og Nityananda er, og
derfor synker de dybt ned i materiel eksistens.
Vidya-kule ki koribe tar: har man ingen forbindelse med Nityananda, og kommer man ikke til
Krishna-bevidsthed, vil éns vidya eller såkaldte
akademiske uddannelse og kula, fødsel i en
fornem familie eller stor nation, ikke beskytte
én. Uanset om man fødes i en meget fornem
familie eller stor nation eller har en meget
avanceret akademisk uddannelse, gør naturens
love deres indvirkning på dødstidspunktet, éns
arbejde er forbi, og man vil få en anden krop i
henhold til dette arbejde.
Hvorfor handler disse menneskelige dyr på
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denne måde? Ahankare matta hoiya, nitai-pada
pasariya. De er blevet gale på grund af en falsk
opfattelse af kropsligt liv, og således har de
glemt deres evige forhold til Nityananda. Asatyere satya kori mani: sådanne glemte personer
accepterer den illusoriske energi som virkelig.
Asatyere refererer til det, der ikke er virkeligt,
eller med andre ord til maya. Maya betyder det,
som ingen eksistens har, men kun er en midlertidig illusion. Personer, der ingen forbindelse
har til Nityananda, accepterer denne illusoriske
krop som virkelig.
Narottama Dasa Thakura siger da, nitayer
koruna habe, braje radha-krsna pabe: ”Hvis
man virkelig ønsker at komme ind i RadhaKrishnas selskab, må man først opnå Herren
Nityanandas nåde. Når Han er barmhjertig imod
én, vil man kunne komme til Radha-Krishna.”
Dharo nitai-carana du khani. Narottama Dasa
tilråder, at man med et fast greb griber fat i
Nityanandas lotusfødder.
Så siger han videre, nitai-carana satya.
Man bør ikke misforstå og tro, at ligesom man
greb fat i maya, er Nityanandas lotusfødder
på samme måde noget ligesom maya eller en
illusion. Derfor bekræfter Narottama Dasa, nitaicarana satya: Herren Nityanandas lotusfødder
er ingen illusion. De er virkelige. Tahara sevaka
nitya: og den, der engagerer sig i Nityanandas
transcendentale kærlighedstjeneste, er også
transcendental. Engagerer man sig i Nityanandas transcendentale kærlighedstjeneste
i Krishna-bevidsthed, opnår man med det
samme sin transcendental position på den åndelige platform, der er evig og lyksalig. Derfor
tilråder han, nitai-pada sada koro asa: forsøg
altid at fange Herren Nityanandas lotusfødder.
Narottama boro dukhi: Narottama Dasa
Thakura, acaryaen, påtager sig positionen, at
han er meget ulykkelig. I virkeligheden repræsenterer han os. Han siger: ”Min kære Herre,
jeg er meget ulykkelig.” Nitai more koro sukhi:
”Derfor beder jeg Herren Nityananda om at
gøre mig lykkelig.” Rakho ranga-caranera
pasa: ”Hav mig venligst i et hjørne af Dine
lotusfødder.”

Vær guru
på Min ordre
af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami

Lørdag den 27.2 er det Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Prabhupadas åndelige mesters,
fremkomstdag. Srila Bhaktisiddhanta fødtes den 6. februar 1874 og gik bort den 1. januar 1937.
I den anledning bringer vi en af de få af hans engelske klasser, der er bevaret. Hvornår den
er fra, vides ikke, men den finder sted på en af hans fremkomstdage, hvor hans disciple er
forsamlede og afholder en stor vyasa-puja-ceremoni til hans ære. Srila Bhaktisiddhanta sidder på et flot udsmykket sæde hævet over alle andre, der sidder på gulvet. Han er begravet
i blomsterkranse og har hørt på sine disciple forherlige ham. Så siger han følgende, der som
altid skal læses grundigt og med dyb eftertanke.
Vi har påtaget os ansvaret med at hilse
denne alvorlige ledelsespost velkommen. Alle
tilhørerne har accepteret almindelige sæder.
Jeg alene er blevet givet et knejsende sæde.
Alle får i praksis at vide: ”Betragt dette store
dyr fra zoologisk have. Hvilken arrogance!
Hvor tåbelig! Hvor ondsindet! Har I nogensinde før set så stort et umenneske? Kranse
af blomster er blevet slynget rundt om hans
hals! Hvilke lovprisninger! Hvilke bombastiske,
langtrukne og overdrevne tillægsord! Og hvor
selvglad han tilmed lytter til lovprisningen af
sine egne opnåelser, hvor opmærksom han er,
og med sine egne ører! Han fryder sig også
helt åbenlyst i sindet! Handler han ikke i ren
overtrædelse af Mahaprabhus lære? Kan et
sådant stort umenneske, så selvisk og uforskammet, nogensinde blive omvendt fra sin
umenneskelighed?”
Jeg er tilfældigvis et af de største fjolser.
Ingen giver mig gode råd på grund af min arrogance. Da ingen nedlader sig til at instruere
mig, forelagde jeg min sag for Mahaprabhu
Selv. Tanken strejfede mig, at jeg ville overgive
ledelsen af mig selv til Ham og se, hvad Han
ville råde mig til. Så sagde Sri Caitanyadeva
til mig:
“Hvem du end møder, instruér ham om
Krishna. Vær på Min ordre guru og udfri dette
land. I dette vil du ikke blive hindret af verdens malstrømme. Du vil igen komme til at
være sammen med Mig på dette sted.” (Fra

Caitanya-caritamrta, Madhya 7.128-129)
I disse vers kan man finde den rigtige forklaring på ovennævnte tilsyneladende selvmodsigelse. Han, hvis eneste lære er større ydmyghed end et græsstrås, sagde: ”Vær på Min
ordre guru og udfri dette land!” I dette tilfælde
har Mahaprabhu Selv givet befalingen. Hans
befaling er: ”Udfør guruens pligt, ligesom Jeg
Selv gør det. Overdrag også denne befaling
til hvem, du end tilfældigvis møder.” Caitanyadeva siger: “Fortæl dem disse selvsamme ord,
nemlig ’Vær på Min ordre guru og udfri dette
land. Udfri mennesker fra deres tåbelighed.”
Nu ville hvem som helst, der tilfældigvis hører
disse ord, protestere med foldede hænder:
”Men jeg er virkelig en stor synder. Hvordan
kan jeg være guru? Du er Guddommen Selv,
verdens Lærermester. Du kan være guru.” Til
dette svarer Mahaprabhu:
“I dette vil du ikke blive hindret af verdens
malstrømme. Du vil igen komme til at være
sammen med Mig på dette sted.”
“Udøv ikke en gurus værk med det formål
at skade andre igennem din ondskabsfuldhed. Antag ikke guruens levevej for at blive
fordybet i denne verdens sump. Men hvis du
faktisk kan være Min troskyldige tjener, vil du
blive udrustet med Min kraft – da behøver du
ikke frygte.”
Jeg har ingen frygt. Min gurudeva har hørt
dette fra sin gurudeva. Det er af den grund,
at min gurudeva har accepteret selv så stor
11

en synder som mig og har sagt til mig: “Vær
på Min ordre guru og udfri dette land.” Det
er kun dem, der aldrig har hørt disse ord fra
Gaurasundara, der siger: “Hvor besynderligt!
At lytte til sin egen lovprisning!” Imens guruen instruerer sine disciple i Bhagavatams
ellevte skandha, hvilken stor synd foreviger
han – efter deres mening – da ikke! Hvad skal
acaryaen gøre, når han skal forklare slokaet,
acarya mam vijaniyat: ”Lad aldrig hånt om
acaryaen. Nær aldrig den idé, at acaryaen
på nogen måde er din ligemand.” Disse er Sri
Krishnas egne ord, som jivaen nyder godt af.
Skal guruen abdicere og svigte dette sæde –
acaryaens sæde – fra hvilket det er tanken, at
disse ord skal forklares? Denne pligt har hans
gurudeva overdraget ham. Lever han ikke op
til dens fornødenheder, er han dømt til evig
fortabelse på grund af hans forseelse imod
det Hellige Navn i form af respektløshed imod
guruen. Han må gøre dette på trods af det
faktum, at en sådan fremgangsmåde tilsyneladende gør ham åben over for beskyldningen
om egoisme.
Når guruen videregiver mantraet til disciplen,
bør han da ikke give ham ordre til at tilbede
guruen med dette mantra? Bør han i stedet
sige: ”Giv guruen et par slag med skoen eller
hestepisken?” Guruen må aldrig nedgøres.
Guruen er alle gudernes bolig. Bør gurudevaen afholde sig fra at kommunikere disse ord
til sin discipel, imens han læser Bhagavatam
for ham? ”Til ham alene, der besidder usvigelig
åndelig hengivenhed til gurudevaen af samme
slags som den transcendentale hengivenhed,
man er Krishna Selv skyldig, røbes de hellige
mysterier.” Skal gurudevaen ikke fortælle
disse ting til sine disciple? Athau gurupuja:
”Tilbedelsen af guruen har fortrin over alle andre.” Guruen skal tjenes præcis, som Krishna
tjenes. Guruen skal tilbedes på en bestemt
måde. Skal guruen forlade sit sæde uden at
fortælle alle disse ting til disciplen? En vinkel
har altid den fejl at mangle fylden fra planets
jævnhed af 180 eller 360 grader. Men i 360
grader i det flade plan er der ingen sådan
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mangel. At der på det frigjorte stadie ingen
mangel er mulig, denne enkle sandhed lykkes
det overhovedet ikke almindelige, tåbelige
mennesker at begribe.
Som man siger: ”Når man er begyndt at
danse, er det ingen nytte at trække sløret for
ansigtet.” Jeg gør guruens pligt, men hvis jeg
prædikede, at ingen bør råbe Jai for mig, dvs.,
hvis jeg på en indirekte måde siger: ”Syng
Jay for mig,” ville dette være intet mindre end
falskhed og dobbeltspil. Vor gurudeva har
ikke lært os en sådan mangel på oprigtighed.
Mahaprabhu har ikke lært os en sådan uoprigtighed. Jeg må tjene Gud på en ærlig og
ligefrem måde. Guds ord er kommet ned til
gurudevaen. Jeg må adlyde det med al oprigtighed. Jeg vil ikke være respektløs over for
guruen på foranledning af nogle tåbelige eller
ondsindede sekteriske mennesker. Specielt da
Sri Gurudeva har befalet mig ved at sige: “Vær
på Min ordre guru og udfri dette land.” Denne
befaling har min gurudeva prædiket. Igen har
min gurudeva videregivet denne ordre til mig.
Jeg ønsker ikke at være skyldig i nogen form
for uoprigtighed i at udføre denne befaling.
I denne henseende vil jeg ikke acceptere
uvidende, uoprigtige, pseudo-asketiske sekteriske menneskers ideal. Jeg vil ikke tillære
mig uoprigtighed. De verdsligsindede, de ondskabsfulde, de pseudo-forsagende, de selviske
kan ikke forstå, hvordan Guds hengivne forsmår
alt af denne verden på Guds befaling og aldrig,
ikke engang i så meget som et sekund, afviger
fra Guds tjeneste i døgnets 24 timer.
Hykleriske sekteriske mennesker, pseudovaisnava-sekter, de sekter, der inde i sig selv
værner og plejer om længslen efter jordisk
berømmelse, tænker naturligt nok: ”Hvilken
skam det er for ham at lytte til disciplenes
lovtale, imens han beklæder guruens sæde.”
Men hver eneste vaisnava anser alle andre
vaisnavaer som genstand for sin ærbødighed. Når Thakura Haridasa udviser ydmyghed, siger Mahaprabhu: “Du er den største
i verden, verdens kronjuvel. Vær indforstået
med, at vi tager vort måltid sammen.” I Sine

arme bar Han Thakura
Haridasas krop [efter
at han var død], som
er evigt eksisterende,
selvbevidst og fuld af
åndelig lyksalighed. I
samfundet, der følger
Sri Rupa, er kvaliteten
af at ønske ingen ære til
sig selv og villigheden til
at ære andre på behørig
vis fuldt til stede. De,
der ser noget skævt, er
blinde som uglen, imens
Solen skinner. De begår
en forseelse med en
sådan opførsel.
Hvis jeg er ulydig imod
den lov, der er kommet
ned til mig igennem kæden af læremestre, vil
forseelsen af at undlade
at udføre guruens befaling afskære mig fra Sri
Gurudevas lotusfødder.
Hvis jeg for at udføre
vaisnava-guruens ordre må være arrogant,
umenneskelig og lide
evig fortabelse, er jeg
rede til at byde en sådan
evig fordømmelse velkommen og selv skrive
under på en sådan pagt.
Jeg vil ikke lytte til ordene fra andre ondsindede personer i stedet
for gurudevas befaling. Jeg vil med ukueligt
mod og overbevisning tilsidesætte resten af
verdens strømme af tanker og sætte min lid til
styrken, der kommer fra Sri Gurudevas lotusfødder. Jeg indrømmer denne arrogance. Ved
at sprede en partikel af den pollen, der kommer
fra min Læremesters lotusfødder, vil millioner
af mennesker som jer blive reddet. Der findes
ingen sådan lærdom i denne verden, ingen

sådan fornuft og logik i alle de fjorten verdener,
ingen menneskeguder, der kan veje tungere
end en enkelt partikel af støvet fra min gurudevas lotusfødder. Gurudeva, på hvem jeg har
ubetinget tro, kan aldrig svigte mig. Jeg er på
ingen måde rede til at lytte til ordene fra hvem
som helst, der ønsker at skade mig, eller at
acceptere en sådan ondsindet person som
min læremester.
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TI PROBLEMER MED DARWIN: PROBLEM 6
Molekylærbiologien har ikke
dokumenteret et stort ”Livets træ”
af Casey Luskin

Vi bringer har afsnit seks i Casey Luskins serie om ti store problemer for den darwinistiske
evolution.
Da fossilerne ikke kunne demonstrere, at dyr
udviklede sig fra en fælles stamfader, vendte
evolutionsforskerne sig mod en anden form
for bevis, DNA-sekvenser, for at påvise et
livstræ. I 1960’erne omkring den tid, hvor den
genetiske kode først blev forstået, kom biokemikerne Émile Zuckerkandl og Linus Pauling
med teorien om, at hvis DNA-sekvenser kunne
bruges til at frembringe evolutionstræer –
træer, der svarede til dem, der var baseret på
morfologiske eller anatomiske karaktertræk
– ville dette levere ”det bedst tilgængelige
enkeltbevis på realiteten af makroevolution”.99
Dermed begyndte en bestræbelser over årtier
på at afdække sekvensen af generne i mange
organismer og konstruere ”molekylærbaserede” evolutionære (”fylogenetiske”) træer.
Det endelige mål har været at konstruere et
storslået ”Livets træ” ved at vise, hvordan
alle levende væsener er beslægtet gennem
universel fælles afstamning.

Hovedantagelsen
Den grundlæggende logik bag konstrueringen af molekylære træer er forholdsvis enkel.
Som det første vælger forskerne et gen eller en
gruppe af gener, der findes i mange forskellige
organismer. Dernæst analyseres disse gener
for at fastslå sekvenserne af deres nukleotider,
så gensekvenserne i forskellige organismer
kan sammenlignes. Til sidst konstrueres et
evolutionært træ ud fra princippet om, at jo
mere ens nukleotidsekvenserne er, desto tættere beslægtet er arterne. En artikel i tidsskriftet Biological Theory formulerer det således:
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[M]olekylær systematik bygger (i det
store og hele) på antagelsen, der først
blev klart formuleret af Zuckerkandl og
Pauling (1962), at graden af generel
lighed afspejler graden af slægtskab.100
Denne antagelse er i bund og grund en
formulering af et vigtigt træk ved teorien
– ideen om universel fælles afstamning.
Ikke desto mindre er det vigtigt at forstå,
at det blot er en antagelse at hævde, at
genetiske ligheder imellem forskellige
arter nødvendigvis er et resultat af fælles
afstamning.
Når man opererer strengt inden for et darwinistisk paradigme, følger disse antagelser
som en helt naturlig ting. Som ovennævnte
artikel i Biological Theory forklarer det, ”fås
[hovedantagelsen, der ligger til grund for
molekylære træer] fra at fortolke molekylær
lighed (eller mangel på lighed) imellem molekylære taxa [dvs. arter eller slægter] ud fra en
darwinistisk model af kontinuerlig og gradvis
forandring.”101 Teorien antages at være sand,
så man kan konstruere et træ. Men det gælder
også, at hvis darwinistisk evolution er sand,
burde konstrueringen af træer ved anvendelse
af forskellige sekvenser afsløre et rimeligt
ensartet mønster tværs over forskellige gener
eller sekvenser.
Dette gør det så meget mere betydningsfuldt, at forsøget på at bygge et storslået
”livstræ” ved anvendelse af DNA eller andre
biologiske sekvensdata ikke har levet op til
forventningerne. Det grundlæggende problem
er, at ét gen giver én version af livstræet,

imens et andet gen giver en helt anden og
modstridende version af træet. Som vi for eksempel vil diskutere det herunder, placerer det
gængse pattedyrtræ mennesker som tættere
beslægtet med gnavere end med elefanter.
Men undersøgelser af visse former for DNA,
der kaldes mikroRNA-gener, har antydet det
modsatte – at mennesker er tættere på elefanter end på gnavere. Sådanne konflikter mellem
genbaserede træer er meget almindelige.
De genetiske data giver således ikke et
ensartet billede af fælles afstamning, men
viser, at antagelserne bag trækonstruktionerne
generelt er forkerte. Det fører til berettigede
spørgsmål om, hvorvidt universel fælles afstamning er korrekt.

Konflikter i livstræets rod
Problemer opstod første gang, da molekylærbiologer afdækkede gensekvenser fra
livets tre grundlæggende domæner – bakterier, arkæer og eukaryoter – og disse gener
ikke tillod disse grundlæggende livsgrupper

at blive organiseret i et trælignende mønster.
I 2009 bragte tidsskriftet New Scientist en
forsidehistorie med titlen ”Hvorfor Darwin tog
fejl med hensyn til livstræet”, der forklarede
disse dilemmaer:
Problemerne begyndte i starten af
90’erne, da det blev muligt at sekvensbestemme virkelige gener fra bakterier og
arkæer og ikke kun RNA. Alle ventede,
at disse DNA-sekvenser ville bekræfte
RNA-træet, og det gjorde de også sommetider, men – og det er det afgørende
– sommetider gjorde de det ikke. RNA
kunne f.eks. tyde på, at art A var tættere
beslægtet med art B end art C, men et
træ konstrueret fra DNA ville tyde på det
modsatte.102
Denne slags data fik biokemikeren W. Ford
Doolittle til at bemærke: ”Det er ikke lykkedes
for molekylære fylogenetikere at finde det
’sande træ’, ikke fordi deres metoder er util15

strækkelige, eller fordi de har valgt de forkerte
gener, men fordi livets historie ikke rigtigt kan
repræsenteres som et træ.”103 New Scientist
formulerede det således: ”I lang tid var den
hellige gral at bygge et livstræ… men i dag
ligger projektet i ruiner, der er blevet kritiseret
sønder og sammen af et stormvejr af negative
beviser.”104
Mange evolutionister svarer somme tider
tilbage, at disse problemer kun opstår, når
man undersøger mikroorganismer som bakterier – organismer, der kan bytte gener i en
proces, der kaldes ”horisontal genoverførsel”,
og derved forplumrer signalet fra evolutionære
slægtskaber. Men denne indvending er ikke
helt sand, siden livstræet også bliver udfordret
selv blandt højere organismer, hvor en sådan
genbytning ikke er almindelig. Carl Woese,
en pioner inden for molekylær evolutionssystematik, forklarer:
Fylogenetiske uoverensstemmelser
kan ses overalt i det universelle træ
fra dets rod til de større forgreninger
inden for og blandt de forskellige taxa
til strukturen af selve de primære grupperinger.105
På samme måde bemærker artiklen i New
Scientist også: ”Forskning antyder, at evolutionen af dyr og planter heller ikke lige netop
er trælignende.”106 Artiklen forklarer, hvad der
skete, da mikrobiologen Michael Syvanen
forsøgte at konstruere et træ, der viste evolutionære slægtsforhold ved hjælp af 2.000
gener fra forskellige grupper af dyr:
Det mislykkedes for ham. Problemet
var, at forskellige gener fortalte modstridende evolutionære historier… Generne
sendte blandede signaler… Omtrent 50
procent af generne fortæller én evolutionær historie og 50 procent en anden.107
Dataene var så vanskelige at få til at passe
med et træ, at Syvanen jamrede: ”Vi har netop
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udslettet livets træ.”108 Mange andre artikler i
faglitteraturen anerkender lignende problemer.

Konflikter mellem højere grene
En artikel fra 2009 i Trends in Ecology and
Evolution bemærker: ”En større udfordring
for at inkorporere sådanne enorme mængder
data til artstræer er, at der ofte findes modstridende genealogiske historier i forskellige
gener overalt i genomet.”109 På samme måde
undersøgte en artikel i Genome Research
DNA-sekvenserne i forskellige dyregrupper og
fandt, at ”forskellige proteiner afføder forskellige fylogenetiske træer.”110 En artikel fra juni
2012 i Nature fortalte, at korte strenge af RNA,
der kaldes mikroRNA’er, ”river traditionelle
ideer om dyrenes familietræ i stykker.” Dartmouth-biologen Kevin Peterson, der studerer
mikroRNA’er, beklagede sig: ”Jeg har set på
tusinder af mikroRNA-gener, og jeg kan ikke
finde et eneste eksempel, der støtter det traditionelle træ.” Ifølge artiklen gav mikroRNA’er
”et radikalt anderledes diagram for pattedyr:
det anbringer mennesker tættere på elefanter
end på gnavere.” Peterson skrev det ligeud:
”MikroRNA’erne er fuldstændigt utvetydige…
de giver et helt andet træ end det, som alle
gerne vil have.”111

Konflikter mellem molekyler og
morfologi
Ikke alle fylogenetiske træer konstrueres
ved at sammenligne molekyler som DNA fra
forskellige arter. Mange træer er baseret på
sammenligninger af form, struktur og kropsplan for forskellige organismer, hvilket kaldes
”morfologi”. Men konflikter imellem molekylebaserede træer og morfologibaserede træer
er også almindelige. En afhandling fra 2012
over undersøgelser af slægtskaber imellem
flagermus gjorde dette klart og bemærkede:
Uoverensstemmelser imellem fylogenier fra morfologiske kontra molekylære
analyser og imellem træer baseret på
forskellige delmængder af molekylære

sekvenser er blevet almene i takt med,
at datasættene er vokset hurtigt inden for
både karaktertræk og arter.112
Dette er langt fra den eneste undersøgelse,
der er stødt på konflikter mellem DNA-baserede træer og træer, der bygger på anatomiske
eller morfologiske karaktertræk. Lærebøger
hævder ofte, at fælles afstamning er dokumenteret og giver eksemplet med et dyretræ,
der er baseret på enzymet cytochrome c og
passer sammen med det traditionelle morfologibaserede evolutionstræ.113 Imidlertid nævner
lærebøgerne sjældent, at det træ, der bygger
på et andet enzym, cytochrome b, strider
voldsomt imod det evolutionære standardtræ.
Som en artikel i Trends in Ecology and Evolution noterede:
Det mitokondrielle cytochrome b-gen
antydede… en absurd fylogeni for pattedyr, uanset hvordan man konstruerede
træet. Katte og hvaler faldt sammen
med primater i gruppe med abelignende
primater (aber og menneskeaber) og
strepsirhiner (lemurer, øreaber og dovenaber), men ikke med spøgelsesaber.
Cytochrome b er sandsynligvis det mest
alment sekvensbestemte gen hos hvirveldyrene, hvilket gør dette overraskende resultat endnu mere forbløffende.114
Påfaldende nok konkluderer en anden
artikel i Trends in Ecology and Evolution:
”Rigdommen af konkurrerende morfologiske
såvel som molekylære teorier om almindeligt udbredte fylogenier over pattedyrenes
ordener ville reducere pattedyrenes træ til
en uløst busk, hvor det eneste pålidelige
evolutionære forhold sandsynligvis vil være
grupperingen af elefanter med søkøer.”115 På
grund af sådanne konflikter bemærkede en
større oversigtsartikel i Nature: ”Forskelle
mellem molekylære og morfologiske træer”
fører til ”evolutionskrige” fordi ”[e]volutionære træer, der konstrueres ved at studere

biologiske molekyler, ofte ikke ligner dem,
der opstilles fra morfologi.”116
Som det sidste eksempel forsøgte en undersøgelse, der blev offentliggjort i Science
i 2005, at bruge gener til at genskabe forholdene imellem dyrerækkerne, men konkluderede, at ”på trods af mængden af data
og bredden af de analyserede taxa forbliver
forholdene imellem de fleste dyrerækker
uløste.” Det følgende år offentliggjorde de
samme forfattere en videnskabelig artikel med
titlen Bushes in the Tree of Life, der kom med
nogle påfaldennde konklusioner. Forfatterne
indrømmede, at ”en stor brøkdel af enkeltgener frembringer fylogenier af ringe kvalitet,”
og noterede sig, at én undersøgelse ”udelod
35% af enkeltgenerne fra deres datakilde, fordi
disse gener gav fylogenier, der ikke stemte
overens med konventionel visdom.” Artiklen
foreslår, at ”visse kritiske dele [af livstræet] kan
være vanskelige at løse, uanset hvor mange
konventionelle data er tilgængelige.” Artiklen
hævder tilmed, at ”den tilbagevendende opdagelse af hårdnakkede uløste ’buske’ bør
fremtvinge en genovervejelse af flere bredt
accepterede antagelser inden for den molekylære systematik.”117
Desværre er en antagelse, som disse evolutionsbiologer ikke er villige til at tage op til
fornyet overvejelse, antagelsen om, at universel fælles afstamning er korrekt. De appellerer
til en myriade af ad hoc argumenter – horisontal genoverførsel, langgrenet tiltrækning,
hurtig evolution, forskellige evolutionsrater,
ufuldstændig prøveudtagning, fejlbehæftet
metodologi og konvergent evolution – for
at bortforklare ubekvemme data, der ikke
stemmer overens med det eftertragtede trælignende mønster. Som der stod i en artikel i
2012: ”Fylogenetiske konflikter er almindelige
og oftere normen end undtagelsen.”118 Når
det kommer til stykket, er drømmen om, at
DNA-sekvensdata ville passe nydeligt ind i
et fint og yndigt livstræ, slået fejl og sammen
med den en central forudsigelse i den neodarwinistiske teori.
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Tilbage
til jorden
af Lalitanatha Dasa

I anledning af, at det nu snart er forår igen, genoptrykkes denne artikel, der blev bragt første
gang i Nyt fra Hare Krishna nr. 10 i 2001.
Det er næsten forår. ”Blandt årstider er
Jeg det blomsterrige forår,” siger Krishna i
Bhagavad-gita (10.35). Oplever andre det
samme som jeg, en kriblen efter at komme ud i
naturen, efter at komme til at arbejde med jorden, så, plante, se livet spire frem? Det er nok
en del af min betingede natur, og så alligevel,
er det egentlig ikke tanken, at også for vort
åndelige fremskridts skyld skal vi mennesker
være i kontakt med natur og jord? ”Byen er
skabt af mennesket, men landet er skabt af
Gud,” citerede Srila Prabhupada den engelske
digter Cowper for at have sagt.
Et tema, der går igen i Srila Prabhupadas
lære, er hans kritik af den industrielle bycivilisation. Han havde ikke meget til overs for den,
men så, at den hovedsageligt skabte behov
for en masse ’unødvendige nødvendigheder’.
Et af punkterne i hans mission, som han definerede i ISKCON’s syv formål, er da også ”At
bringe medlemmerne tættere på hinanden
med det formål at vise en enklere, mere naturlig måde at leve på.” Han formulerede det
også meget koncist i vendingen ’enkelt liv og
høj tænkning’.

Fabrikker og landbrug
Srila Prabhupada skrev:
”… Dette landbrugsprojekt er meget vigtigt.
Ideen er, at mennesker kan være selvforsynende og dyrke deres egen mad og have
tilstrækkelig mælk til at kunne spare tid og
synge Hare Krishna. Hvorfor skal de arbejde
så hårdt i de helvedesagtige fabrikker? Lad
alle leve enkelt og være Krishna-bevidste.”
(Brev til Nityananda, 1. juli 1975)
”… Det er på grund af uvidenhed, at mennesker tror, at de bliver lykkelige ved at åbne
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fabrikker. Hvorfor skulle de åbne fabrikker?
Der er så megen jord, og man kan producere
sit eget brødkorn og spise luksuriøst uden nogen fabrik. Fabrikken kan ikke fremstille mælk
eller korn. Verdens nuværende mangel på mad
skyldes i det store hele sådanne fabrikker. Når
alle arbejder i byerne for at fremstille skruer og
møtrikker, hvem vil da producere brødkornet?
Enkelt liv og høj tænkning er løsningen på
det økonomiske problem.” (Fra Teachings of
Queen Kunti, kapitel 18)
”… Fabrik betyder ruinering. Fabrik betyder
ødelæggelse. Og jordbrug betyder opbygning.” (Fra en samtale i Vrindavana, den 27.
maj 1977)
”… Desværre har mennesker i den moderne
civilisation travlt med at dræbe køerne, der er
kilden til tykmælk, mælk og ghee, de fælder
alle træerne, der giver honning, og de åbner
fabrikker for at fremstille skruer, møtrikker,
biler og vin i stedet for at beskæftige sig ved
jordbruget. Hvordan kan mennesker være
lykkelige?” (Fra Srimad-Bhagavatam, 5.16.25)

Landets fornøjelser
I samme ånd skrev Jethro Kloss (18631946), der voksede op som søn af en bonde
og gartner i Wisconsin, USA, langt væk fra
nogen større by, om sit syn på livet på landet
og livet i byen:
”… Dengang boede kun 7-10 procent af
menneskene i byerne, imens det i dag [i
1930’erne og 1940’ernes USA, red.] er over 80
procent, der er pakket sammen i lejekaserner
og værelser. De forestillinger, film og andre fornøjelser, folk har i byerne, er ikke sunde. De er
fysisk og mentalt nedbrydende. Fornøjelserne,
vi havde på gården, var af en helt anden natur

og skabte virkelige mænd og
kvinder ud af folk. Byens fornøjelser gør os almindeligvis
ikke til ædle mænd og kvinder,
til gode fædre og mødre, gode
ægtemænd og hustruer eller
gode borgere. På gården behøver man ikke være bange
for at gå ud i mørket, og man
behøver ikke være bange for
ikke at få noget at spise. Det
er en smal sag at skaffe sig
noget at spise, selv under en
tørke. Det er meget nemt at henkoge nok til
to eller tre år. Slår høsten så fejl, sulter man
ikke. Man kan også have nok hvede, rug og
byg til to år...
… ’Tilbage til jorden’ er mit budskab. Et landbrug er et særdeles interessant sted, når man
gør det rigtigt. Jeg fødtes og voksede op på
et landbrug, og landbrug har altid interesseret
mig. Skønt jeg har arbejdet med mange ting i
mit liv, har intet arbejde interesseret mig mere
end at arbejde med landbrug og have. Hvor
lønnende det er at starte med et stykke goldt
jord og gøre det frugtbart, afrette hjørner, så
frø, dyrke og se planter vokse og udvikle sig,
hele tiden føje nye og bedre sorter til, forsøge
at have så tidlige afgrøder som muligt og hele
sæsonen have en konstant forsyning af friske
haveprodukter. Det er også tilfredsstillende at
dyrke nye sorter af blomster og nyde de gammeldags slags, vi havde, da vi var børn. Da vi
var knægte og senere unge mænd og kvinder
i mine forældres hjem, var gården himmel på
jorden for os.
… Alle byens gode ting kan ikke måle sig
med de gode ting, min moder og mine søstre
lavede som store pander med bagte æbler
med frisk fløde hældt over dem og et godt
stykke gammeldags kaffekage af fuldkornshvedemel. Vis mig noget i byen, der slår det.
… Når det var jordbærsæson, nød vi store
tallerkenfulde med modne jordbær, der var
plukket frisk fra ranken, sammen med kaffekage og denne fantastiske fløde. Kan byen

slå det? De fleste af jordbærrene, der sælges
i byen, plukkes, når de er for grønne, og er
næsten værdiløse. De har ikke den fine smag,
som de har, når de plukkes friske og modne
på rankerne. Moden frugt, der plukkes frisk fra
træ eller ranke, er uden tvivl en modgift imod
al form for sygdom og tidlig død.
… Når så kirsebærrene kom, åh! hvor vi
nød at klatre op i træerne og spise frugten. Vi
havde tre slags: røde, hvide og sorte kirsebær.
Vi kunne bedst lide de sorte.
… Vi havde også en overflod af ribs, solbær
og stikkelsbær. Når hindbærrene, som der
var et overmål af i haven og også i skovene,
var modne, plukkede vi dem i spandevis og
lavede saft af dem. Den var uendeligt bedre
end nogen sodavand, man kan købe i byerne,
og indeholdt ingen skadelige ingredienser,
som de gør. Både hindbærblade og -saft er
en vidunderlig medicin, som kan slå enhver
feber ned.
… Der var ingen biler dengang, men vi
havde gode heste. Somme tider gav min far
os lov til at ride på dem. Vi øvede os, indtil vi
kunne stå på dem og galopere. Der var så
mange interessante ting, at pladsen ikke tillader mig at nævne dem alle, men lad det være
nok at sige, at såtid var interessant – at se ting
vokse og have et overmål af mad på bordet.
… Høsttiden var også meget interessant.
Så ville vi skaffe brænde til vinteren. Når der
ikke var meget andet at lave, samlede vi bog,
hasselnødder, valnødder og tranebær.
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… Vort hjem kaldtes ofte Edens Have. Både
min mor og far elskede blomster, og vi havde
forskellige træer og buske og masser af frugt
hele tiden. Vi børn var altid interesserede, for
vi havde aldrig lært at løbe rundt på gaderne
om aftenen. Mor og far vidste altid, hvor vi var
om aftenen. Vi havde aldrig denne higen efter
penge, som unge mennesker i byerne har, for
de kan aldrig få penge nok til deres planer og
ideer, som er så kostbare nu om dage.
… Skaberen af dette univers skabte i begyndelsen mennesket fra ’jordens støv’. De
forskellige egenskaber, man finder i jorden,
findes i mennesket, og frugterne, kornet,
nødderne og grøntsagerne indeholder de
samme elementer, der er i jorden såvel som
i mennesket. Når disse frugter, korn, nødder
og grøntsager spises i deres naturlige tilstand
i stedet for at blive forvanskede og berøvet deres naturlige livgivende egenskaber, vil menneskelig sundhed, skønhed og lykke være den
sikre belønning.” (Fra Back to Eden, kapitel 2:
Soil Preparation and Farming)

Vor vigtigste afgrøde
De fleste mennesker af i dag ikke blot bor i
byerne, men er vokset op i byer og har meget
lidt fornemmelse for jorden og den mad, der
kommer derfra. De fleste har dog fortsat adgang til jord i haver o.lign, men desværre ved
mange i de fleste tilfælde ikke, hvad man skal
bruge den til, eller hvordan man dyrker andet
end en græsplæne. Derfor er den dyrkning,
der bruges mest energi og flest arbejdstimer
på i Danmark, gudhjælpemig græsplæner. En
dyrkning, som intet udbytte eller afgrøde giver!
Bill Mollison skriver: ”I USA anslås det, at i
1978 var 7 millioner hektar [næsten to gange
Danmarks areal, red.] afsat til græsplæner, et
tal, der er vokset kolossalt siden dengang. På
det tidspunkt blev græsplæner regnet for den
største enkelte afgrøde i USA og krævede 573
kcal. pr. kvm. at holde, hvilket er mere energi,
end der anvendes på produktion af korn eller
grøntsager. [Ikke blot giver denne dyrkning
intet udbytte, men den]… skaber også et stort
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offentligt affaldsproblem, der er forurenet af
dieldrin, DDT, pesticider og kvælstof.
…Millioner af liter benzin bruges på at holde
plænerne. I 1978 brugte græsplæner 15-20%
af den årlige gødningsproduktion, et tal, der
svarer til gødningsforbruget til hele Indiens
fødevareproduktion. Hvad vand angår, gik
44% af Californiens ferskvandsproduktion til
vanding af græsplæner…” (Fra Permaculture,
A Designers Manual)

Tilbage til jorden
Er du også en af dem, der bruger tid og
energi på at holde en græsplæne? Hvis ja,
må jeg så ikke foreslå, at i anledning af foråret tager vi alle et skridt tilbage til jorden og
anvender den stump jord, vi hver især råder
over, til noget mere givende og udbytterigt som
at dyrke grøntsager og blomster? Arbejdsindsatsen er ikke specielt større og ofte vil den
faktisk være mindre samtidig med, at man
får noget nyttigt ud af den. Jethro Kloss giver
nogle råd med hensyn til inddragelse af jord,
der ikke har været dyrket i lang tid:
”… Det er meget vigtigt, at jorden er behandlet dybt ned, så planternes rødder kan gå langt
ned i jorden og hente næring og vand. Det virker forunderligt i både våde og tørre tider. Når
det er vådt, kan vandet synke ned i jorden, og
når det er tørt, er der et dybt jorddække, som
rødderne kan gennemtrænge og derved hente
væde op fra dybere lag. Når jorden derfor er
løs dybt ned, kommer fugten op, og jorden vil
ikke udtørre så hurtigt.”
Hvis det ikke allerede er sket, er det derfor tid til
gribe en spade, en gravegreb, en håndkultivator
eller en havefræser og gøre den jord, man har,
klar til at møde den kommende sæson. Således
kan blot én kvadratmeter jord forsyne en hel
familie med frisk salat hver dag hele sommeren
og efteråret igennem. 500 kvm. jord er nok til at
brødføde et menneske. ’Tilbage til jorden’ behøver ikke være at rykke teltpælene op og flytte sin
adresse uden for byzonen. Det kan være blot og
bar anvendelse af det, man allerede råder over.
Hare Krishna.

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Den perfekte persons perfekte kost
af Visakha Devi Dasi

Denne artikel bragtes første gang i Back to Godhead, oktober 1982.
Som de fleste i Vesten voksede jeg op som
kødspiser. Efter at have brydedes med den
Krishna-bevidste filosofi i omkring et år accepterede jeg den omsider, og med den fulgte
Krishna-prasada, vegetarisk mad, der er blevet
ofret til Herren. For mig var prasada en dejlig del
af hele den Krishna-bevidste kultur. Jeg satte
aldrig spørgsmålstegn ved den eller granskede
dens værdi. Jeg nød den simpelthen sammen
med sangen, dansen og filosofien og samværet
med Herrens hengivne. Men i det sidste år har
jeg undersøgt dette køkken fra andre vinkler, og
jeg har fundet ud af, at ligesom alt andet, der
er direkte relateret til den Højeste Herre, er det
uden fejl. Jeg er overbevist om, at der ikke er
nogen bedre måde at spise på, uanset om det
er for sundhed, ernæring, smag, variation eller
åndeligt fremskridt.
Tænk for eksempel over, at den typiske
vediske frokost er dagens hovedmåltid. ”Aftensmaden har altid været mit hovedmåltid,”
indvender du. Jamen, lyt til Laurel Robertson,
medforfatter til bestselleren Laurel’s Kitchen:
”Mad er brændstof for dagens aktiviteter, så det
giver ingen mening at spise dit største måltid om
aftenen, når alt ligger bag dig… Aftensmad bør
ikke være tung.”(1)
Den typiske vediske frokost består af chapatier
(ugærede fuldkornsbrød), ris, dal (bønnesuppe),
kogte grønsager og salat. ”Den bedste sundhedsgaranti ser ud til at være en velvalgt, afvekslende vegetarisk kost og et liv uden junkfood,”
skriver Vie Sussman, forfatter til The Vegetarian
Alternative.(2) De, der forbinder vegetarer med
sammenfaldne, slappe og sløve originaler, skal
vide, at Dr. Irving Fisher fra Yale University fandt
ud af, at vegetarer klarede sig bedre end kødspisere i en serie af udholdenhedsprøver.
At kombinere forskellige grønsager med ris,

fuldkornsbrød og bønner har store ernæringsmæssige fordele. Når de spises hver for sig,
giver hvert af disse fødeemner en vis mængde
protein, men når man kombinerer dem i ét måltid,
er den totale mængde protein, som kroppen får,
større end summen af delene. Sådanne kombinationer kan forøge proteinen med så meget
som 50 procent!
Her er en anden måde, hvorpå den vediske
måde at spise på giver ernæringsmæssig mening. Til en traditionel vedisk frokost ligger der
en skive citron på hver tallerken. Hvorfor? Jeg
troede altid, at citronen var der for den smagsafveksling, som citronsaft giver til forskellige
retter. Men ifølge Gary Null, forfatter af The
New Vegetarian, har citronsaft også en anden
funktion: ”Din krop har svært ved at optage
jern. Ascorbinsyre (vitamin C) forøger denne
optagelse.”(3) Der er gode jernkilder i vores
frokost – bønnesuppen, fuldkornshvedebrødet,
risen og nogle af grønsagerne – og citronsaften,
der er rig på C-vitamin, hjælper kroppen med at
optage det.
Sidste sommer fik min overbevisning endnu
mere vægt, da et panel af kosteksperter fra
National Academy of Sciences udsendte en
liste med anbefalinger. Efter til fulde at have
undersøgt sammenhængen mellem ernæring
og kræft rådede eksperterne folk til at spise
mindre fedt og flere grønsager, frugter og fuldkorn. I særdeleshed opfordrede de os til at spise
frugter og grønsager, der er rige på C-vitamin
og betakaroten – med andre ord citrusfrugter,
tomater, peberfrugter, gulerødder, spinat og
lignende. Disse indgår som hovedbestanddele
i Krishnas køkken.
I sidste ende er min tro på Krishnas køkken
selvfølgelig en del af min tro på Krishna. Vi kan
justere vores kost på mange måder for at blive
21

sundere, stærkere eller slankere eller blot nyde
livet. Men hvis vi blot ofrer det til Krishna, som
Han kan lide, og derefter spiser det, får vi alle
disse fordele og mere til. Hvorfor? Fordi der
intet mangler i Krishnas kostpræferencer. De
er lige så perfekte og fuldstændige, som Han
selv er det.
Folk fra Vesten tvivler ofte på sundhedsværdien af Krishna-prasada eller sandheden i den
vediske visdom generelt. Som svar gav Srila
Prabhupada, min åndelige mester, ofte dette
eksempel: selv om vi almindeligvis anser ekskrementer af enhver slags som forurenende,
hævder Vedaerne, at komøg er rent – så rent,
at når man smører det på et snavset sted, bliver
stedet desinficeret. Derfor har simple indiske
landsbyfolk i århundreder rengjort deres hjem
med komøg (til vesterlændingenes store skræk
og rædsel). Og for nylig har en prominent videnskabsmand og læge i Calcutta analyseret
komøg og konstateret, at det ganske rigtigt har
antiseptiske egenskaber.
På samme måde har Krishnas hengivne spist
Hans prasada i århundreder, men kun for nylig
har ernæringsforskere og læger opdaget dens
ernæringsmæssige fordele. På trods af alle deres eksperimenter, analyser og undersøgelser
har de dog endnu ikke opdaget de åndelige
fordele ved at spise prasada. Men hvorfor vente
på dem? Hver især kan vi erfare de fordele for
os selv blot ved at lave og ofre vores vegetariske
mad til Herren Krishna for at glæde Ham.
Srila Prabhupadas dybstegte blomkål og
kartofler i creme fraiche
(Sukhe-gobi alu)
Tilberedningstid: 40 minutter
Iblødsætningstid for kartoflerne: mindst en
halv time
6 til 8 portioner
8 dl ghee eller vegetabilsk olie
1 mellemstort blomkål
2 store, modne bagekartofler, lagt i blød i
mindst en halv time
1-1¼ tsk. salt
¼ tsk. friskkværnet sort peber
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½ tsk. gurkemejepulver
2½ dl let fløde, pisket yoghurt naturel eller
pisket creme fraiche ved stuetemperatur
1 spsk. hakket frisk persille eller friske korianderblade
1. Forvarm ovnen til 120°C.
2. Vask og beskær blomkålet og skær det derefter i 4 cm lange og en halv cm tykke buketter.
Skyl og tør blomkålsbuketterne. Skær kartoflerne
i skiver på 1/3 centimeters tykkelse.
3. Dybsteg blomkålen og kartoflerne på en
af to måder:
Opvarm ghee’en eller olien over mediumvarme til 180° (brug et stegetermometer). Opdel
blomkålene i to portioner og steg hver portion,
indtil buketterne er sprøde, møre og gyldenbrune. Tag dem op med en hulske og tør dem på
absorberende køkkenpapir. Stil dem ind i ovnen,
så de holder sig varme.
Steg blomkålene som instrueret ovenfor og
dobbelsteg (soufflér) kartoflerne. Der er brug for
virkelig modne bagekartofler med en melet struktur og et højt indhold af stivelse. Kartoflerne skal
være skåret i lige store skiver på 1/3 centimeters
tykkelse og derefter skyllet og iblødsat i mindst
en halv time i flere hold isvand. Steg i små portioner, en håndfuld ad gangen, ved 135° til 150° i 4
minutter. Afdryp dem i mindst fem minutter. Ved
den anden stegning dybsteges de i 1–2 minutter ved 190°–200°, eller indtil kartoffelskiverne
blæser op og bliver brune. Selv om det er lidt
indviklet, giver sufflerede kartofler virkelig et flot
blikfang, og selv dem, der mislykkes, kan bruges.
3. Kombiner de stegte, varme grønsager i en
skål, drys salt, peber og gurkemeje over dem
og rør forsigtigt rundt for at dække grønsagerne
jævnt med krydderierne. Lige før retten ofres til
Krishna, foldes fløden, yoghurten eller creme
fraichen i, og der pyntes med de friskhakkede
urter.
Obs: Creme fraiche giver grønsagerne et
glinsende smagsovertræk, men hvis man lader
retten stå, tørrer sovsen ind, og kartoflerne bliver
vandede og bløde. Derfor bør denne ret ofres til
Krishna så frisktillavet som muligt.

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

Søndag 14.2: Srila Advaita Acaryas fremkomst søndagsfest i templet fra kl. 15.
Lørdag 20.2: Sri Nityananda Prabhus fremkomst: fest
i templet fra kl. 16.
Lørdag 27.2: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras
fremkomst: aftenprogram fra kl. 17.

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.
Februar 2016:
Søndag 14. feb: Srila Advaita Acaryas fremkomst.
Festprogram i tempelet kl. 15.
Lørsdag 20. feb: Nityananda Trayodasi: Srila Nityananda Prabhus fremkomst. Program i tempelet kl 17.
STOR BEGIVENHET: INSTALLASJON AV GAURA
NITAI OG FEIRING AV GAURA PURNIMA I TEMPELET I OSLO LØRDAG 26. MARS!
Ekadasi: 4. og 18. februar
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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50 bøger for 50 år

En af måderne, hvorpå alle kan være med til at fejre ISKCON’s 50-års jubilæum, er
ved at deltage i ISKCON’s internationale 50-for-50 kampagne og distribuere 50 af Srila
Prabhupadas bøger i løbet af 2016.
Hvilke bøger kan man selv bestemme. Hvis det skal være danske bøger, er to gode
muligheder Bhagavad-gita og Hinsides fødsel og død. Bhagavad-gita er selvfølgelig oplagt.
Hinsides fødsel og død er også en rigtig god introduktionsbog til Krishna-bevidsthed, og
så er den overskuelig og billig at købe.
I forbindelse med 50-for-50 kampagnen tilbyder Hare Krishna-templet i København disse
to bøger til ren omkostningspris. Således kan man få Hinsides fødsel og død til 6,50 kr.,
så hvis man vil distribuere 50 af den, koster det én 325 kr. På samme måde kan man få
Bhagavad-gita til 75 kr., så man kan distribuere 50 eksemplarer af den i 2016 for 3750
kr. Man kan også vælge at kombinere dem og f.eks. distribuere 25 eksemplarer af hver.
Bøgerne kan videresælges (gerne med fortjeneste til dig selv), de kan foræres væk, eller
hvis man mener, at man har svært ved selv at komme af med bøgerne, tilbyder templet,
at man også kan sponsorere bøgerne og derefter lade templet stå for distributionen. Her
lægges der et distributionsbeløb oven i prisen, så Bhagavad-gita i så fald vil koste 100 kr.
stykket og Hinsides fødsel og død 10 kr.
Ret henvendelse for at høre nærmere: Hare Krishna-templet, Skjulhøj Allé 44, 2720
Vanløse, tlf. 4828 6446 eller 4073 6446, email lalitanatha@krishna.dk.

