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KALENDER

Den store begivenhed i april 2016 er Rama
Navami, Herren Ramacandras fremkomst, fredag den 15. april. Derfor har vi Herren Rama på
forsiden sammen med Hanuman og hans abehær, hvor de er på vej over det Indiske Ocean
til Lanka. Der fejres Rama Navami i templet i
København fra kl. 17 på selve dagen. Mød op,
det er en af årets gladeste festivaler. Læs også
om Herren Rama på side 19.
En anden begivenhed i april er, at vi får vi
besøg af Ravindra Svarupa Prabhu og hans
hustru Saudamani Mataji. Det skrev vi allerede
om i sidste nummer, hvor vi også bragte første
del af et interview med dem, imens anden del
kan læses i dette nummer på side 6. Parret
er i København fra fredag den 8. april til tidlig
tirsdag morgen den 12. april. Ravindra Svarupa
Prabhu vil tale hver morgen og aften i de dage,
så vi opfordrer alle, der kan, til at møde op.
I forbindelse med ISKCON’s 50-års jubilæum
har vi denne gang et uddrag af Satsvarupa Maharajas meditationer over Srila Prabhupada for
50 år siden og en anmeldelse af en ny kortfilm,
der netop er kommet i anledning af ISKCON’s
jubilæum. Det kan der læses om på side 16.
I disse tider er manges opmærksomhed rettet
mod de bizarre og bestialske terroristhandlinger,
der sker rundt omkring i verden, nogle af dem
meget tæt på. Vi har i den forbindelse en artikel
på side 10, I terrorens skygge, hvor vi prøver
at give et Krishna-bevidst perspektiv på det,
der sker. Vi håber, det vil være tankevækkende
læsning ligesom resten af stoffet i bladet. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Religion uden
forestilling om Gud, 2
af Srila Prabhupada

Her fortsætter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet
i juni 1976 fra det indiske magasin Bhavan's Journal. Første del bragtes i sidste nummer.
Srila Prabhupada: Somme tider bliver vi
stemplet som ”eskapister”. Hvad er beskyldningen?
Disciple: De siger, at vi flygter fra virkeligheden.
Srila Prabhupada: Ja, vi flygter fra deres
virkelighed. Men deres virkelighed er et
hunderæs, og vores virkelighed er at gøre
fremskridt i selverkendelse, Krishna-bevidsthed. Derfor er de verdslige, materialistiske
arbejdere blevet beskrevet som mudhaer,
æsler. Hvorfor? Fordi æslet arbejder meget
hårdt uden at få nogen konkret gavn deraf.
Han bærer tonsvej af tøj på sin ryg for vaskemanden, og til gengæld giver vaskemanden
ham en smule græs. Så står æslet ved vaskemandens dør og spiser græsset, imens
vaskemanden igen anbringer et nyt læs på
ham. Æslet har ingen fornuft til at kunne
tænke: ”Hvis jeg slipper ud af kløerne på
denne vaskemand, kan jeg få græs overalt.
Hvorfor bærer jeg så meget?”
De verdslige arbejdere er sådan. De har
travlt på kontoret, meget travlt. Hvis man
hilse på fyren, får man at vide: ”Jeg har meget
travlt nu.” [Latter] Så hvad er resultatet af
at have så travlt? ”Tja, jeg spiser to stykker
ristet brød og drikker en kop te. Det er alt.”
[Latter] Og af den grund har du travlt?
Eller han har travlt hele dagen blot så han
om aftenen kan se i sin regnskabsbog og
sige: ”Åh, saldoen var et tusinde dollars. Nu
er den blevet til to tusinde dollars.” Det er
hans tilfredsstillelse. Men han får fortsat de
samme to stykker brød og en kop te, selv om
han har øget sin saldo fra et tusinde til to tu-

sinde. Og allligevel arbejder han hårdt. Det er
derfor, karmier kaldes mudhaer. De arbejder
som æsler uden noget virkeligt mål i livet.
Men den vediske civilisation er anderledes.
Beskyldningen, der er underforstået i spørgsmålet, er ikke rigtig. I det vediske system er
folk ikke dovne. De har meget travlt med et
højere formål for øje. Og denne travlhed er så
vigtig, at Prahlada Maharaja siger, kaumara
acaret prajno [SB. 7.6.1]: ”Lige fra barndommen af bør man arbejde for selverkendelse.”
Man bør ikke spilde så meget som et sekunds
tid. Så det er vedisk civilisation.
Selvfølgelig ser de materialistiske arbejdere: ”Disse mennesker arbejder ikke som
os ligesom hunde og æsler. Så de flygter [fra
virkeligheden].”
Ja, flygter fra jeres frugtesløse bestræbelser.
Den vediske selverkendelsescivilisation
begynder med varnasrama-systemets sociale organisering. Varnasramacaravata
purusena parah puman visnur aradhyate [Cc.
Madhya 8.58]: ”Alle bør frembære frugterne
af deres arbejdsmæssige pligter som et offer
til Herren Visnu eller Krishnas lotusfødder.”
Det er derfor, det vediske system kaldes
varnasrama, hvilket ordret betyder: ”social
organisering med et åndeligt perspektiv.”
Varnasrama-systemet har fire sociale og
fire åndelige inddelinger. De sociale inddelinger er brahmanaerne [lærere og præster],
ksatriyaerne [administratorer og militærfolk],
vaisyaerne [landmænd og handelsfolk] og
sudraerne [arbejdere og håndværkere],
imens de åndelige inddelinger er brahma3

carierne [elever], grhasthaerne [husholdere],
vanaprasthaerne [pensionister] og sannyasierne [forsagere]. Men det endelige mål er
visnur aradhyate, tilbedelse af den Højeste
Herre, Visnu, af alle. Det er ideen.
Men medlemmerne af den moderne såkaldte civilisation kender ikke til varnasrama.
Derfor har de skabt et samfund, der blot er et
hunderæs. Hunden løber rundt på fire ben,
og de løber rundt på fire hjul. Det er alt. Og de
tror, at firhjulsræset er fremskridt i civilisation.
Vedisk civilisation er anderledes. Som
Narada Muni bemærker det, tasyaiva hetoh
prayateta kovido na labhyate yad bhramatam
upary adhah [SB. 1.5.18]: den lærde, kløgtige
person vil bruge dette liv på at opnå det, som
han ikke har nået i talløse tidligere liv, nemlig
erkendelse af selvet og erkendelse af Gud.
Nogle vil måske spørge: ”Betyder det så, at vi
ikke skal lave noget?” Ja, ikke lave noget blot
for at forbedre sin materielle position. Enhver
materiel lykke tildeles til én af skæbnen, og
man vil få den, uanset hvor man er. Engagér
jer i Krishna-bevidsthed. Disse andre ting vil
komme af sig selv.
”Hvordan skal jeg få dem?”
Hvordan? Kalena sarvatra gabhira-ramhasa: ved den evige tids arrangement kommer
alting, når tiden er inde til det. Eksemplet gives med, at selv om man ikke ønsker lidelse,
kommer lidelse alligevel til én. Selv hvis man
på samme måde ikke arbejder hårdt for den
lykke, som man er forudbestemt til at skulle
have, kommer den stadigvæk.
På samme måde bemærker Prahlada
Maharaja, na tat-prayasah kartavyam: Man
bør ikke spilde sin energi på materiel lykke,
for man kan ikke få mere end det, man er
bestemt til at skulle have. Det er ikke muligt.
”Hvordan kan jeg tro det – at jeg ved at arbejde hårdere ikke vil få mere materiel lykke,
end jeg ellers ville få?”
Fordi du gennemgår så mange lidelsesfyldte situationer, selv om du ikke ønsker
dem. Hvem vil have lidelse? For eksempel
blev Mahatma Gandhi i vort land dræbt af
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sine egne landsmænd. Han var en stor mand,
han var beskyttet af så mange af sine tilhængere, han var afholdt af alle – og alligevel blev
han dræbt. Skæbnen. Hvem kan beskytte
os imod alle disse lidelsesfyldte situationer?
Så derfor bør du konkludere: ”Hvis disse
lidelsesfyldte tilstande kommer til mig med
magt, kommer den anden tilstand, den modsatte pol, også. Hvorfor skulle jeg derfor spilde min tid på at forsøge at undgå lidelse og
få såkaldt lykke? Lad mig bruge min energi
på Krishna-bevidsthed.” Det er intelligens.
Man kan ikke hindre sin skæbne. Magasinets
spørgsmål kredser omkring dette punkt.
Pusta Krishna: Ja, den sædvanlige beskyldning er, at dette vediske civilisationssystem er fatalistisk, og at folk som resultat
ikke gør så meget materielt fremskridt, som
de ellers ville have gjort.
Srila Prabhupada: Nej, nej, det vediske system er ikke fatalistisk. Det er kun
fatalistisk i den forstand, at ens materielle
skæbne ikke kan ændres. Men dit åndelige
liv ligger i dine hænder. Vores pointe er
denne: Hele den vediske civilisation bygger
på den forståelse, at skæbnen kun tillader en
vis mængde materiel lykke i denne verden,
og at vores bestræbelser derfor bør rettes
imod selverkendelse. Ingen nyder uafbrudt
materiel lykke. Det er ikke muligt. En vis
mængde materiel lykke og en vis mængde
materiel lidelse. Begge disse må hele tiden
være til stede. Så man kan ikke forhindre
sine lidelsesfyldte livstilstande, og på samme
måde kan man ikke forhindre sine lykkelige
livstilstande. Det kommer automatisk. Derfor
bør vi ikke spilde vores tid på disse ting. Det
er bedre at bruge vores energi på at gøre
fremskridt i Krishna-bevidsthed.
Pusta Krishna: Så ville det da være rigtigt,
Srila Prabhupada, at sige, at når det kommer
til stykket, arbejder folk, der har denne vediske opfattelse, ikke for fremskridt?
Srila Prabhupada: Nej, nej. Fremskridt –
først må man forstå, hvad virkelig fremskridt
er. Sagen er, at hvis ens forsøg på fremskridt

på forhånd er dømt til at mislykkes, hvorfor
skulle man da overhovedet forsøge? Snarere
bør man bruge, hvad end energi man har, på
at forstå Krishna-bevidsthed. Det er virkelig
fremskridt. Gør din åndelige forståelse, din
forståelse af Gud og selvet, fuldstændig klar.
For eksempel er vores vigtigste opgave i
vores Internationale Samfund for Krishnabevidsthed, hvordan vi gør fremskridt i Krishnabevidsthed. Vi er ikke ivrige efter at åbne store,
store fabrikker med store, store pengeindtjenende maskiner. Nej. Vi er tilfredsse med hvad
end materiel lykke og lidelse skæbnen har
bestemt for os. Men vi er meget ivrige efter
at bruge vores energi på at gøre fremskridt i
Krishna-bevidsthed. Det er pointen.
Så formålet med det vediske civilisationssystem er at erkende Gud: visnur aradhyate. I det
vediske system forsøger folk at opnå det. I virkeligheden stræbte tilhængerne af varnasramadharma aldrig efter økonomisk udvikling. I Indien
ser man stadigvæk, at millioner af mennesker
tager bad i Ganges under Kumbha-mela. Har
du været til Kumbha-mela-festivalen?
Discipel: Nej.
Srila Prabhupada: Under Kumbha-mela
kommer millioner af mennesker for at tage bad
i Ganges, fordi de er interesseret i, hvordan
de bliver åndeligt befriet fra denne materielle
verden. De er ikke dovne. De rejser tusinder
af kilometer for at bade i Ganges på det hellige sted Prayag. Så selv om de ikke har travlt
i hunderæset, er disse folk ikke dovne. Ya
nisa sarva-bhutanam tasyam jagarti samyami:
”Hvad der er nat for almindelige skabninger er
den vågne tid for den selvbeherskede.” Det
selvbeherskede menneske vågner meget tidligt
– praktisk taget midt om natten – og arbejder
på åndelig erkendelse, imens andre sover. På
samme måde tænker hundene og æslerne i
dagtimerne: ”Vi arbejder, men disse åndelige
mennesker arbejder ikke.”
Så der er to forskellige platforme, den materielle og den åndelige. Tilhængerne af den
vediske civilisation, der praktiseres i Indien,
selv om den nu om dage er forvansket, er i

virkeligheden ikke dovne. De har meget, meget travlt. Ikke kun meget meget, meget travlt,
men også kaumara acaret prajno dharman
bhagavatan iha [SB. 7.6.1]: De forsøger at
blive selvrealiserede fra begyndelsen af livet.
De har så travlt, at de ønsker at begynde
denne travlhed fra deres barndom af. Derfor
er det forkert at tro, at de er dovne. Folk, der
beskylder tilhængerne af vedisk civilisation for
dovenskab eller for at ”forhindre fremskridtet”,
ved ikke, hvad virkelig fremskridt er. Den
vediske civilisation er ikke interesseret i det
falske fremskridt med økonomisk udvikling.
For eksempel praler folk somme tider: ”Vi
er gået fra hytten til skyskraberen.” De tror,
at det er fremskridt. Men i det vediske civilisationssystem tænker man på, hvor meget
man gør fremskridt i selverkendelse. Man
kan bo i en hytte og blive meget avanceret i
selverkendelse. Men hvis man spilder sin tid
på at forvandle sin hytte til en skyskraber, har
man spildt hele sit liv, færdigt. Og i sit næste
liv bliver man en hund, selv om man ikke ved
det. Det er alt.
Pusta Krishna: Srila Prabhupada, så kan
man stille dette spørgsmål: Hvis skæbnen ikke
kan forhindres, hvorfor så ikke blot lade et barn
løbe rundt som et dyr, når det bliver født? Og
uanset hvad der sker med det…
Srila Prabhupada: Nej. Det er fordelen med
denne menneskelige livsform. Man kan træne
barnet åndeligt. Det er muligt. Derfor står der
skrevet, tasyaiva hetoh prayeteta kovido: brug
denne uvurderlige menneskeform til at opnå
det, som du ikke kunne opnå i så mange millioner af lavere former. For det åndelige formål bør
du engagere din energi. Den fordel står åben
for dig nu i den menneskelige form. Ahaituky
apratihata: Ren hengiven tjeneste til Herren,
Krishna-bevidsthed, er åben for dig nu, og det
kan ikke hindres. Ligesom dit fremskridt i såkaldt
materiel lykke allerede er bestemt af skæbnen
og ikke kan standses, kan dit fremskridt i åndeligt liv ikke hindres – hvis du beskræber dig efter
det. Ingen kan hindre dit åndelige fremskridt.
Forsøg at forstå dette.
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GURU OG
GRHASTHA, 2
af Dandaniti Devi Dasi

Dette er anden og sidste del af interviewet med Saudamani Devi Dasi og Ravindra Svarupa
Prabhu, der fortæller om deres liv som hengivne og ægtepar i ISKCON igennem mere end
30 år. Interviewet er fra den 6. juni 2002, da parret besøgte Bauneholm-templet. Første del af
interviewet bragtes i sidste nummer.

Træning af grhasthaer
Dandaniti Devi: På mig virker det som om,
at der ikke er megen træning i ISKCON i at
være grhasthaer. Vi blev stort set oplært til at
være brahmacarier og brahmacarinier. Samtidigt blev det dog ofte sagt, at alle kvinder bør
giftes, men hvordan finder kvinderne kvalificerede ægtemænd, hvis mændene kun oplæres
til at være brahmacarier og sannyasier?
Saudamani Devi Dasi: Der er udkommet
en del forskellige hæfter og lignende med
instruktioner om grhastha-asramaen. Nogle af
dem er mere som en slags vediske idealer, og
når man prøver at leve op til disse roller, bliver
det nærmest som et par skuespillere, men
uden virkeligt venskab og personligt forhold i
ægteskabet. Mange ægteskaber gik i stykker,
for folk regnede med at have ægte relationer
til hinanden, men i stedet gik de rundt med
alle disse vediske ideer, der ikke svarede til
virkeligheden.
Ravindra Svarupa Dasa: For så vidt
skal brahmacarier ikke trænes til at være
grhasthaer, men de skal trænes til at være
grhasthaer, før de bliver brahmacarier. Det
bedste er, hvis man har nogle gode forbilleder.
På længere sigt er der brug for mange flere
grhastha-samfund. I USA er der flere forskellige slags. Det første udviklede sig omkring Los
Angeles templet, hvor de hengivne fik fat i en
hel lejlighedsbygning, og det har så udviklet
sig til et helt kvarter med grhasthaer, der bor
lige i nærheden af templet.
Det største samfund af hengivne er Alachua.
Det startede med to eller tre familier, der slog
sig ned i nærheden af hinanden. Nu er der
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500 eller 800 familier. De hengivne bor ikke i
gå-afstand, men er spredt ud over et ret stort
område. Det udviklede sig på den måde, fordi
det var billigt at købe jord. Omkring Dallastemplet er der også en hel boligblok med
hengivne. Hele kvarteret omkring templet var
i en nedslidt forfatning, men gradvist har de
hengivne købt en masse billige huse op og
sat dem i stand. Det samme skete i Houston.
Landbrugssamfundene står det småt til med.
New Vrindavana fungerer ikke rigtigt som
landbrug med selvforsyning og så videre. Alachua startede også som et landbrugsprojekt,
og der er stadig et par køer med et par ældre
brahmacarier til at passe dem. Det samme
med landbrugssamfundet Gita Nagari.
Sdd: I Saranagati (Vancouver) er der en vis
grad af selvforsynende landbrug. De har ingen
elektricitet, men til gengæld tager de hengivne
ind til byen hver uge for at ordne deres email
og vaske deres tøj. Så det er ikke helt gennemført. Jeg er overrasket over at se i New
York, hvor mange unge mennesker, der bor
i nærheden af hinanden og laver en masse
programmer sammen.
RS: Vanskeligheden ved at bo uden for
templet er samværet med hengivne. Bor man
uden for templet og har samvær med hengivne, er det intet problem. På den anden side
skal man være temmelig stærk for at kunne
være sammen med ikke-hengivne uden at
blive drænet åndeligt.
Har man en eller anden form for økonomisk
virksomhed blandt de hengivne, er det alle
tiders. Jeg kender en hengiven, der drev sin
egen importvirksomhed, og de ansatte var

enten hengivne eller positivt indstillede over for
hengivne. Det er meget bedre og meget mere
behageligt end at arbejde med ikke-hengivne.
Samtidigt er det en måde at være sammen
med hengivne på.
Ddd: Har I et system i jeres tempel eller
yatra for, hvordan folk bliver gift?
RS: Det afhænger af personerne. Nogle
finder selv hinanden. Andre spørger selv om
råd, og i nogle tilfælde blander jeg mig også. Af
og til er der en person, der gerne vil giftes, men
bliver ved med at finde den forkerte. Jeg kan
se det, men ikke fordi jeg er åndelig mester,
for alle andre kan se det undtagen personen
selv. Så jeg blander mig nogle gange, men vi
har ikke et formelt system. Det sker ofte, at
folk er tiltrukket til hinanden, og nogle gange
arrangerer vi sådan en slags victoriansk stævnemøde og hjælper parterne med at finde ud
af det. Jeg vil tro, det er sådan alle steder.
Sdd: Jeg har hørt Prabhupada citeret for at
have sagt, at Gudsøstre og Gudsbrødre skulle
hjælpe hinanden. Jeg vil tro, det var efter, at
der var så mange fejlslagne ægteskaber. Almindeligvis kender vennerne personen bedre

og har mere indflydelse på personen. Mange
gange sker der det, at hvis en såkaldt autoritetet blander sig og prøver at hjælpe eller hindre
et ægteskab, risikerer man en situation, hvor
de involverede pludselig vender op og ned på
alting og skyder skylden på autoriteterne, hvis
det ikke fungerer. Så jeg siger altid, at de skal
spørge deres venner til råds. Man er nødt til
at lade folk mødes. Man kan ikke bare lade
dem mødes på bryllupsdagen og så sige: ”Det
er vedisk“. Det er ikke vedisk. Man kan ikke
pådutte nogen noget kunstigt.
Ddd: Hvis opgave er det at træne nye
grhasthaer?
RS: Først og fremmest tror jeg, de skal
trænes, før de bliver grhasthaer. Der findes
en masse instruktioner om grhastha-liv. Folk
er forskellige. Det er mere et spørgsmål om
individuel rådgivning end om at tage nogle
kurser. Med nogle par kan man forudse, at de
vil få en masse problemer, og med andre kan
man se, at det vil gå fint.
Sdd: Min erfaring er, at folk mest afhænger
af andres eksempler, deres forældre osv. I
USA kommer mange fra en skilsmissebag7

grund og har derfor mange problemer. Det
er ikke så meget et spørgsmål om Krishnabevidsthed, men mere om almindelige menneskelige relationer, problemer med tillid og
tiltro til andre mennesker. Den slags problemer
bør bearbejdes selv for brahmacarier/brahmacarinier, inden de lige pludseligt befinder sig i
et ægteskab. Træningen burde egentlig have
fundet sted, før de flyttede i templet, men det
gør den bare ikke i vores samfund.
En vigtig ting er, at folk så vidt muligt kommer fra samme baggrund. På et vist tidspunkt
kommer man til at trække på sin materielle
identitet, og kommer folk fra helt forskellige
baggrunde, bliver det meget vanskeligt. Ikke,
at det er umuligt, og jeg har da også set folk fra
helt forskellige baggrunde klare sig fint. Men
generelt bør man have lignende baggrund og
nogenlunde samme alder.
RS: Når folk vil giftes, råder jeg dem til at
sørge for, at de har samme syn på askese,
og på hvor vigtige penge er, for de fleste
problemer handler om penge. De skal også
være enige om, hvordan de tager beslutninger i forholdet, hvor meget hver tager del i
beslutningsprocessen, og hvem der har det
sidste ord. Det vil være forskelligt fra person
til person.
Sdd: En anden ting, man skal finde ud af, er,
hvor striks man vil være med de regulerende
principper. Den ene synes, at i grhastha-liv
er det i orden at have så meget sex mellem
mand og kone, som man har lyst til. En anden
mener, at det skal kun være for at få børn. Man
kan ikke have, at den ene person tænker på
en måde og den anden på en anden måde.
Vi ved, hvad Prabhupada har sagt, men man
må have en aftale om det, eller hvad målet er.
Dette gælder også for principperne om at stå
tidligt op, læse Bhagavatam, ofre mad og så
videre. I grhastha-livet er man nødt til at justere
sit program efter, at man måske skal passe et
arbejde. Nogle folk betragter ikke deres hjem
som en asrama, men tænker, at templet er der,
hvor man er Krishna-bevidst, og deres hjem
blot er et sted, hvor man kan sove og være i
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maya. I starten tænker folk måske, at nu er de
frie til at gøre, hvad de har lyst til, men efter et
stykke tid mister de deres entusiasme.
RS: Der er to ting: Prabhupadas instruktioner om grhastha-liv, og hvordan man følger
dem rent praktisk. Det kræver lidt intelligens
eller sund fornuft eller nogle, der kan give råd
og vejledning.
Ddd: Er det rigtigt, at alle kvinder bør giftes?
Sdd: Det er den vediske tradition, men
Prabhupada gav også kvinder faciliteter til at
forblive ugifte. En gang bemærkede han, at
havde en kvinde ingen intelligens, skulle hun
giftes. Det tror, jeg er rigtigt, ellers vil hun let
blive offer for udnyttelse. Men Prabhupada
tillod også kvinder at forblive ugifte.
RS: Prabhupada talte om, at man kunne
lave templer for ugifte kvinder ligesom de
traditionelle nonneklostre.
Sdd: Generelt ser jeg, at kvinder er mere
rolige, når de er gift, specielt når de bliver ældre. En af mine Gudssøstre var syg. Før hun
gik bort, sagde hun, at hun fortrød, hun aldrig
havde giftet sig. Hun følte, at hun var nødt til
at tage fødsel igen for at leve den karma ud.
Vi har også mænd, som hverken er brahmacarier eller grhasthaer. De er ungkarle, der ønsker grhastha-asramaens uafhængighed, men
ikke ansvaret. Jeg tvivler på, at Prabhupada
ville have brudt sig om det, men de findes, så
hvad andet kan vi gøre end at acceptere dem,
som de er? Mange af dem er overordentligt
produktive og gør fantastisk tjeneste. Det var
rart, da Prabhupada var her. Samtidig med,
at han gav os alle disse instruktioner om det
ideelle samfund, og hvordan tingene skulle
være, accepterede han os også, som vi var, og
lod folk bruge deres natur i Krishnas tjeneste.
Prabhupada var meget overrasket, da han
kom til USA og så, at alle kvinder kørte bil og
den slags, men han stoppede det ikke. Undertrykker man folks personlighed og prøver at
gøre dem til noget, de ikke er eller ikke forstår,
er det under alle omstændigheder midlertidigt,
og folk vil blot være ulykkelige.
Prabhupada var meget fleksibel. Han fik os

til at føle, at Krishna brød Sig om os som personer, og vi kunne bruge vore evner i Krishnas
tjeneste. Der var ingen faste rollemønstre.
Senere opstod der en form for søgen efter at
blive det, vi troede var vedisk, og det skabte
en masse forstyrrelse. Jeg tror ikke, det virkelig
var vedisk. Jeg er sikker på, at i et vedisk samfund er der masser af plads til alle mulige slags
mennesker. Jeg husker første gang, jeg læste
en beskrivelse af, hvad Draupadi foretog sig.
Hun var ingen lille museagtig ’vedisk’ dame,
der sad ovre i hjørnet. Hun kørte stridsvogne,
overså finanserne og styrede en masse ting.
Hun havde fem mænd at tage sig af. Det passede ikke ind med det vediske image i ISKCON
1979. Mange af disse ideer om ’vedisk’ er
mere teoretiske og ting, der blev trukket ned
over hovedet på folk. Og det foregik ikke kun
inden for grhastha-asramaen.
Ddd: I Srimad Bhagavatam (9.10.27) skriver Prabhupada i sin forklaring, at ”Ligesom
en mand må følge store personligheder som
Brahma og Narada, må en kvinde følge ideelle
kvinder som Sita, Mandodari og Draupadi.“
Kan I give en kommenter til dette?
RS: Brahma er grhastha, og Narada er brahmacari. De er ideelle personligheder. Man ser
hvilke principper, de lever efter, og så anvender
man disse principper på det stadie, hvor man
selv befinder sig. Der er forskel på at følge i
fodsporene og at imitere.
Sdd: Da Prabhupada kom til Philadelphia,
gav han darsana til alle de hengivne, der for
de flestes vedkommende var grhasthaer.
Efter at have talt om hele kvindebevægelsen,
begyndte han at tale om grhastha-asramaen.
Han sagde, at hvis kvinden er kysk, og manden er dhira, tager lykkegudinden bolig i huset.
Fred i hjemmet. Jeg undrede mig altid over,
hvad han mente helt nøjagtigt. Kort tid efter
udkom Syvende Bog af Srimad-Bhagavatam,
og Prabhupada beskrev en liste med atten
kvaliteter, en kysk kvinde måtte besidde, og
som vi alle skulle trænes i. Det var ting som
renlighed, klæde sig pænt, tale venligt, beskedenhed... En af dem var ikke at følge en

ægtemand, der var falden. Prabhupada definerede dette som en, der var direkte forfalden
til at bryde de regulerende principper, ikke blot
et uheld eller et midlertidigt problem. Var der
tale om et midlertidigt problem, kunne mand
og kone leve adskilt i en periode, men det var
ikke grund nok til skilsmisse.
Ddd: Prabhupada nævner mange steder, at
man skal tage vanaprastha eller sannyasa ved
50-årsalderen. Hvad mener I om det?
Sdd: Det er for sent for os. Vi er allerede
sidst i halvtredserne!
RS: Rent praktisk betyder vanaprastha, at har
man haft en forretning, er det på tide at hænde
den videre. Man er med andre ord pensioneret,
børnene er blevet store, og man er fri til at gøre
hengiven tjeneste. Mange forudser, at vi i meget nær fremtid vil have en større arbejdskraft i
vores templer end tidligere, fordi pensionerede
hengivne vil gå ind og overtage tjenesterne.
Sdd: På mig virker det, som om vi har
blandet alle asramaerne sammen i ISKCON.
Nogle af de ideer, jeg har hørt om vanaprasthaasrama er ret underlige. Det naturlige er, at
man ikke længere har de samme huslige pligter og er mere fri til at prædike, rejse, hjælpe
andre. Livet bliver mere enkelt. Jeg interesserer mig mere for den indre del af det end at
prøve at indføre noget fra en helt anden tid.
Jeg har set så mange dårlige eksempler på,
at man roder asramaerne sammen. For nogle
år siden var der nogle ideer fremme om vanaprastha-asramaen, og jeg følte, at det nemt
kunne ende med en katastrofe, hvor man igen
prøver at spille rollespil med en bestemt måde
at klæde sig på og så videre. Jeg er bange for
at institutionalisere tingene for meget, ligesom
vi gjorde det med gurukulaerne. Vrindavana er
et naturligt sted for en vanaprastha, men hvis
man prædiker, er det også i orden at være der,
hvor man nu er, eller rejse rundt.
Som nævnt i sidste nummer får Danmark
igen besøg af Ravindra Svarupa Prabhu og
Saudamani Devi Dasi i april 2016. Man vil
kunne møde dem i Københavnstemplet fra
den 9. til den 11. april.
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I TERRORENS
SKYGGE
af Lalitanatha Dasa

En af de svøber, vi må leve med nu om dage,
er at blive ramt af den ene terrorhandling efter
den anden. I skrivende stund er det terrorangrebene i Bruxelles, der har bevågenheden.
For nogle måneder siden var det Paris-angrebene. Hvad bliver det næste?
For at markere flaget, hvis nogle da skulle
være i tvivl om, hvor vi står, udsendte ISKCON i Belgien den 23. marts 2016 følgende
erklæring:
”ISKCON Belgien tager stærkt afstand fra
de bestialske voldshandlinger, der blev begået
af uhyrer, der ikke repræsenterer eller praktiserer nogen åndelig tradition, men tværtimod
kun repræsenterer had, galskab, misundelse,
vold og terror. Vores bønner og tanker er hos
ofrene og deres familier. Må alle religioner stå
sammen om at fordømme terrorhandlinger og
arbejde for fred, dialog og respekt.”
Når denne indlysende og næsten floskelagtige erklæring er sagt, er det dog godt at gå lidt
dybere for at gøre det klart, hvad der er galt
med terroristerne, og også, hvad vi andre gør
galt, for det er naivt at tro, at vi blot er uskyldige
brikker i det spil, der foregår.
Det, der er religiøst, er det, der er forordnet
af Gud. Gud er absolut algod, dvs., alt Han gør
eller giver ordre til, har kun gode konsekvenser
for alle. Derfor er virkeligt religiøse handlinger
gavnlige for alle. Sådanne religiøse handlinger
(dharma) gives i vediske tekster som Manusamhita. Således er der også en religiøs voldsanvendelse, der er sanktioneret og forordnet
af Gud og gavner alle. En konge skal f.eks.
henrette en morder, politiet skal bruge vold for
at beskytte borgerne mod kriminelle, og hæren
skal bruge våben mod fremmede aggressorer,
der truer landets og borgernes sikkerhed.
Som Krishna udtaler i Bhagavad-gita (7.11):
”Jeg er styrken hos den stærke, der er fri for
lidenskab og begær.” Prabhupada kommen10

terer: ”Den stærke mands styrke skal bruges
til at beskytte de svage og ikke på personlig
aggression.” Det er religiøst sanktioneret
voldsanvendelse.
Denne voldsanvendelse må aldrig rettes
mod sagesløse civile, og deciderede krige skal
udkæmpes imellem ksatriyaer på et sted, hvor
de almindelige borgere ikke bliver inddraget
eller påvirket. Det var det, der skete under
Slaget på Kuruksetra, der foregik langt væk
beboede områder. Soldaterne var krigere, der
ikke var bange for at dø, og al krig foregik efter
religiøse principper. Ligemænd kæmpede mod
hinanden, ingen blev angrebet bagfra, der blev
kun kæmpet om dagen, mens Solen var oppe
osv. Andre former for krig er ikke religiøs eller
sanktioneret af Gud.
Ingen har ret til ubegrundet at tage en andens liv ifølge vedisk dharma. Alle levende
væsener har ret til livet og til den kvote af
livsnødvendigheder, som Gud har sat til side
til os hver især. Specielt er det alles pligt at
beskytte fem slags personer: brahmanaer,
kvinder, børn, gamle mennesker og køer.
Disse fem slags personer må aldrig dræbes
eller udsættes for voldshandlinger.
Nutidens terrorisme, der rammer vilkårlige
civile personer, er så langt fra Vedaernes religiøst sanktionerede voldsanvendelse, som
noget kan være det. De, der begår den, går
en meget mørk fremtid i møde i deres næste
mange fremtidige liv. I virkeligheden er det
ateistiske handlinger, der ikke er forbundet
med eller sanktioneret af Gud. Selv om det
gøres af personer, der hævder at gøre det i
Guds navn, har det ikke noget med Gud at
gøre, men gøres efter disse personers eget
indfald og luner. Problemet er ikke, at de nutidige terrorister er religiøse, men at de ikke
er religiøse nok eller aner, hvad religion er.
Enhver, der har virkelig religiøs forståelse og

indsigt, handler ikke sådan.

Karma
Sagen har en anden og lige så vigtig side.
Denne kommer desværre sjældent frem midt
i fortørnelsen over terroristerne. Ofrene for
terroristerne og vi generelt, der bliver påvirket,
anser os selv for sagesløse uskyldige, men
det er vi ikke.
Som i alt

andet
er karma involveret. Siden vores kultur og
den måde, de fleste af os lever på, i bund
og grund er bygget op omkring terror mod
så mange andre levende væsener, høster vi
blot, som vi sår.
For eksempel rystes og forarges vi med
god grund, når et halvt hundrede mennesker
dræbes i en terrorhandling. Men hvor er forargelsen, når millioner af køer, grise og høns
hensynsløst slagtes? Når millioner af ufødte
børn myrdes? Fra Guds perspektiv er der
ingen forskel. Vi har ingen ret til at slå andre
ihjel – dyr såvel som mennesker – og høster
karma for det, når vi gør det.
I den forbindelse skrev Satsvarupa Maharaja en relevant artikel i 1978 med titlen Gud,
karma og verden, som jeg gerne vil dele med
jer her i sin helhed:

Gud, karma og verden
Af Satsvarupa Dasa
Gosvami
Husker I 1968,
da kirker

tilbød ly til
dem, der modsatte sig værnepligten?
Jeg var i Boston på det tidspunkt, og der
var det den store nyhed en overgang og en
del af protesten imod Vietnamkrigen. Med få
dages mellemrum var der en overskrift om
endnu en ung mand, der sagde til regeringen:
”Jeg nægter!” og søgte beskyttelse i en kirke.
Kirkefunktionærerne ville formene statsautoriteterne adgang for at arrestere ham, og
i nogle dage byggede spændingen op. Folk
forsamledes foran kirken til massemøder og
gav udtryk for deres kristne antikrigsfølelser,
indtil politiet omsider trængte ind og efter et
håndgemæng førte manden med sig.
Som medlem af Bostons Hare Krishnacenter deltog jeg i et sådant møde i en kirke på
Bostons Universitet. På trods af regeringens
trusler gav de protesterende beskyttelse til en
militærnægter og afholdt et 24-timers offentligt
bønnemøde. Kirken var pakket og støjende.
Flere bar store skilte med politiske sloganer
eller vers fra Biblen. Jeg havde håbet at kunne
fortælle om Krishna-bevidsthed, men kunne
ikke trænge igennem mængden af politikere,
præster og kontrolapparaturet, der omgav
prædikestolen. Taler efter taler fordømte den
nært forestående invasion af kirken af statens
repræsentanter. En præst citerede vers fra
Biblen og forklarede en kristens pligt.
Jeg blev lidt forvirret over den voldsomme
blanding af politisk retorik og bibelcitater. Da
jeg var usikker på, hvad det bedste var at gøre,
sendte jeg et spørgsmål til Srila Prabhupada.
Hans svar den 9. oktober 1968 ankom nogle
dage senere. Jeg har altid anset Srila Prabhupadas følgende analyse af “flugten til kirken”
et perfekt svar fra en helt Gudsbevidst person.
Det viste mig, hvordan jeg skulle reagere ikke
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blot på dette pågældende politiske slagsmål,
men på mange andre senere hen.
Kære Satsvarupa.
Modtag mine velsignelser. Jeg har
modtaget dit brev om situationen i Boston. Fra det, du skriver i dit brev, kan
jeg forstå, at det er en politisk situation.
Dette politiske slagsmål er reaktionen
på karma. Begge parter – nemlig de studerende, der har søgt tilflugt i kirkerne,
og regeringsstyrkerne, der kommer for
at arrestere dem – tilhører samme kategori, for hvis det var et spørgsmål om
kødspisning eller støtte til slagteriet, ville
de begge være enige. Den nuværende
situation er en reaktion på menneskets
syndige aktiviteter. Vi anbefaler specielt,
at folk afstår fra fire slags grundlæggende syndige aktiviteter, nemlig utilladt
sex, beruselse, kødspisning og hasardspil. Men alle disse stridende mennesker
er for alles vedkommende forfaldne til
alle disse vaner. Hvis de er seriøse med
hensyn til at afhjælpe den ubehagelige
situation i samfundet, må de gå med til
at acceptere Krishna-bevidsthed, ellers
er der ingen mulighed for fred i verden.
Det er håbløst og omsonst for de
studerende at bede døgnet rundt, lytte
til politiske taler og håbe på, at krigen
vil stoppe. Gud skal ikke parere deres
ordrer. For det første handler de syndigt, og når der er reaktioner i form af
krig, sygdom, hungersnød og så mange
andre naturkatastrofer, beder de til Gud
om at standse dem. Det er ikke muligt.
De er ligesom kriminelle: Først begår en
forbryder tyveri, indbrud og hor, og når
han fanges af politiet, beder han til regeringen om at slippe for sin straf. Det er
ikke muligt. Folk er involveret i så mange
syndige aktiviteter, og naturens lov er,
at der må komme en reaktion. Lad os
sige, at jeg opmuntrer til at slå køer ihjel
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eller til dyredrab af enhver slags. Når det
ved naturens lov bliver min tur til at blive
slået ihjel, hvordan skulle det da kunne
stoppes, bare fordi jeg beder til Gud om
det? Derfor er de protesterendes metode
ikke særlig oprigtig. De vil have Gud til
at parere deres ordrer. Men Gud er ikke
en ordreopfylder. Han er den, der giver
ordrer. Han beordrer alle til at overgive
sig til Ham, men fjolserne og slynglerne,
der ikke overgiver sig til Ham, vil have
Gud til at parere deres ordre igennem
såkaldt bøn for at få Ham til at bede den
materielle natur om at standse hendes
lovmæssige afstraffelsesaktiviteter. Det
er ikke muligt. Så situationen er ikke
særlig god, men hvis nogle går med
til løbende at lytte til Bhagavad-gita og
Teachings of Lord Caitanya i et stykke tid,
er jeg parat til at komme og tale.
Din evige velønsker,
A.C. Bhaktivedanta Swami
Nu ti år senere er ”kirketilflugtsprotesterne”
alle glemte. Der er nye politiske slagsmål,
nye allierede og nye fjender. Men jeg anser
stadig Srila Prabhupadas analyse for at være
overvældende sand. Desværre lytter verdens
ledere ikke til hans råd. De fleste politiske og
militære ledere er helt uvidende om karmalovene om aktion og reaktion, som Srila Prabhupada og de vediske tekster beskriver. Men
de burde vide lige så sikkert, at sådanne love
faktisk eksisterer, som de kender til naturens
andre ubrydelige love.
Karma er en streng, kompliceret mekanisme, et naturfænomen, der giver hver eneste
menneskelig handling en passende reaktion.
Denne lov om, at “Som du sår, så skal du
høste,” er lige så meget en del af universets
konstruktion som tyngdeloven – “Det, der går
op, kommer ned igen.” På det personlige plan
afgør ens tidligere karma (dvs. ens fromme og
syndige handlinger) ens nuværende fysiske
og mentale tilstand, og i dødsøjeblikket afgør

ens akkumulerede karma fra det nuværende
liv tilstanden for ens næste liv. Karma opererer
også kollektivt: Unge mænd skal dø for deres
land på grund af deres og deres landsmænds
syndige handlinger. Hver eneste person er
således fanget i karmaens komplekse samspil.
Når millioner af køer eller menneskefostre
slagtes, kommer morderne og deres medskyldige til at bære den karmiske reaktion.
Alle verdens store religioner anser ikke blot
drab, men også beruselse og sex uden for
ægteskab for at være forkert. Det er den Højestes lov, og ulydighed mod denne lov har
sine konsekvenser. Et almindeligt menneske
ved måske ikke, hvordan eller hvornår det vil
blive ramt af sin karmiske reaktion, men det
ændrer ikke ved den kendsgerning, at det vil
ske. Hvorfor skulle vi tro, at den overvældende
kraftfulde materielle natur ikke vil agere på
os, når vi kan se, at selv det at bryde landets
love giver os en dårlig reaktion? Individuelt og
kollektivt fortsætter vi med at begå de samme
forbrydelser millioner af gange. Den karmiske
byrde vokser, og vi betaler den igennem naturkatastrofer, krig og død.
Hvorfor tager lederne ikke den vediske litteraturs gode råd til sig og lærer, hvordan de
og resten af os kan leve livet frit for karma? For
ligesom karma og lidelse altid er lige rundt om

hjørnet, er løsningen det også. Nu dømmes vi
for vores handlinger imod den Højestes love,
men vi kan ændre vores handlinger og således
undgå reaktionerne.
Som Srila Prabhupada gør opmærksom på
det i sit brev, er dagens kritiske situation ikke
den ene eller den anden sekteriske gruppes
skyld. Alle bærer skylden – kapitalister, kommunister, ”etablissementet”, ”folket” – enhver,
der bryder Guds lov. Alle begår syndige aktiviteter. Selv de sekteriske religioner handler
syndigt. Verden har brug for ægte helgenagtig
ledelse – ledere, der har ægte viden om Guds
love om karma og kan vise alle os andre,
hvordan vi handler niskarma, så der ingen
materielle reaktioner er.
Der er ingen grund til at henfalde til ønsketænkning om fred og moral, før man går med
til at høre hele sandheden. Som det første må
vi lære, at den materielle verden agerer under
den Højeste Ånds styring, og at lade hånt om
Hans love fører altid til katastrofe. Alle disse
ting står i Bhagavad-gita, den originale afhandling om Gud, karma og verden. Som der står i
Bhagavad-gita, kan overholdelse af moral ikke
opstå gennem nogen form for verdslig tilskyndelse. Moral og fred kommer kun naturligt, når
vi bliver Krishna-bevidste og vågner op til en
højere smag af åndelig glæde.
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TI PROBLEMER MED DARWIN: PROBLEM 6
Forskelle blandt hvirveldyrsfostre modsiger
forudsigelserne fra fælles afstamning
af Casey Luskin

Vi bringer har afsnit otte i Casey Luskins serie om ti store problemer for den darwinistiske evolution.
Et andet område, som evolutionsbiologer
hævder er et stærkt bevis for fælles afstamning, er mønstrene, som fosterudviklingen
blandt hvirveldyr følger. Lærebøger i biologi
fortæller typisk, hvordan fosterudviklingen inden for forskellige grupper af hvirveldyr starter
på meget identiske måder, hvilket afspejler deres fælles afstamning.129 Imidlertid overdriver
sådanne påstande graden af lighed mellem de
tidlige stadier hos hvirveldyrsfostrene.
Biologer, der har undersøgt disse spørgsmål, har fundet betydelig forskellighed blandt
hvirveldyrsfostre lige fra deres tidligste stadier.
Det modsiger det, som vi er blevet fortalt, at
vi skal forvente fra fælles afstamning.130 I en
artikel i Nature stod der: ”Modsat forventningerne til tidlig fosterbevarelse har mange
videnskabelige undersøgelser vist, at der både
tidligt og senere i udviklingen ofte er bemærkelsesværdige afvigelser blandt beslægtede
arter.”131 Eller som en anden artikel i Trends
in Ecology and Evolution bemærkede det: ”På
trods af gentagne påstande om lighederne
blandt tidlige fostre inden for medlemmerne
af en række [den tredjeøverste biologiske
klassificeringskategori] er udviklingen før det
fylotypiske stadie meget varieret.”132
Men de fleste forskere i fosterudvikling eller
embryologer, der indrømmer, at hvirveldyrsfostre starter udviklingen forskelligt, vil fortsat
hævde, at fostre går igennem et næsten
identisk stadie midtvejs under udviklingen, et
stadie, der kaldes det ”fylotypiske” stadie eller
”pharyngula” stadiet. Disse teoretikere foreslår
en ”timeglasmodel”, hvor det hævdes, at ligheder mellem fostrene på dette midtvejsstadie
er bevis på fælles afstamning. En kritisk biolog
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forklarer, hvordan denne ide bliver set: ”Det
er næsten, som om dette fylotypiske stadie
betragtes som et biologisk begreb, for hvilket
intet bevis er nødvendigt.”133
Men når biologer har ledt efter beviser, der
støtter eksistensen af et fylotypisk stadie, er de
nået frem til, at de givne data peger i den modsatte retning. En omfattende undersøgelse i
Anatomy and Embryology gennemgik kendetegnene ved mange hvirveldyr under dette
påståede identiske stadie og fandt, at fostre
udviser forskelle her inden for afgørende karaktertræk inklusive kropsstørrelse, kropsplan,
vækstmønstre og timingen af udviklingen.134
Videnskabsfolkene konkluderede, at beviserne ”går imod den evolutionære timeglasmodel” og ”er vanskelige at få til at stemme
overens” med eksistensen af et pharyngula
stadie.135 På samme måde nåede en artikel i
Proceedings of the Royal Society of London
frem til, at de givne data ”gik imod forudsigelserne for det [fylopiske stadie]: fænotypisk
variation imellem arterne var størst midt i
udviklingssekvensen.” Det blev konkluderet,
at ”en overraskende grad af uafhængighed
i udviklingstræk taler imod eksistensen af et
fylotypisk stadie hos hvirveldyrene.”136
Imens udviklingen blandt hvirveldyr udviser
stor variation, forsøger evolutionsembryologer
at tvinge evolutionære forklaringer ned over de
givne data. Men er det ikke bedre, når hver
eneste regel lammes af talløse undtagelser,
blot at lade de givne data tale for sig selv? En
ikke-evolutionær indfaldsvinkel vil have lettere
ved at indrømme, at der findes forskelle blandt
hvirveldyrsfostre på alle stadier af udviklingen,
og at hvirveldyr udviser nogle ligheder, men

også betydelige forskelle under det påståede fylotypiske stadie.
***
Henvisninger:
129. Se for eksempel Colleen Belk og
Virginia Borden Maier, Biology: Science
for Life, s. 234 (Benjamin Cummings,
2010): ”Ligheder blandt hvirveldyrsfostre:
Disse forskellige organismer synes at
ligne hinanden meget på de første udviklingsstadier (som vist i øverste række),
hvilket er bevis på, at de har en fælles
stamfader, der udviklede sig på samme
måde”); Neil. A. Campbell og Jane B.
Reece, Biology, s. 449 (Benjamin Cummings, 7. udgave, 2005): ”Anatomiske
ligheder blandt hvirveldyrsfostre. På et
vist stadie i deres fosterudvikling har alle
hvirveldyr en hale placeret for enden
af anus såvel som svælgsspalter. Nedstamning fra en fælles stamfader kan
forklare sådanne ligheder.”; Holt Science
& Technology, Life Science, s. 183 (Holt,
Rinehart og Winston, 2001): ”Tidligt i udviklingen er menneskefostre og fostre fra alle andre
hvirveldyr identiske. Disse tidlige ligheder er
bevis på, at alle hvirveldyr har en fælles stamfader… Tidligt i udviklingen er menneskefostre
og fostre fra alle hvirveldyr identiske. Disse
tidlige ligheder er bevis på, at alle hvirveldyr
har en fælles stamfader… Fostrene fra forskellige hvirveldyr er meget identiske på de
tidligste udviklingsstadier.”
130. For eksempel står der i en artikel: ”Nylige undersøgelser har vist, at tidlig udvikling
kan variere temmelig meget, selv inden for
tæt relaterede arter som søpindsvin, padder
og hvirveldyr generelt. Ved tidlig udvikling
refererer jeg til stadierne fra befrugtning frem
til [foldning eller] neurulation (gastrulation
for sådanne taxa som søpindsvin, der ikke
gennemgår neurulation). Elinson (1987) har
vist, hvordan sådanne tidlige stadier som de
indledende celledelinger og gastrula kan være

meget forskellige blandt alle hvirveldyr.” (Andres
Collazo, Developmental Variation, Homology,
and the Pharyngula Stage, Systematic Biology,
49 (2000): 3) I en anden artikel står der: ”Ifølge
nyere modeller ikke kun efterfølges det formodede bevarede stadie af divergens, men der går
også variation forud for dette på tidligere stadier
inklusive gastrulation og neurulation. Dette ses
f.eks. i squamata [slanger og øgler], hvor variationer i mønstrene af gastrulation og neurulation
kan følges af et temmelig identisk ”somite” stadie. Derfor er forholdet imellem evolution og fosterudvikling endt med at blive fremstillet som et
”evolutionært timeglas””. (Michael K. Richardson
et al., There is no highly conserved embryonic
stage in the vertebrates: implications for current
theories of evolution and development, Anatomy
and Embryology, 196:91-106, (1997))
131-136. Se originalartiklen: http://www.
evolutionnews.org/2015/02/problem_8_diffe091171.html
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50 ÅRS TJENESTE
OG GLÆDE
af Satsvarupa Dasa Goswami

En ny dokumentarkortfilm, Hare Krishna: 50
Years of Service and Joy, er netop blevet udgivet
i anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum. Filmen
viser nogle af ISKCON’s bidrag til verden. Filmen
er sponsoreret af ISKCON Communications og
ISKCON’s jubilæumskomité og produceret af
filminstruktøren Krishna-Lila Dasi (Krisztina Danka)
sammen med et internationalt hold, der rejste
verden rundt for at optage filmen og interviewe de
mange hengivne, der optræder i filmen.
Dokumentaren åbner med Yadunatha Dasa,
der viser os butikslokalet i New York på 26, 2nd
Avenue, hvor Srila Prabhupada startede det hele.
Derfra tager filmen os verden rundt for at give os
nogle glimt af Prabhupadas samfund nu 50 år
senere. Vi besøger bl.a. den åndelige by, som Srila
Prabhupada ønskede opført i Mayapur, Vestbengalen. I England er vi til en ekstatisk harinama og
distribution af Krishnas hellige navn på gaden, og i
Moskva, der engang lå under for et undertrykkende
regime, møder vi titusinde hengivne forsamlet til et
Hare Krishna-program.
Vi kommer også forbi Brasilien, hvor der distribueres 350.000 af Srila Prabhupadas bøger om året,
og Australien, hvor Hare Krishna-restauranter har
skabt en bølge af vegetarisme generelt. I Mumbai
ser vi, hvordan ISKCON bespiser 1,2 millioner underpriviligerede skolebørn hver dag. Andre steder
inkluderer Krishna Valley i Ungarn, Europas største
selvforsynende økolandsby, og Alachua, Florida,
hvor ISKCON’s næste generationer uddannes på
The Bhaktivedanta Academy.
Filmen giver nogle konkrete tal om ISKCON. Ni
millioner mennesker er på verdensplan knyttet til
ISKCON, der er 650 templer i over 100 lande, og
ISKCON’s hengivne har distribueret over 500 millioner af Srila Prabhupadas bøger. ISKCON består
af en særdeles broget gruppe af mennesker fra alle
nationaliteter, racer og baggrunde. Hengivne lever
almindelige liv med familier og mange former for
beskæftigelser og finder fællesskab med hinanden
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som evige åndelige sjæle i tjeneste til Krishna og
verden.
For det generelle publikum giver 50 Years of
Service and Joy en god ide om ISKCON’s bidrag
til samfundet generelt og en forståelse af, hvorfor
ISKCON også er relevant for dem. ISKCON’s egne
hengivne kan få en oplevelse af, at de ikke står
alene, men er del af en meget stor og varieret familie, og hvordan den tjeneste, de gør, er værdifuld.
Vil man gerne se filmen, kan man besøge http://
iskconnews.org/new-short-film-shows-iskconsglobal-contribution,5397/, hvor den kan ses i en
lavresolutionsversion. Vil man gerne have en kopi
af filmen til at vise på en større skærm eller et filmlærred, kan man skrive til Krishna-lila på editor@
iskcon.org, fortælle, hvem man er, og bede om lov
til at downloade filmen.
Det er planen at oversætte filmen til andre sprog,
og dens tekniske specifikationer og kvalitet er sådan, at den kan vises af enhver TV-station i verden.
I mellemtiden er en anden film på 45 minutter
under produktion med titlen The Joy of Devotion
med en foreløbig frigivelsesdato til den 13. juli
2016, ISKCON’s 50-års fødselsdag. Imens 50
Years of Service and Joy fokuserer mest på
ISKCON-samfundets præstationer, kommer Joy of
Devotion mere til at handle om personer med flere
dybdegående interviews med nogle af ISKCON’s
nøgleskikkelser.
“ISKCON’s 50-års jubilæumskomité opfordrer
hengivne til at benytte sig af denne film til at fortælle
folk om ISKCON,” kommenterer Krishna-lila. “At
lave disse film har givet mig et bredere syn på, hvor
fantastisk ISKCON er i sin variation af mennesker og
tjenester. Oplevelsen har styrket min tro og fået mig til
at sætte endnu mere pris på Srila Prabhupada. Jeg
føler mig velsignet over, at han og de hengivne har
givet mig lov til at gøre denne tjeneste.”
Læs mere på http://iskconnews.org/new-shortfilm-shows-iskcons-global-contribution,5397/.

PRABHUPADAMEDITATIONER
af Satsvarupa Dasa Goswami

I anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum skriver Satsvarupa Dasa Gosvami, forfatter til
Prabhupada-lilamrta, den officielle biografi over Srila Prabhupada, hver dag en medition over
Srila Prabhupada. Her følger hans meditationer fra den 23.-27. marts 1966, hvor Prabhupada
for første gang fik mulighed for at prædike fra sit eget sted i New York.

Den 23. marts 1966: Fri til at prædike
Værelse 307 på 72nd Street havde aldrig
været tiltænkt som bolig, asrama eller foredragslokale. Det var kun et lille, smalt kontor
uden møbler eller telefon. I døren var der
indsat en stor rude af matteret glas af den
slags, der er almindelig i alle kontorer. Over
døren var der et halvrundt vindue med glas.
Prabhupada anbragte sine tæpper på gulvet
foran sin metalkuffert, der nu blev et interimistisk skrivebord, hvor han skrev. Han sov på
gulvet. Der var var ingen mulighed for at lave
mad eller tage bad her, så hver dag måtte han
gå over til Dr. Mishras lejlighed.
Imens han boede i Værelse 501 i Dr. Mishras
yoga-asrama, havde Dr. Mishra betalt for det,
han havde brug for. Men nu var Prabhupada
sin egen mand, og alt, som han kunne få ind
på at sælge sine bøger, måtte han bruge på sit
daglige underhold og den månedlige husleje
på 72 dollars. Han noterede, at for en smule
pulverchili tog West End Superette 25 cents,
hvilket var ti gange mere end det, han betalte i
Indien. Han havde ingen garanteret indkomst,
hans udgifter var vokset, og hans fysiske bekvemmeligheder var indskrænket. Men i det
mindste havde han nu sit eget sted. Nu var
han fri til at prædike, som han havde lyst til.

komme her? Det var meningen, at et tempel
skulle tiltrække folk med sin overdådighed
og skønhed. Men Værelse 307 var det stik
modsatte. Det var den rene fattigdom. Selv en
person, der var interesseret i åndelige emner,
ville finde det ubekvemt at sidde på det tæppeløse gulv i værelset, der havde form som
en smal togkupé.
Én af Dr. Mishras elever havde doneret en
spolebåndoptager, og Prabhupada optog nogle af sine ensomme bhajanaer, som han sang
til sit eget akkompagnement på håndbækkener. Han optog et langt filosofisk essay, Introduction to Gitopanisad [der senere blev trykt
som indledningen til Bhagavad-gita]. “Selv hvis
ingen kommer,” havde Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati fortalt ham, ”kan du fortsætte med
at synge til de tre vægge.” Men siden han nu
var fri til at tale sit budskab i den nye situation,
som Gud havde givet, bestemte han sig for at
tale tre aftener om ugen (mandag, onsdag og
fredag) til hvem end, der ville komme.
Hans første publikum bestod mest af folk,
der havde hørt om ham eller mødt ham i Dr.
Mishras yoga-studie. Og på trods af hans
værelses armod blev møderne en kilde til nyt
liv for ham.

Den 24. marts 1966: En kilde til nyt liv

Den 25. marts 1966: Brev til Sumati
Morarji

At flytte fra yoga-studiet til det lille kontor
nedenunder gav Prabhupada det, han var på
udkig efter – hans eget sted – men ikke engang
eufemistisk kunne det sted kaldes et tempel.
Han navn var på døren. Alle, der ledte efter
ham, kunne finde ham her. Men hvem ville

Prabhupada udtrykte sin optimisme om sin
situation i et brev til Sumati Morarji:
”Jeg blev meget opmuntret, da du skrev for
at fortælle mig: ”Jeg synes, at du skal blive
der, indtil du fuldstændigt er kommet dig oven
på din sygdom, og kun komme tilbage efter, at
17

du har fuldendt din mission.” Jeg tror, at disse
linier, der blev dikteret til dig, er Herren Bala
Krishnas ord udtrykt igennem din godhed.
Det vil glæde dig at høre, at mit helbred
er blevet bedre og tilbage til normal, og mit
missionerende arbejde skrider fremad. Jeg
håber, at mit projekt med at starte et tempel
for Sri-Sri Radha-Krishna vil blive ført ud i livet
ved Herrens nåde.
Siden jeg kom til New York fra Butler, Pennsylvania, har jeg lejet ovenstående værelse
for 70 dollars om måneden, og jeg forelæser
over Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatam til
ledsagelse af sankirtana. Og de amerikanske
damer og herrer kommer for at høre mig. Du
vil blive overrasket over at høre, at de forstår
ikke sproget, som sankirtana foregår på, men
alligevel lytter de opmærksomt. Bevægelsen,
som jeg har startet her, er helt ny for dem, for
amerikanere er generelt kun bekendt med den
indiske yoga-gymnastik, som den præsenteres
af nogle indiske yogier. De har aldrig før hørt
om bhakti-traditionen og videnskaben om
Krishna, og alligevel lytter de til mig. Det er
en stor succes for mig.

Den 26. marts 1966: Flyt ikke
opmærksomheden. Bare lyt.
Uden for de lukkede vinduer til Værelse 307
er det sen vinter. Prabhupadas afbrydes af de
afstumpede lyde af bilhorn og lejlighedsvise
sirener fra gaden og nogle gange af den forskrækkende tone af et ensomt tågehorn på
Hudsonfloden. Selv om værelset er bart, er det
varmt. Prabhupada taler over Bhagavad-gitas
andet kapitel.
”Nu er Arjuna rådvild. Han er forvirret med
hensyn til, om han skal kæmpe eller ikke
kæmpe. Efter at være kommet ansigt til ansigt
med sine slægtninge, som han skulle kæmpe
imod, var han rådvild. Og han havde en diskussion med Krishna.
Her er der en pointe: Krishna er Guddommens Højeste Personlighed… ”
Prabhupadas stemme er alvorlig og overtalende. Nogle gange taler han i et højt stem18

meleje, og hans stemme knækker over af
ivrighed. Hans kultiverede engelske udtale
har en tung bengalsk accent.
Pludselig standser han i sin forelæsning og
tiltaler en eller anden i lokalet.
Prabhupada: ”Hvad er det?”
Mand: ”Hvad?”
Prabhupada: ”Hvad er det for en bog?”
Mand: ”Jamen, det er en oversættelse af
Bhagavad-gita.”
Prabhupada er tydeligvis irriteret over, at en
eller anden kigger i en bog, mens han taler.
Det kan dårligt siges at være den respekt,
man giver til de lærde talere, sådan som det
beskrives i Srimad-Bhagavatam.
Prabhupada: Ja, nej, du kan lytte til mig.
Mand: Jeg lytter.
Prabhupada: Ja, flyt ikke din opmærksomhed. Bare lyt til mig.
Han tager rollen som en lærer, der retter
sin elev. Selvfølgelig er der ingen tvingende
grund til, at hans tilfældige gæster skulle føle
sig forpligtet til at lytte til ham. Han tigger blot
om deres opmærksomhed, og så alligevel
forlanger han den – ”Bare lyt til mig” – imens
han forsøger at overbevise dem om Krishnabevidsthed.

RAMA NAVAMI
Herren Ramacandras fremkomstdag
Fredag den 15. april er det
Rama Navami, Herren Ramacandras fremkomstdag. Herren
Ramacandra eller Rama er
Guddommens Højeste Personlighed, Krishnas, inkarnation
som den perfekte konge. Han
kom dels på halvgudernes opfordring for at befri verden for
dæmonen Ravana, dels for at
vise eksemplet på den perfekte
regent og ægtemand. I Indien
taler man stadig om Ramarajya, det fuldkomne kongerige, hvor alle er lykkelige.
Herren Ramacandra regerede i Treta-yuga for over
to millioner år siden, og det
siges, at på det tidspunkt var
der den samme tilstand som
under Satya-yuga på grund
af Ramacandras tilstedeværelse. Der var ingen sygdom,
ingen mentale problemer, ingen alderdom og
selv ingen død for dem, der ikke ønskede det.
Historien om Ramacandra beskrives i Ramayana, der er en klassiker over hele Indien
såvel som i mange lande uden for Indien.
Ramacandra var søn af kong Dasaratha, der
havde tre dronninger, Kausalya, Kaikeyi og
Sumitra. Da Dasaratha ønskede at trække sig
tilbage og overgive tronen til sin ældste søn,
Rama, blev han imidlertid tvunget af Kaikeyi
til i stedet at krone hendes søn Bharata og
sende Rama i landflygtighed ud i skoven. På
grund af et løfte, kongen havde givet hende
flere år forinden, var han nødt til at gøre dette
trods stor modvilje.
Rama levede således i skoven i fjorten
år sammen med sin hustru Sita og sin bror
Laksmana. Her blev Sita bortført af dæmonen

Ravana, Lankas konge, der
ønskede hende som sin hustru. I sin søgning efter Sita
fik Ramacandra hjælp af en
hel hær af aber, deriblandt
Hanuman, Ramacandras
største hengivne, der fandt
Sita og hjalp med at bygge en
bro af flydende sten til Lanka.
Efter at Ramacandra havde dræbt Ravana og befriet
Sita, kom de tilbage til hovedstaden Ayodhya, hvor
Ramacandra blev modtaget
af sine brødre og genindsat
på tronen. Senere forlod
Ramacandra Sita, fordi nogle
af indbyggerne satte spørgsmålstegn ved Sitas karakter
på grund af hendes ophold i
Ravanas varetægt. Sita, der
på det tidspunkt var gravid,
blev anbragt i varetægt hos
vismanden Valmiki Muni, hvor hun fødte to
sønner. Disse sønner overdrog hun til Valmiki Muni, hvorefter hun, som det forklares i
Srimad-Bhagavatam, gik ned i jorden, mens
hun mediterede på Ramacandras lotusfødder.
I virkeligheden er der ingen adskillelse
mellem Sita og Rama, da de er evige omgangsfæller. Rama er Guddommens Højeste
Personlighed, og Sita er lykkegudinden selv.
Man kan læse mere om Herren Ramacandras bedrifter og regering i Srimad-Bhagavatams 9. bog, hvor Srila Prabhupada også
diskuterer, hvorledes man opnår Rama-rajya
her midt i Kali-yuga. Ramayana findes i bogform, på bånd og på video og kan fås gennem
en af vore butikker.
Der afholdes fest for Rama Navami i templet i
København fredag den 15. april fra kl. 17 af.
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
Tikkier
af Visakha Devi Dasi

Forestil dig, at du vil servere kartofler til
aftensmaden. Hvad slags kartofler skal det
være? Der er snesevis af muligheder. Du
kunne for eksempel gå ned i dit lokale supermarked og købe en pose billige frysekartofler.
Så behøver du bare at sprede de frosne,
forkogte kartofler ud på et stykke bagepapir
og smide dem i ovnen 15-20 minutter med
en enkelt omrøring efter syv minutter. På den
anden side kunne du også købe et kilo friske
kartofler og lave tikkier, der er pandestegte
kartoffelbøffer.
På samme måde som man kan se kokke
tilberede pizzaer i pizzariavinduer, kan man,
hvis man skulle komme til Indien eller måske
bare besøger en kuriøs indisk restaurant i
Vesten, se en kok lave tikkier. Han laver dem
præcis, som kokke før ham har lavet dem i århundreder. Først krydrer og former han en fem
centimeter rund kartoffelbøf. Så placerer han
bøffen midt på en stor flad, rund jernbageplade
and lader den stege ganske langsomt, mens
han former den yderligere. Når den stegende
tikki danner en papirtynd brun skorpe på bunden, vender han den om, så der også dannes
en skorpe på den anden side. Til slut skubber
han den ud på siden af bagepladen, hvor den
vil forblive blød og varm – et velsmagende
supplement til enhver middag.
Det er ikke besværligt at lave tikkier derhjemme, og hvis du tænker på Herren Krishna,
mens du laver dem, og ofrer dem til Ham, når
de er færdige, vil han helt sikkert værdsætte
din oprigtige hengivenhed. Det samme vil
din familie, hvorimod de billige frysekartofler
nok ikke vil vinde den samme anerkendelse.
Der er ingen tvivl om, at det kommer til at tage
dig længere tid at forme og stege tikkier end
at bage indholdet af en frysepose. Men i det
mindste vil du ikke skulle spise det dinatrium
dihydrogen pyrofosfat, som fabrikanterne af
de frosne madvarer har tilsat for at bevare
farven i deres produkt. Du vil heller ikke skulle
spise deres hydrogenererede soyabønner el20

ler kokosolier og et par andre mærkværdige
ingredienser.
Hvad du får ud af at spise frisklavede kartofler er ret fantastisk. Efter årevis af hån og
tilsidesættelse vinder den almindelige kartoffel i dag anerkendelse som en enestående
ernæringskilde. 150 gram dækker næsten
halvdelen af ens daglige behov for C-vitamin,
og kartoffelprotein indeholder alle de ernæringsessentielle aminosyrer. Kartofler indeholder thiamin, riboflavin, niacin, jern, kalcium og
fosfor – alt det med blot hundrede kalorier (og
intet fedt). Kartoflen er også en af de billigste
grøntsager. Den er en fast del af den fattiges
kost, og i tilfældet med tikkier er den en delikatesse for feinschmeckeren.
Tikkier er blot en af de mange muligheder,
man har for at tilberede friske kartofler. For at
lave tikkier skal man først mose kartoflerne,
men man kan også tilberede kartoflerne hele
eller revne, i terninger eller i skiver. Tikkier er
pandestegte, men kartofler kan også bages,
dampes, sauteres eller stuves. Man kan fylde
dem og kombinere dem med en eller flere af
50 andre grøntsager. Man kan krydre dem,
så de er stærke, bidende, salte, bitre, sure
eller en anelse søde. Man kan tilberede dem
med kornsorter som ris eller mannagryn. Man
kan garnere dem med mælkeprodukter som
smør, ost, tykmælk eller kærnemælk. Og man
kan servere dem sammen med et hvilket som
helst antal andre anretninger. Det er nogle få
af de muligheder, man har for bare en enkelt
grøntsag. Hengivne overdriver ikke, når de
siger, at en dygtig kok kan tilberede hundreder
og tusinder af retter uden at bruge kød, fisk
eller æg, og ligesom med tikkier kan enhver
ret være både velsmagende og næringsrig.
Hvis du er vesterlænding, har du sandsynligvis spist kød hele livet, og du tror, det er
nødvendigt, hvis ikke for dets proteiner (som
er tilgængelige i overflod i vegetariske fødeemner), så i det mindste for dets smag. Men
hvis du prøver at lave og spise en varieret

de er ideelle til virkeligt nemme lette måltider.
Men de er også perfekte til festmiddage, siden
de giver én masser tid til at lave andre retter.

vegetarisk kost, dvs. mad, der er tilberedt med
friske grøntsager, fuldkorn, mælkeprodukter
og frugter, er jeg sikker på, at du vil opdage,
hvad vi har opdaget: du vil aldrig savne ikkevegetarisk mad.
Hvad mere er, vil du opleve, at dit åndelige liv
begynder at blomstre, hvis du tilbereder rene
vegetariske retter og ofrer dem til Krishna, og
med det samme vil du få mere fred i sindet.
Som Srila Prabhupada forklarer det i sine
forklaringer til Srimad-Bhagavatam:
”Mennesket er bestemt til selverkendelse,
og med det formål spiser det ikke noget, der
ikke først er ofret til Herren. Herren accepterer
fra Sine hengivne alle slags retter, der er lavet
med grøntsager, frugter, mælkeprodukter og
kornsorter, og efter at Herren har accepteret
maden, kan den hengivne spise prasada, hvilket gradvist modvirker al lidelse i kampen for
tilværelsen. De åndelige regulative principper
tillader ikke et menneske at slagte de svagere
dyr på den ene side og på den side tale højt
om fredelig sameksistens. Hvis mennesket
ikke giver dyrene lov til at leve i fredelig sameksistens, hvordan kan det da forvente fredelig
sameksistens i menneskesamfundet?”
Vegetarisk mad, der er blevet forarbejdet,
kogt, frosset, oplagret og transporteret, er
fortsat vegetarisk. Men om det vil tilfredsstille
Herren Krishna og dig er et andet spørgsmål.
Hvis valget er mellem tikkier og forkogte posekartofler, stemmer vi af hele hjertet for tikkier.
Prøv dem og se, hvad du synes.

Pandestegte kartoffelmosbøffer

(Aloo tikki)
En af de bedste ting ved tikkier er, at man
kan lave dem uden at vie dem megen opmærksomhed. Blot at vende dem hurtigt én
gang hvert kvarter eller tyve minutter er nok, så

Tilberedelsestid: 30 minutter
Giver otte bøffer på hver seks centimeter i
diameter
½ kg nye kogekartofler
2–2½ spsk. ghee (klaret smør) eller 1–1½
tsk. vegetabilsk olie og 2 spsk. smør
1¼ tsk. salt
1 knivspids sort eller hvid peber
1/8 tsk. stødt/revet muskatnød
2 spsk. friske korianderblade eller persille,
finthakket
1½–2 tsk. friske stærke grønne chilier, uden
frø og finthakket
1½–2 tsk. frisk ingefær, skrællet og finthakket
¼ tsk. gurkemejepulver
1 spsk. citronsaft
3–4 spsk. tørristet kikærtemel eller sigtet
fuldkornshvedemel
Kog kartoflerne, indtil de er bløde, og pil dem
derefter. Imens kartoflerne stadig er varme,
tvinges de igennem en kartoffelmoser eller
en grov sigte til en jævn kartoffelmos. Afkøl
kartoflerne til stuetemperatur og tilsæt 2 spsk.
ghee eller smør og derefter salt, peber og muskat. Ælt kartoflerne, indtil alle ingredienserne
er jævnt fordelt.
Tilsæt resten af ingredienserne (undtagen
ghee eller olie) og ælt, indtil det hele er godt
blandet. Del kartoffelmosen i otte lige store
kugler og form derefter hver kugle til en flad,
rund bøf på ca. 6 cm i diameter og 1½ cm tyk.
Smør en svær jernstegeplade eller en 2530 cm stor sliplet stegepande med netop nok
ghee eller vegetabilsk olie til at forhindre kartoffelbøfferne i at brænde fast. Skru varmen
ned så lavt som muligt og steg tikkierne i
omkring tyve minutter på hver side, eller indtil
der dannes en tyk, sprød gyldenbrun skorpe.
Forhastet stegning eller for meget ghee eller
olie vil få de skrøbelige bøffer til at falde fra
hinanden. Tikkierne ofres til Krishna, mens
de stadig er varme med et stænk af krydret
tamarinde-chutney, tomatsovs, tykmælk eller
en frisk grøn koriander-mynte chutney.
Fra Back to Godhead 12.1982.
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BREVKASSE
Reinkarnation og karma
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 reinkarnation.
SPØRGSMÅL: Kan du forklare, hvad der sker
med sjælen i dødsøjeblikket? Hvor går den hen?
Er det sådan, at sjælen kommer ind i en anden
krop med det samme? Jeg forestiller mig, at rejsen
vil være forskellig for den, der har transcenderet
denne materielle verden før døden, men vil du ikke
nok forklare de forskellige veje – vejen for den hengivne og vejen for den, der ikke har erkendt Krishna?
SVAR: På dødstidspunktet overføres sjælen
enten til den åndelige verden, eller den antager en
ny krop i denne materielle verden. Det afhænger
af den bevidsthed, han er absorberet i på dødstidspunktet. Dette punkt bekræftes i Bhagavad-gita
(8.6):
yam yam vapi smaran bhavam tyajaty ante kalevaram
tam tam evaiti kaunteya sada tad-bhava-bhavitah
“Den eksistenstilstand, man husker, når man
forlader sin krop, opnår man med sikkerhed, O
Kuntis søn.”
Hvordan opnår man den tilstand? Bhagavadgita (15.8) forklarer, at det er ligesom luften, der
bærer dufte:
sariram yad avapnoti yac capy utkramatisvarah
grhitvaitani samyati vayur gandhan ivasayat
“Det levende væsen i den materielle verden bærer sine forskellige livsopfattelser med sig fra den
ene krop til den næste, ligesom luften bærer dufte.
Således antager han én slags krop og forlader den
igen for at antage en anden.”
Vi har grove kroppe, der består af jord, vand, ild,
luft og æter. Vi har også subtile kroppe, der består
af sind, intelligens og falsk ego. Den grove krop
dør, men den subtile krop fortsætter. En hvilken
som helst natur, man har kultiveret i løbet af dette
liv, manifesteres til fulde i ens subtile krop. Hvis
man har kultiveret materielle ønsker, vil ens krop
på dødstidspunktet komme ind i en menneskelig
eller ikke-menneskelig form i overensstemmelse
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med, hvilke materielle ønsker man har kultiveret.
Hvis man har absorberet sig selv fuldt ud i åndelige
ønsker, vil den subtile krop blive kasseret på dødstidspunktet, og man vil genvinde sin oprindelige,
for længst glemte form og identitet i den åndelige
verden.
SPØRGSMÅL: Videnskabsmænd hævder, at
nær-døds-oplevelser skyldes døende hjerneceller
i kroppen. Kristne tror, at der er tale om virkelige
oplevelser, der sker, fordi sjælen forlader kroppen.
Hvad er jeres tanker/tro om dette? Står der noget
i jeres litteratur om det?
SVAR: Vedaerne giver os præcis videnskabelig
information om døden og nær-døden. Det er sandt,
at sjælen forlader kroppen for altid for aldrig at
vende tilbage. I nær-død forlader sjælen kroppen
midlertidigt og vender tilbage. Siden sjælen er
kraftværket, der giver kroppen energi, mister kroppen sin energikilde, når sjælen forlader kroppen.
Dette får hjernecellerne og de andre celler til at dø.
Døende hjerneceller er ikke grunden til døden. De
er et symptom på døden.
SPØRGSMÅL: Hvorfor forlader sjælen somme
tider kroppen, når en person har en ulykke? Da
sjælen er evig, og siden det er en unaturlig død,
hvorfor forlader sjælen da kroppen i en alt for tidlig
død?
SVAR: Sjælen forbliver i kroppen, så længe
det er meningen, at den skal være der ifølge den
materielle naturs love. Når tiden er inde for sjælen
til at forlade kroppen, er den nødt til at forlade den.
Normalt forlader sjælen ikke kroppen, før den
bliver gammel. Men somme tider må man ifølge
sin karma forlade kroppen, selv når man er ung.
Alle disse ting sker ifølge karma-loven om aktion
og reaktion.

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

Fredag den 15. april: Rama Navami. Herren Sri Ramas
fremkomst fejres med festprog ram i templet fra kl. 17.

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside

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

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.
April 2016:
Ingen spesielle markeringer i april.
(15 – 17. Mai: Scandinam, årets store Harinam-begivenhet i Oslo)
Ekadasi: 3. og 18. april
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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Modi mødes med Hare Krishna
Srila Prabhupada ønskede at engagere samfundets ledere i Krishna-bevidsthed for
at få dem til at sætte et eksempel for folk generelt. I forlængelse af dette ønske havde
hengivne fra New Delhi den 17. marts et møde med Indiens premierminister Sri Narendra
Modi i hans embedsbolig i New Delhi, hvor de overrakte ham en luksusudgave af Srila
Prabhupadas Bhagavad-gita. Premierministeren var meget glad for at modtage denne
særudgave af Bhagavad-gita og garanterede, at han ville beholde den hos sig hele livet.
HH Gopal Krishna Gosvami fortalte Modi om ISKCON’s aktiviteter verden over, specielt
udgivelsen af Bhagavad-gita, som nu er tilgængelig på 81 sprog. Han fortalte også, at
ISKCON har 650 templer og 60 kobeskyttelsesprogrammer, der er noget, som premierministeren brænder for. To eller tre gange roste han ISKCON for at gøre et godt stykke
arbejde over alt i verden.
Umiddelbart efter besøget dækkede Doordarshan, Indiens nationale fjernsynskanal,
mødet mellem premierministeren og Krishnas hengivne. Samme eftermiddag kunne man
læse følgende personlige meddelelse på premierministerens hjemmeside og på hans
Youtube-kanal: ”Jeg er rørt over at have fået et eksemplar af Gita’en fra Shri Gopal Krishna
Goswami Maharaja.” Dette var første gang, at et møde med Indiens premierminister er
blevet så iøjnefaldende og positivt dækket af alle medier, specielt de sociale medier.
På billedet ses Modi flankeret af Gopala Krishna Gosvami (til venstre) og Vrajendranandana Dasa.

