(NYT FRA)

HARE

KRISHNA
Nr. 6, 19. årgang, juni 2016 - Pris 30 kr. 

AKADEMISK
KONFERENCE
PÅ HARVARD

HVORDAN
LAVER
MAN SÆBE?

DYREETIK I
HINDUISME
AKTIV
DØDSHJÆLP
Nyhedsblad for ISKCON i Danmark
Grundlægger-acarya Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Juni

KALENDER

Her i Nyt fra Hare Krishna juni 2016
fortsætter vi på næste side med Srila
Prabhupadas svar på en række spørgsmål,
han blev stillet af et tidsskrift fra Mumbai.
Serien har fået en ny titel, Civilisation og
transcendens, fordi det er den virkelige titel
på bogen, der indeholder dette interview.
Titlen, vi først gav serien, var faktisk kun titlen
på det første kapitel. Så selv om der nu står
en anden overskrift, er det altså stadig en
fortsættelse af det samme interview, vi har
bragt i de sidste tre numre.
På forsiden har vi denne gang to stolte
okser, der bor i Krishna Valley, ISKCON’s
store ungarske landbrugssamfund. På side 12
skriver vi om nogle jubilæumsarrangementer
rundt omkring i verden, hvoraf et fandt sted i
Ungarn, da køerne og okserne kom på græs
for første gang i år.
På side 8 bringer vi sidste afsnit i Casey
Luskins serie om ti store problemer for
Darwin. Hermed afsluttes serien, hvis første
afsnit blev bragt i marts 2015. Vi håber, I har
haft glæde af den.
Vi skal minde om, at det snart er tid til Rathayatra. Det er godt nok først i begyndelsen af
juli, men vi nævner det her (se bagsiden), så
alle kan få tid til at forberede sig.
Vi ses igen om en måned til juli-nummeret
af Nyt fra Hare Krishna, der specielt bliver
viet til ISKCON’s 50-års jubilæum, da det var
i juli 1966, at ISKCON blev stiftet i New York.
Hare Krishna. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Civilisation og
transcendens, 4
af Srila Prabhupada

Her fortsætter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet
i juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal. Bemærk, at vi har givet serien en anden
titel, Civilisation og transcendens, der bedre afspejler den oprindelige titel end det,vi kaldte den
i de første tre afsnit (’Religion uden forestilling om Gud’ var egentlig blot kapiteloverskriften til
det første afsnit i serien).

Forkastelse af kastesystemet
Pusta Krishna: Næste spørgsmål, Srila
Prabhupada: ”Vil den vediske religions grundlæggende værdier på nogen måde blive påvirket af fjernelsen af kastesystemet, sådan som
man nu forsøger at gøre det på alle niveauer?”
Srila Prabhupada: Det vediske religionssystem, som vi har beskrevet – varnasramasystemet, der er skabt af Krishna – må ikke
forveksles med det nutidige kastesystem,
hvor sociale inddelinger fastsættes efter fødsel. Men fjernelse af alle sociale opdelinger
kan ikke lade sig gøre. Det er blot en anden
form for dumhed, for Krishna Selv siger,
catur-varnyam maya srstam guna-karmavibhagasah [Bg. 4.13]: ”Dette system med fire
sociale inddelinger ifølge kvalitet og arbejde
er etableret af Mig.” Men problemet er, at
dette såkaldte kastesystem har fundet sin vej
ind med den forkerte ide, at for at være en
brahmana skal man være søn af en brahmana.
Det er kastesystemet. Men det siger Krishna
ikke. Han udtaler ”ifølge kvalitet og arbejde”.
Han nævner aldrig ”ifølge fødsel”. Så dette
såkaldte kastesystem i Indien er en forkert ide
om catur-varnyam, systemet med fire sociale
inddelinger. Det virkelige system med caturvarnyam betyder guna-karma-vibhagasah,
bestemmelse af de fire sociale inddelinger
ifølge kvalitet og arbejde.
Man skal være kvalificeret. Og hvordan bliver man kvalificeret? Det forklares også. For
eksempel beskriver Krishna i Bhagavad-gita

en brahmanas kvaliteter som følger: samo
damas tapah saucam ksantir arjavam eva ca
jnanam vijnanam astikyam [Bg. 18.42]. ”Fredfyldthed, selvbeherskelse, askese, renhed,
tolerance, ærlighed, visdom og religiøsitet.”
Så folk, der gerne vil være brahmanaer, skal
uddannes til at erhverve sig disse kvaliteter.
Det er ikke nok blot at ophæve kastesystemet, der er besmittet af den urene ide om
kvalifikation gennem fødselsret. Dette forkerte
kastesystem bør helt sikkert afskaffes. Der
bør også åbnes uddannelsescentre for at
lære folk, hvordan de bliver ægte brahmanaer
og ksatriyaer. Guna-karma-vibhagasah [Bg.
4.13]: Folk tilhører naturligt forskellige sociale
grupperinger i henhold til deres kvaliteter og
arbejde. Så man kan ikke komme uden om det,
men fordi de har skabt et falsk kastesystem,
bør dette ophæves, og systemet, der anbefales af Krishna, bør accepteres.
Under alle omstændigheder kan man ikke
undgå den naturlige forekomst af sociale inddelinger. Naturens kastesystem vil bestå. Tag
for eksempel den brahminske kvalitet ærlighed. Over alt i verden hvor som helst man kommer, vil man støde på i det mindste én person,
der er sandfærdig. Siger man: ”Hans far var
sandfærdig, derfor er han sandfærdig.”? Nej,
det er noget vrøvl. Krishna siger aldrig noget
sådant. Faderen kan være Hiranyakasipu, en
stor dæmon, men hans søn kan fortsat være
Prahlada, en stor hengiven af Herren. Det er
ikke sådan, at man uundgåeligt bliver ligesom
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sin far. Det kan selvfølgelig godt være sådan,
ja, det er der al mulighed for, men det er stadigvæk ikke rigtigt, at sønnen uundgåeligt bliver
ligesom faderen.
Vores pointe er, at hvor som helst man kommer, vil man finde et førsteklasses menneske,
der er ærligt. Så hvor som helst man finder et
ærligt menneske, kan man klassificere ham
som en brahmana og træne ham til at tjene
samfundskroppen i den kapacitet som åndelig
lærer og rådgiver. Det er ønskværdigt. Hvorfor
gå ud fra: ”Her er en søn af en ærlig mand.
Derfor er han ærlig, en brahmana.”? Det er
en fejlagtig opfattelse. Man er nødt til at finde
sandfærdige mennesker over hele verden og
træne dem til at være brahmanaer. Det gør
vi. ”Hvis du følger disse principper – ingen
utilladt sex, ingen beruselse, intet hasardspil
og ingen kødspisning – er du en brahmana.
Kom og bliv uddannet yderligere.” Fyrens far
kan være kødspiser, spiller eller dranker, men
hvis han selv er sandfærdig og indforstået med
det brahminske liv, så sig til ham: ”Godt, kom,
du er velkommen.” Så vil alt være i orden.
Man kunne ikke afskaffe den ærlige klasse
af mennesker, selv om man gerne ville gøre
det. Man vil finde ærlige mennesker overalt.
Man skal blot træne dem. Så Krishna siger,
catur-varnyam maya srstam guna-karmavibhagasah [Bg. 4.13]: Man tager nogle mennesker ifølge deres kvaliteter og arbejde og
placerer dem i den brahminske klasse, andre i
ksatriya-klassen, endnu andre i vaisya-klassen
og resten i sudra-klassen. Men man kan ikke
afskaffe systemet. Det er et falsk forsøg.
Pusta Krishna: Du siger, at det naturlige system er at klassificere en person og træne ham
i en bestemt pligt ifølge hans indre kvaliteter
og hans bestemte tilbøjelighed til at handle?
Srila Prabhupada: Ja, den klassificering er
ønskværdig. Den skal være der.
Pusta Krishna: Og hvad er fordelen ved at
klassificere og træne folk i overensstemmelse
med deres egne kvaliteter og tilbøjeligheder?
Srila Prabhupada: Fordelen vil være, at
hele samfundskroppen vil fungere harmonisk.
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Samfundskroppen skal have en hjerne og
arme og en mave og ben for at være fuldstændig. Hvis der ingen hjerne er, intet hoved er, til
hvad nytte er disse arme, ben og mave da?
De er alle døde. Hvis menneskesamfundet
ikke har en klasse af lærde, sandfærdige og
ærlige mennesker – mennesker med alle de
brahminske kvalifikationer – styrtes samfundet
i fordærvelse. Det er derfor, folk er forvirrede.
I dag bliver næsten alle trænet til at være
sudraer, arbejdere. ”Hen på fabrikken.” Det
er alt. ”Hen på fabrikken og tjen penge.” Og
når manden får nogle penge, bruger han dem
med det samme på vin og kvinder. Hvis man
forsøger at gøre samfundet klasseløst, vil man
avle sådanne mennesker – ubrugelige personer, der forstyrrer hele samfundskroppen. Man
kan ikke lave samfundet klasseløst. Hvis man
forsøger at gøre det klasseløst, vil folk naturligt
være sudraer, fjerdeklasses mennesker og
værre. Så vil der være socialt kaos.
Pusta Krishna: Men kan alle folk have den
samme interesse i religion på trods af, at de
tilhører forskellige sociale klassifikationer?
Srila Prabhupada: Ja, det har jeg allerede forklaret. Alle civiliserede mennesker
har en form for religion. Og de grundlæggende principper for religion kommer fra
Gud. Her i det vediske system har vi det,
som Gud siger. Hvis man følger dette system, vil samfundskroppen være perfekt,
ikke kun for hinduer, men også for kristne,
for muhamedanere, for alle, og det tager
praktisk form i vores Krishnabevidsthedsbevægelse. Vi har hengivne fra alle grupper
af menneskesamfundet, og de følger dette
vediske system. Det er praktisk. Der er intet
problem. Så hinduer, muslimer, kristne – alle
bør følge denne Krishna-religion og blive
”Krishna’iter”, ”Krishna’ere” [latter]. Det græske ordet Kristo kommer fra sanskrit Krishna.
Ja, en anden stavning af Krishna er Krishta.
Så hvis vi tager roden til ordet ’kristen’, betyder det ’Krishtian’ eller ’Krishnian’. Det er
et kontroversielt punkt, men alle kan følge
Krishna. Så vil alt falde på plads.

Evige sandheder kontra den praktiske
virkelighed
Pusta Krishna: Vil du have et andet spørgsmål, Srila Prabhupada?
Srila Prabhupada: Ja.
Pusta Krishna: ”Det siges,
at imens sruti [de fire oprindelige Vedaer, Upanisaderne og
Vedanta-sutra] udtrykker evige
sandheder, indeholder smrti
[Puranaerne, Mahabharata, Ramayana og den ledsagende vediske litteratur] regler for handlemåder og derfor har behov for at
blive justeret i forhold til kravene
fra de skiftende tider. Vil sådan
en opfattelse være acceptabel
for alle sektioner af samfundet,
og hvis ja, hvordan udarbejder
man den nye smrti, og hvem vil
godkende den og give den dens hellighed?”
Srila Prabhupada: Smrti gives af Herren
og Hans repræsentanter. Den kommer fra
åndelige autoriteter som Herren Caitanya
Mahaprabhu. Sastra eller de hellige skrifter
giver også denne autoritet. For eksempel foreskrives en særlig metode til Gudserkendelse
i denne tidsalder, Kali-yuga, nemlig sangen
af Herrens hellige navn. I smrti såsom Brhannaradiya Purana står der det samme – at i
denne Kali-yugas tidsalder er den eneste
mulige måde at erkende Gud på gennem sangen af Herrens navn. I Srimad-Bhagavatam
[12.3.51] instruerer Sukadeva Gosvami også:
kaler dosa-nidhe rajann
asti hy eko mahan gunah
kirtanad eva Krishnasya
mukta-sangah param vrajet
”Selv om der i denne tidsalder er så mange
fejl – den er i sandhed et ocean af fejl – er der
stadigvæk én stor fordel: Blot ved at synge Hare
Krishna-mantraet bliver man fuldstændigt renset og befries fra alle materielle lidelser.” Dette
påbud fra smrti bør vi følge, og vi ser faktisk,
hvordan det renser folk fra alle grupperinger
over hele verden. Dette er den letteste metode.

Tag denne sang af Hare Krishna til hjertet, så
vil sruti, smrti og alting blive indfriet. Dette er
den letteste metode. Kirtanad eva krsnasya
mukta-sangah param vrajet [SB. 12.3.51]: Syng
Herrens hellige navn, og I vil
blive befriet.
Pusta Krishna: Så sruti er
evig relevant og uforandret?
Srila Prabhupada: Ja, alting
er baseret på sruti. Som der
står i Vedanta-sutra, anavrttih
sabdat: Blot ved at recitere
Herrens navne og instruktioner
– Hans ord – bliver man åndeligt realiseret. Sabda brahman
betyder ”åndelig lyd”, og ifølge
Vedanta-sutra bliver man befriet ved at recitere denne
åndelige lyd, altså Herrens
instruktioner og hellige navn.
Pusta Krishna: Smrti bygger også direkte
på den oprindelige sruti?
Srila Prabhupada: Ja, for eksempel regnes Bhagavad-gita for smrti, og i Bhagavadgita står der også, satatam kirtayanto mam
yatantas ca drdha-vratah [Bg. 9.14]: ”Idet de
bestræber sig med beslutsomhed, reciterer
de store sjæle altid Mine herligheder.” Og
som Bhakti-rasamrta-sindhu, der også anses
for smrti, forklarer det [Brs. 1.2.101]: srutismrti-puranadi – de store hengivne følger både
sruti og smrti. En anden smrti, Brhan-naradiya
Purana, påbyder harer nama harer nama
harer namaiva kevalam: ”I denne stridens
tidsalder er den eneste måde at erkende
Herren på at synge Hans hellige navn, synge
Hans hellige navn, synge Hans hellige navn.”
Så fordi Herren Caitanya kom i rollen som en
stor hengiven, fulgte Han disse påbud i både
sruti og smrti. Krsna-varnam tvisakrsnam
sangopangastra-parsadam [SB. 11.5.32].
Krsnam varnayati: Herren Caitanya sang altid
Hare Krishna. Disse eksempler er bevis på, at
smrti bygger direkte på sruti. Så udbred dette
Hare Krishna-mahamantra. Alle vil blive renset
derved. (Fortsættes i næste nummer)
5

PRABHUPADAMEDITATIONER
af Satsvarupa Dasa Goswami

I anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum skriver Satsvarupa Dasa Gosvami hver dag en
meditation over Srila Prabhupada. Her følger nogle af hans meditationer fra maj 1966, hvor
hans tanker går tilbage til den første tid i butikslokalet på 26, 2nd Avenue, der blev ISKCON’s
første tempel.

Den 23. maj 1966: En første smag af
ekstase
I begyndelsen var jeg ikke helt overvældet af
Swamiens Bhagavad-gita-klasser, men snart
overtog de mit liv. Når jeg ikke var der, tænkte
jeg på dem, sang Hare Krishna og forsøgte at
læse hans bog. Andre ting begyndte at miste
deres betydning. At tage hen til butikslokalet
var ligesom at blive draget af en magnet. I begyndelsen gjorde jeg somme tider andre ting.
En aften efter en herlig stund i butikken med
recitation og sang og fordybelse i Swamiens
atmosfære gik jeg derfra og fik mig en pizza
og en cola og syntes, at det var også herligt.
Det var ligesom en del af den samme ting, at få
sig en pizza og en cola i et frisk puertoricansk
kvarter, at sluge en pizza på en sommeraften
og tænke: “Krishna! Krishna og alting!”
Jeg forstod ikke det hele, fordi jeg ikke
kendte til regler og reguleringer. Det var ikke
ligesom nu om dage (hvis jeg gjorde noget
sådant på senere stadier i mit kendskab til
Prabhupada, ville jeg tænke: ”Du godeste, jeg
var netop i templet, og nu er jeg i maya.”). I
begyndelsen havde vi ingen anelse om, hvad
der var rigtigt og forkert. Det var bare dejligt
at synge Hare Krishna. Jo mere jeg var sammen med Swamiji, desto mere fik det mig til at
tænke på alle de ting, jeg havde gjort, før jeg
mødte ham, såsom at spise pizza og spille en
jazzplade. Lidt efter lidt gav Swamiji udtryk for,
at alle disse ting skulle erstattes med noget andet. Nej, jeg burde ikke spise pizza, jeg burde
ikke drikke cola, jeg burde ikke lytte til jazz. Jeg
burde ikke engang lytte til Ravi Shankar. De
ting var sansenydelse. Hvis jeg skulle elske
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Krishna, kunne jeg ikke have nogen sansenydelse. Der var rigtige måder at gøre tingene
på. Vi tog uskyldigt hans instruktioner til os. Vi
ønskede at følge det, han sagde: ”Fint, ingen
sansetilfredsstillelse.”

Den 24. maj 1966: Den Krishna’iserede butik
Swamiji er en dristig optrædende. Han er
dygtig til at skabe spænding. Hans fremmedhed er karismatisk – hans gyldne hudfarve,
hans gule tilaka, hans skinnende tænder,
læber og øjnene, hans fine fingre. Intet prangende. Vores tiltrækning er naturlig. Han er
ligefrem og alligevel tindrende. Hans udstyr: et
lommeur, der ligger, så han kan se, hvad klokken er, når han taler; et glas vand (for han begynder normalt at hoste); vasken i nærheden,
hvor han smider æbleskrog over ved aftenens
afslutning; den lydløse båndoptager, der kører
fra spole til spole; hans dhoti og khadi cadar
viklet rundt omkring hans skuldre. Han giver
nogle enkelte befalinger til sine tilhængere:
”Kom herhen med lyset. Virker denne båndoptager? Hvor er bogen?”
Hans forelæsninger – Indien, dette afsides
sted – Swamijis Indien, som ifølge ham er
åndeligt og evigt – vismænd, yogier, rene
hengivne. Vi lytter blot. At høre om Indien i
New York. ”Hvorfor tage til Indien? Indien er
kommet til dig.”

Den 25. maj 1966: Kalejdoskopet på 26
Second Avenue
Al hæder til den 1966 kirtana, der stadig
fortsætter og er tilgængelig når som helst.
Jeg tror, at disse kirtanaer var noget helt sær-

ligt på grund af graden
af udveksling, opmærksomhed og fokus. Han
synger frem og tilbage,
og vi lytter. Vi synger,
og han lytter. Det hellige
navn er barmhjertigt. Vær
opmærksom og lyt. Det
er en transcendental lydvibration. Prøv den, den
koster ikke noget.
Swamiji banker løs på trommen. Hans sang
er en næsten ubønhørlig overlevering. Igen og
igen giver han mantraet, som om han kunne
fortsætte i al evighed bortset fra, at tiden og
stedet ikke tillader det. Vi synger tilbage til ham.
Han er tålmodig og overbevist. ”Bare lyt.” Han
ved, at vi vil tage det til os, hvis vi blot hører det.
Han har ingen tvivl. Kernen af alting er der lige
nu og var der selv i begyndelsen, selv i 1966
– bøgerne, Gaudiya-vaisnavisme, Indien, den
hellige Yamuna, Radha-Krishna Deiteter, sanskrit … Alting er her til stede i det hellige navns
lydvibration og i hans tilstedeværelse.
At huske den første tid i New York er rart, for
det giver os en ide om, hvad Krishna-bevidsthed
altid er, og hvad det skulle være i dag – spændingen og ekstasen ved at komme sammen
og synge. Når rytmen begynder at bygge op,
lyder de mange karatalaer som bølger. De er en
tordnende brænding af glade følelser.

Den 28. maj 1966: Selv et afsnit, en
sætning, et ord
Vi ønsker at huske, hvad Prabhupada har
skrevet, og gentage det for publikummer,
hvor som helst vi kommer. Hans lære er
mindeværdige sandheder. Andre forfattere
kan forblænde os med deres præsentationer,
men vi har ikke noget ønske om at lære dem
udenad. Deres såkaldte sandheder er ikke
værd at gentage. Srila Prabhupadas pen er
kraftfuld sandhed, og han kan ytre den med
ro og med tilbageholdenhed og ligefremhed.
Srila Prabhupada er selv en beskeden mand,
men han sidder alligevel på positionen som

Krishnas rene hengivne.
Selv et enkelt afsnit af
Srila Prabhupadas litteratur er værd at studere
og derefter studere endnu engang. Ofte vil blot
et lille stykke i et afsnit
blotlægge det spild og
misbrug af kræfter, som
ikke-hengivne involverer
sig i. Hans skriverier kan
ikke læses med selvtilfredshed, hvis man vil
have den fulde virkning af hans forkyndelse.
Srila Prabhupada er for dynamisk en forfatter
til at læse ham på en henkastet måde:
”De materielle videnskabsmænd – kvasipræsterne, der fremmaner sådanne materielle
aktiviteter – opfinder mange ting til tilfredsstillelse af de materielle sanser inklusive øjet,
øret, næsen, huden, tungen og i sidste ende
sindet, og på denne måde skaber videnskabsmændene et felt af unødvendig konkurrence
om at forbedre den materielle lykke, hvilket
fører hele verden ned i strømhvirvlen af uønskede konflikter. Nettoresultatet er nød over
hele verden i en sådan grad, at selv livets
basale nødvendigheder som mad, husly og
tøj bliver genstand for strid og kontrol. På den
måde opstår alle former for hindringer for det
traditionelle, Gudsgivne liv med enkel levestil og
høj tænkning.” (Fra Message of Godhead, s. 39)
Hvis vi engagerer os i at læse med en ydmyg
lytte-forståelse, vil Prabhupadas sider være
oversået med juveler som denne. Prabhupada
er solid og fremragende for hvert eneste skridt.
Han sætter aldrig farten ned – han gentager
altid trofast Krishnas budskab med en dybfølt
overbevisning. Hvis vi forsømmer at hente eller
ikke er i stand til at få næring fra Prabhupadas
pen, kan vi forstå, at der er noget galt. En kur
mod det er at sætte farten ned, når vi læser
– tag hver sætning for sig og se derefter på
den i dens sammenhæng. For hans disciple
er Prabhupadas litteratur essensen af vores
liv. Det er der, vi forbinder os med Krishna og
bliver åndeligt genoplivet.
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TI PROBLEMER MED DARWIN: PROBLEM 10
Neodarwinismens forkerte ide om
rudimentære organer og gener
af Casey Luskin

Vi bringer her sidste afsnit i Casey Luskins serie om ti store problemer for den darwinistiske
evolution.
I årtier har evolutionister hævdet, at vores
kroppe og genomer [arveanlæg] er fulde af
værdiløse dele og værdiløst genetisk materiale, ”rudimentære organer”, der viser, at livet
er et resultat af ikke-styret evolution igennem
enorme tidsaldre. Under retssagen i Scopes
i 1925 påstod evolutionsbiologen Horatio
Hackett Newman, at der er over 180 rudimentære organer og strukturer i menneskekroppen, hvilket er ”nok til at gøre mennesket til et
sandt omvandrende museum af oldsager”.157
Som tiden er gået, har disse forudsigelser
om rudimentære kropsdele og værdiløs DNA
vist sig uholdbare. Som videnskaben har lært
mere og mere om, hvordan biologien fungerer,
er der blevet fundet vigtige funktioner og formål
for disse såkaldte rudimentære strukturer. I
2008 skrev tidsskriftet New Scientist, at siden
Professor Newmans tid er listen over rudimentære organer efter først af være vokset
”skrumpet ind igen” til det punkt, hvor ”biologer
i dag er særdeles forsigtige med overhovedet
at tale om rudimentære organer.”158 Strukturer,
der tidligere forkert blev anset for at være
rudimentære, inkluderer:
Tonsilerne eller mandlerne: På et tidspunkt
blev de rutinemæssigt fjernet. Nu ved man, at
de tjener et formål i lymfesystemet i bekæmpelsen af infektioner.159
Halebenet: Mange evolutionister hævder
stadig, at dette er et levn af halen fra vores
formodede primatforfædre,160 men i virkeligheden er det en afgørende del af vores skelet og
bruges til at hæfte muskler, sener og ledbånd,
der understøtter knoglerne i vores bækken.
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Skjoldbruskkirtlen: Denne halskirtel blev
engang anset for ikke at have noget formål
og blev enten ignoreret eller tilmed fjernet af
læger, der opererede under falske darwinistiske antagelser. Nu ved videnskaben, at den
er altafgørende for reguleringen af stofskiftet.
Blindtarmen: Darwinistiske videnskabsfolk
har hævdet, at blindtarmen er et ”levn fra
vores planteædende forfædre”,161 og over
lange tidsaldre er dens funktion i mennesker
svundet ind eller gået tabt. Men nu ved man,
at blindtarmen udfører vigtige funktioner såsom at være et lager for gavnlige bakterier,
frembringe hvide blodlegemer og spille vigtige
roller under fosterudviklingen.162 I lyset af disse
opdagelser bemærkede immunologen William
Parker fra Duke University, at ”Mange biologibøger refererer fortsat til blindtarmen som et
‘rudimentært organ’,” men ”det er på tide at
rette lærebøgerne.”163
På trods af de dårlige erfaringer med at
påstå, at organer er rudimentære, har evolutionsbiologer anvendt den samme tankegang
på vores genomer. Mange har postuleret, at
den tilfældige natur af mutationer ville fylde
vores genomer med værdiløst genetisk affald,
der blev døbt ‘junk DNA’. Denne hypotese blev
tilsyneladende bekræftet, da det blev opdaget,
at kun 2 procent af det menneskelige genom
koder for proteiner, hvilket efterlader de øvrige
98 procent uforklaret.
Mange videnskabsfolk, der har påtaget sig
rollen som talsmænd for evolutionsbiologien,
har hævdet, at dette faktum definitivt beviser
den darwinistiske evolution. Evolutionsbiolo-

gen Kenneth Miller fra Brown University gjorde
gældende, at ”menneskets genom er tilstrøet
med pseudogener, genfragmenter, ‘forældreløse’ gener og så mange gentagne kopier
af meningsløse DNA-sekvenser, at det ikke
kan tilskrives noget, der minder om intelligent
design.”164
Richard Dawkins skrev på samme måde:
”Kreationister burde bruge noget seriøs tid
på at spekulere over, hvorfor Skaberen skulle
besvære sig med at fylde genomerne med
uoversatte pseudogener og parallelt gentaget
DNA-ragelse.”165
I bogen The Language of God fra 2006
hævdede Francis Collins, at omkring ”45
procent af det menneskelige genom” består
af ”genetisk vraggods og drivtømmer”166 (vraggods og drivtømmer er selvfølgelig værdiløst
affald, der flyder i havet). Meget i stil Dawkins
gør han konsekvenserne klare: ”Medmindre
man er villig til at hævde, at Gud har anbragt
[delt funktionsløst monotont DNA] på disse
præcise steder for at forvirre og vildlede os,
er konklusionen om en fælles stamfader for
mennesker og mus praktisk taget ikke til at
komme uden om.”167
Problemet med disse argumenter er ikke så
meget teologisk som videnskabeligt af natur,
thi der er talrige eksempler på, hvordan netop
funktion er blevet opdaget for dette såkaldte
junk DNA.
Biologen Richard Sternberg gennemgik
litteraturen og fandt masser af eksempler på
funktion for DNA-gentagelserne. I annalerne
for New York Academy of Sciences skrev
han, hvordan han havde fundet, at funktioner
for DNA-gentagelser inkluderer dannelse af
overordnede kernestrukturer, centromerer,
telomerer og kimdannelsescentre for DNAmethylering. Gentagne DNA-sekvenser blev
fundet at være involveret i cellespredning, cellernes reaktion på stress, genoversættelse og
DNA-reparation.168 Sternberg konkluderede,
at ”fortællingen om det selviske [junk] DNA
og lignende beslægtede paradigmer må følge
den neo-darwinistiske evolutionsteoris andre

‘ikoner’, der på trods af deres uoverensstemmelse med de empiriske beviser ikke desto
mindre hænger fast i litteraturen.”169
Megen anden forskning har fortsat med at
opdage funktioner for forskellige slags DNAgentagelser inklusive SINE,170 LINE 171 og
Alu-elementer.172 En artikel foreslog tilmed, at
gentagne Alu-sekvenser måske er involveret
i ”udviklingen af de højere hjernefunktioner”
i mennesker.173 Talrige andre funktioner er
blevet opdaget for forskellige slags ikkeproteinkodende DNA inklusive:
reparation af DNA174
assistering i kopiering af DNA175
regulering af DNA-transkription176
hjælp med foldning og vedligeholdelse
af kromosomer177
styring af RNA-redigering og splejsning178
hjælp med bekæmpelse af sygdom179
regulering af fosterudviklingen180
Sternberg forudsagde sammen med genetikeren James Shapiro fra University of
Chicago i 2005 i tidsskriftet Cytogenetic and
Genome Research, at ”en dag vil vi se på det,
der plejede at blive kaldt ‘junk DNA’ som en
afgørende bestanddel af virkelige ‘kyndige’
cellekontrolprogrammer.”181
Den dag, som Sternberg og Shapiro forudsagde, kom måske hurtigere, end de havde
forventet. I september 2012 bragte tidsskriftet
Nature resultaterne af et årelangt forskningsprojekt, der involverede over 400 internationale videnskabsfolk, der studerede funktioner
for ikke-kodende DNA i mennesker. Under
navnet The ENCODE Project fortalte dets
samling af 30 banebrydende artikler, at ”langt
størstedelen” af genomet har funktion. Hovedartiklen, der gav et resumé af ENCODE’s
resulter, bemærkede:
Disse data satte os i stand til at fastslå
biokemisk funktion for 80% af genomet,
i særdeleshed uden for de velstuderede
proteinkodende sektioner.182
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Ewan Birney, ENCODE’s ledende analysekoordinator, kommenterede i Discover
Magazine, at siden ENCODE kun så på 147
slags celler, og menneskekroppen har flere
tusinde, ”er det sandsynligt, at de 80 procent
vil blive til 100 procent.”183 Den samme artikel
citerede Tom Gingeras, en overordnet videnskabsmand hos ENCODE, der bemærkede, at
”Næsten hvert eneste nukleotid er forbundet
med en funktion af en eller anden slags, og vi
ved nu, hvor de er, hvad der binder dem, hvad
deres forbindelser er og mere.”184 En anden
kommentar i Nature bemærkede, at ”80% af
genomet indeholder elementer, der er sammenkædet med biokemiske funktioner, hvilket
gør det af med den almene opfattelse, at det
menneskelige genom hovedsageligt er ‘junk
DNA’.”185 Discover Magazine formulerede det
sådan: ”Sagen er: Det er ikke ‘junk’.”186
Imens der stadig er meget, vi ikke ved om
genomet, peger tendensen i forskningen klart i
én retning: Jo mere vi studerer genomet, desto
mere opdager vi funktion for ikke-kodende
DNA. Ikke desto mindre var det nu tvivlsomme
paradigme om ”junk-DNA” født og fremelsket
inden for det evolutionære paradigme, der er
baseret på ideen om, at vores genom blev
bygget op igennem tilfældige mutationer. Jo,
nogle få uregerlige biologer vovede at søge
efter funktioner for ikke-kodende DNA, men
det darwinistiske ”junk DNA” syn på genetikken har generelt forhindret videnskabens
fremskridt, sådan som det blev indrømmet i
2003 i en artikel i Science:
Selv om udtrykket ‘junk DNA’ var
iørefaldende, afholdt det i mange år
forskerne inden for den førende retning
fra at studere ikke-kodende DNA. Hvem
bortset fra nogle få genomiske tumper
ville grave sig igennem genomisk affald?
Imidlertid er der inden for videnskaben
ligesom i det almindelige liv altid nogle
tumper, der med risiko for latterliggørelse
forsker i upopulære områder. På grund
af dem begyndte synet på DNA, specielt
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de gentagne elementer, at ændres tidligt
i 1990’erne. Nu ser biologerne mere og
mere på de gentagne elementer som et
genomisk skattekammer.187
På trods af de vidt udbredte darwinistiske
antagelser om det modsatte sluttede artiklen,
at ”gentagne elementer er ikke værdiløst
junk DNA, men snarere vigtige, integrerede
komponenter”188 af dyrenes genomer. Undersøgelser tyder på, at disse lange sekvenser af
ikke-kodende DNA mellem generne ”udgør et
vigtigt lag genomisk regulering over et bredt
spektrum af arter.”189
Ligesom gentagne elementer er pseudogener en anden slags ”junk” DNA, som der
nu bliver opdaget funktion for. Pseudogener
mentes at være kopier af gener, der engang
havde funktion, men er blevet inaktiveret igennem mutationer. En artikel i Science Signaling
noterer, at ”pseudogener er længe blevet affejet som junk DNA,”190 men bemærker:
Nye fremskridt har fastslået, at et
pseudogens DNA, RNA transkriberet fra
et pseudogen eller et protein oversat fra
et pseudogen kan have mangeartede,
forskellige funktioner, og at disse funktioner kan påvirke ikke blot deres forældregener, men også gener, der ikke er
relaterede. Derfor er pseudogener trådt
frem på scenen som en hidtil overset
klasse af sofistikerede modulatorer af
genekspressioner med bl.a. en mangesidet involvering i fremkaldelsen af kræft
hos mennesker.191
Ja, funktioner for mange pseudogener er
allerede blevet opdaget.192 Alene ENCODEprojektet fandt over 850 pseudogener, der
”transkriberes og er forbundet med aktiv
kromatin.”193 Men præcist hvad laver disse
pseudogener?En artikel fra 2011 i tidsskriftet
RNA hævder igen, at de kan regulere, hvordan
gener bliver udtrykt:

Pseudogener
er længe blevet
kaldt for ‘junk’
DNA, mislykkede
kopier af gener,
der opstår under
evolutionen af
genomer. Imidlertid udfordrer
nye resultater
dette øgenavn.
Ja, nogle pseudogener gemmer
tilsyneladende
på potentialet til
at regulere deres
proteinkodende fætre.194
På samme måde stod der i en artikel fra
2012 i tidsskriftet RNA Biology, at ”Pseudogener blev længe anset for at være kasseret
genomisk DNA,” men ”pseudogenregulering
er udbredt”195 i komplekse flercellede organismer. Artiklen foreslog, at ”den store rigdom og
bevarelse af pseudogener i en mangfoldighed
af arter viser, at selektivt tryk bevarer disse
genetiske elementer, og tyder på, at de faktisk
kan udføre vigtige biologiske funktioner.”196
Pseudogener er et andet godt eksempel
på, hvordan darwinistiske biologer antog, at
en slags ikke-kodende DNA, som de ikke
forstod, var funktionsløst genetisk affald, og
således overså deres funktion. Den førnævnte
artikel i RNA Biology forklarer, at én grund til,
at evolutionister har været så langsomme til
at opgive antagelsen af, at pseudogener er
junk, er, at deres funktioner er vanskelige at
spore. Forfatterne bemærker, at ”næsten alle
pseudogener, der udviser en vigtig biologisk
aktivitet, kommer til udtryk i bestemt væv eller bestemte celleområder,” hvilket betyder, at
kun noget bestemt væv eller nogle områder
i cellen kan bruge et givet pseudogen til en
eller anden funktion. I tilgift er det vanskeligt
at spore funktion for pseudogener, for vi har
ikke haft de forskningsværktøjer, der skal til

for at forstå, hvordan de påvirker genekspression. Artiklen forudsiger, at ”flere og flere
funktionelle pseudogener vil blive opdaget i
takt med, at helt nye biologiske teknologier
udvikles i fremtiden,” og konkluderer: ”Undersøgelsen af funktionelle pseudogener er kun
lige begyndt.”197 Og to ledende biologer skrev
i Annual Review of Genetics, at ”pseudogener,
der er blevet ordentligt undersøgt, udviser ofte
funktionelle roller.”198
Mange evolutionsbiologer er knyttede til den
opfattelse, at vores genomer er fulde af affald,
og modsætter sig den fortolkning, at praktisk
alt DNA har funktion. I en lærebog i evolution
fra 2012 står der: ”Over halvdelen af genomet
består hverken af gener, rester af menneskelige gener eller regulerende områder. I stedet
består det af parasitlignende segmenter af
DNA...”199 I mellemtiden fortsætter beviserne
med at pege i den modsatte retning. Imens
der stadig er meget at lære om, hvordan vores genom fungerer, er tendensen inden for
forskningen entydig: Jo mere vi undersøger
det ikke-kodende DNA, desto mere finder vi
bevis på udbredt funktion.
Fodnoter:
Af pladshensyn referer vi til originalartiklen,
se http://www.evolutionnews.org/2015/02/
problem_10_neo-091191.html.
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50-ÅRS
NYT
Over hele verden fejres ISKCON’s 50-års jubilæum med mange begivenheder. Her fortælles
om ting, der er sket i henholdsvis USA, England og Ungarn.

Akademisk konference på
Harvard
I weekenden den 22. til 24. april
mødtes over 30 akademikere på Harvards Center for the Study of World
Religions for at diskutere ISKCON’s
vækst, indflydelse og udfordringer fra
dets oprettelse i juli 1966 frem til nu.
Deltagerne inkluderede nogle af de
tidligste forskere, der studerede Hare
Krishna-bevægelsen, såsom professorerne Thomas J. Hopkins, Larry
Shinn og Kenneth Cracknell. Der var også
akademikere fra ISKCON selv inklusive Ravi
M. Gupta, William Deadwyler og Edith Best.
Konferencen fandt sted over tre dage med
titlen ’The Worldwide Krishna Movement: Half
a Century of Growth, Impact, and Challenge’.
Det første arrangement fredag aften i Harvards
Sperry Room, hvor Srila Prabhupada selv
havde talt tilbage i 1968, var åbent for offentligheden og havde besøg af medlemmer af
Harvards lærerstab og studerende.
Konferencen var organiseret af professorerne Ravi M. Gupta, Ferdinando Sardella
og Graham M. Schweig. Schweig bød alle
velkomne fredag aften:
”Vi er her for at ære fødslen og den globale
opblomstring af Krishna-bhakti, der strengt
taget begyndte lige her i Boston,” forklarede
han. “Vi vil reflektere over alt, der er udsprunget
af fødslen af Krishna-bhakti, først her i USA
og siden over hele verden, med ankomsten af
Abhaya Caranaravinda Bhaktivedanta Swami
Prabhupada til Commonwealth Pier i Bostons
havn i 1965.”
Han fortsatte med at beskrive den lange historie af samspil mellem Harvard og ISKCON.
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Srila Prabhupadas personlige sanskritredaktør,
Pradyumna Dasa, studerede under Professor
Daniel Ingalls, en af Harvards mest erfarne
sanskritlærere, der huskede, hvor imponeret
han var over Pradyumnas evner. Schweig
nævnte også, hvordan forskere fra Harvard
som Diana Eck, John Carman og Harvey Cox
havde deltaget i ISKCON’s mindehøjtidelighed i
Boston ved Srila Prabhupadas bortgang i 1977,
og hvordan Harvey Cox, en verdenskendt
kristen forsker, krævede af sine studerende,
at de skulle besøge Bostons tempel under
mangala-arati kl. halv fem om morgenen som
en del af deres studier.
Derefter talte den muslimske professor
Sanaullah Kirmani, der havde overværet
Prabhupadas tale i Sperry Room for næsten
50 år siden som ung studerende på Harvard.
Han beskrev, hvor Prabhupada havde siddet,
og hvordan han havde ledt kirtana. Han talte
også med bevægelse om, hvordan Prabhupadas tale havde påvirket ham, både som en ung
studerende og som en åndeligt anlagt person,
for resten af livet.
Til sidst delte professor Thomas J. Hopkins
sine minder fra sine besøg til ISKCON’s første

center, 26 2nd Avenue, i de tidligste dage. Han
huskede, hvordan han som ekspert i SrimadBhagavatam allerede tilbage dengang var
blevet overrasket over at se de første tre bind
af Srila Prabhupadas oversættelse af SrimadBhagavatam til salg i centret. Han havde indtil
da kun hørt om to andre akademiske udgaver,
der var tilgængelige i USA på universitetsbibliotekerne. Hopkins huskede også, hvordan han
havde været med til ISKCON’s allerførste bryllup på 26 2nd Avenue med en indisk hinduven
efter et andet besøg hos en ”forstadsswami”.
Hopkins’ ven havde sammenlignet de to og
kommenteret om ISKCON: ”Dette er autentisk
hinduisme.”
Konferencen fortsatte de næste to dage med
fem paneler over emnerne historie, sociologi,
teologi, global bevægelse og udfordringer for
ISKCON. Hvert panel havde 3-5 bidragere,
der oplæste deres akademiske afhandlinger
efterfulgt af en respondent, der kommenterede dem, hvorefter der var åben diskussion.
Afhandlingernes emner strækte sig fra en
gennemgang af Caitanya-teologien til kvinder
i ISKCON, uddannelse i ISKCON og en række
andre sociologiske og teologiske spørgsmål.
Ud over USA havde konferencen deltagere
fra Rusland, England og andre europæiske
lande. Hele vejen igennem kommenterede
flere forskere, hvordan ISKCON har udviklet sig
og er modnet på trods af mange udfordringer
igennem årene inklusive overgreb på nogle af
sine skoler og den forventede lederkrise efter
Srila Prabhupadas bortgang.
I sine afsluttende bemærkninger om søndagen udtrykke Thomas Hopkins sin forbløffelse
over, hvor vidt og bredt Hare Krishna-bevægelsen er vokset de sidste 50 år. Han fremhævede
også, som han allerede har gjort det i mange
akademiske artikler, ISKCON’s behov for at
studere sin egen historie mere indgående.
Det er planen, at der vil blive udgivet en bog
med samme titel som konferencen med de
forskellige afhandlinger, der blev præsenteret.
Organisatørerne håber, at bogen såvel som
selve konferencen vil være startskuddet til en

ny fase i forskningen af Srila Prabhupada og
hans ISKCON.

My Sweet Lord: Hare Krishnabevægelsen fylder 50
Akademisk konference på Bath Spa
University, England
Som en del af ISKCON’s 50-års jubilæum
mødtes hengivne fra Bhaktivedanta Manor,
akademikere fra hele England og studerende
fra Bath Spa University i det sydvestlige England den 23. april til en diskussion af deres
fælles interesse i Hare Krishna-bevægelsen.
Dagen var organiseret i samarbejde med universitetets religions- og filosofidepartementer
og havde taler om ISKCON’s historie inklusive
dets største opnåelser og udfordringer, dets position inden for det større hindusamfund og dets
fremtid og mulige udfordringer de næste 50 år.
Akademikerne inkluderede Dr. Dermott Killingley og Professor Kim Knott, der begge har
studeret de vediske tekster såvel som teologien
og praksisen i Srila Prabhupadas bevægelse.
Knott lavede sin Ph.D. over ISKCON og talte
åbent og positivt om ISKCON’s udvikling i
England. Hun beskrev Beatles’ involvering,
og hvordan offentligheden blev bekendt med
Hare Krishna i de tidlige dage, de senere
forskellige juridiske kampe, ISKCON havde
omkring Bhaktivedanta Manor, og endte med
at diskutere etableringen af uddannelser med
Krishna Avanti-skolerne og The College of
Vedic Studies. Professor Knott bemærkede
også, at på trods af forskellige opfattelser, som
offentligheden har haft af bevægelsen, har den
bevaret sin teologiske filosofi, imens den nu
har involveret sig med og tjener det bredere
hindusamfund.
Dr. Killingley, en af landets bedste sanskrittalere og en ledende forsker ved Oxfords Centre
for Hindu Studies, talte længe om ISKCON’s
historie inden for vaisnava-traditionen som
helhed. Dr. Killingley forklarede, at bevægelsen,
som Prabhupada startede for 50 år siden, er
en ny version af en meget ældre praksis af
Gaudiya-vaisnavisme, der blev startet i Ben13

galen af Herren Caitanya. Denne var igen en
ny version af en endnu meget ældre tradition.
Rasamandala Dasa gav en præsentation af
den uddannelse, som ISKCON tilbyder. Som
hengiven henstillede han til, at uddannelse
sammen med etik er nøgleområder for ISKCON. Forskellige akademikere og hengivne
havde også en paneldiskussion om deres
første møde med ISKCON.
Konferencedeltagerne fik en demonstration
af arati med en forklaring af ceremoniens
betydning og åndelige formål, en kort sketch
med Bhaktivedanta Players, en traditionel
Bharatnatyam-dans og en opildnet musikalsk
fortolkning af Hare Krishna-mantraet. Devaki
Dasi bemærkede: ”Der var folk fra alle samfundslag, og alle var de interesseret i Hare
Krishna-bevægelsen. Der var en dyb værdsættelse af vores samfund.” I sidste ende var det
en meget lærerig oplevelse for de hengivne.
Med en gæst Mumbai, Vraja Bihari Dasas, ord:
”Vi er her for at lære. Ofte når vi er åndelige,
overser vi verden omkring os. Ved at omgås
med akademikere har vi en stor mulighed for
at se og høre, hvor langt vi er kommet. Det
hjælper os til at blive bedre med andre og
udvikle os.”

Diplomater på besøg i Krishna Valley,
Ungarn
I forbindelse med ISKCON’s 50-års jubilæum
arrangerer de hengivne i Ungarn mange arrangementer. På landbrugssamfundet Ny Vraja
Dhama er der forskellige festivaler, hvor en af
dem afholdes, når køerne er på græs første
gang efter at have været inde i staldene hele
vinteren, for at fortælle om vigtigheden af køer
for et fredeligt og velstående samfund.
I år havde festivalen den 16. april 2016 nogle
særlige gæster. Fru Kavita Chabra, hustru til
den indiske ambassadør i Budapest, havde
arrangeret, at en gruppe diplomater på ophold i
Ungarn besøgte Ny Vraja Dhama. Besøget var
den første af sin art, selv om der er tradition for,
at Indiens ambassadører besøger landbrugssamfundet.
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Sammen med den indiske ambassadør og
hans hustru havde festivalen deltagelse af ambassadøren fra Hviderusland og hendes mand,
Brasiliens ambassadør og hustru, Ecuadorambassadørens hustru med familie, Litauens
ambassadør med hustru og familie, Malaysias
ambassadør og hustru, Pakistans ambassadør
og hustru og den schweiziske ambassades
førstesekretær og hans hustru.
Gæsterne besøgte først kostalden (goshala’en), hvor Radha Krishna Dasa introducerede
forskningscentret og uddannelsesinstitutionen
Eco-valley Foundation, der udbreder om bæredygtig økonomi og livsstil. Derfra gik gruppen til
bakken Nandagrama, hvor der er en flot udsigt
over kostaldene og markerne. Herfra kunne alle
se køernes første tur på græsmarken, hvor selv
gamle køer løb, sprang rundt og rullede sig i
det friske græs som små kalve. Dette landlige
syn var på samme tid morsomt og rørende, for
det viste, hvor glade køerne er på gården, hvor
de har garanti for at blive beskyttet hele livet.
Gruppen besøgte derefter den økologiske
have og fik en forklaring på bæredygtigt landbrug. Herefter gik turen til templet til darsana
med Sri-Sri Radhe-Syama. Selv om gruppens
deltagere kom fra forskellige religioner, satte
de alle pris på Deiteternes skønhed og den
fantastiske udsmykning på alteret.
Besøget sluttede med en middag på det
nyligt åbnede Radhe Resort, et aspirerende
4-stjernet hotel, der netop var blevet indviet
dagen før. Efter middagen tog gæsterne af sted
med mange tak for den fantastiske oplevelse.
Nogle af kommentarerne var:
”Alt, vi så, var fantastisk. Hvis hele verden
fulgte denne levestil, ville der ikke være nogen
mangel på mad og ingen konflikter mellem
nationerne.”
”Jeg vil være vegetar, hvis det er muligt at få
sådan en vidunderlig mad.”
En journalist fra en lokalavis lavede et
interview med den indiske ambassadør, der
skamroste de hengivne for at ”sætte handling
bag ordene” og satte pris på templets og landbrugets høje standarder.

VANITY KARMA
VINDER STOR BOGPRIS
Jayadvaita Swami

Vanity Karma, en ny bog af ISKCON’s sannyasi Jayadvaita Swami, er blevet udmærket
med Benjamin Franklin Awards guldmedalje
for 2016 som den bedste bog inden for kategorien religion. Benjamin Franklin-prisen er
en af de fornemste udmærkelser, en bog kan
få i USA.
Bogen er udgivet af The Bhaktivedanta
Book Trust med undertitlen “Ecclesiastes,
the Bhagavad-gita, and the Search for the
Meaning of Life” (’Prædikernes Bog, Bhagavad-gita og søgen efter livets mening’) og
udforsker to klassiske visdomstekster, den ene
fra Det Gamle Testamente, den anden Herren
Krishnas ord til Arjuna. Begge har betydet meget for Jayadvaita Swami. Prædikernes Bog
startede ham på hans åndelige vej, der i sidste
ende førte ham til Bhagavad-gita. Han håber,
at hans udforskning af dem i Vanity Karma kan
hjælpe andre i deres åndelige rejser.
”Jeg er taknemmelig over, at min bog har
vundet denne fornemme pris,” bemærkede
han i sin tale ved overrækkelsen den 8. april
i Salt Lake City. ”Men jeg kan ikke gøre krav
på æren for den. Æren går ikke til mig, men
til de kloge mænd, hvis visdom bringer de to
bøger sammen i en dialog.”
” Prædikernes Bog i Biblen spørger på den
tydeligste måde, hvad meningen med vores
liv er,” fortsatte Jayadvaita Swami, ”og hvorfor
vi arbejder så hårdt dag efter dag i vores liv
under Solen. Bhagavad-gita, juvelen blandt
Indiens ældgamle visdomstekster, gennemgår
disse spørgsmål med forståelsen, at selv om
vi kæmper hårdt i en verden af fødsel og død,
er vi alle hver især åndelige gniste af bevidsthed, der er udødelig og uforgængelig. Fra
Bhagavad-gita lærer vi, hvordan vores karma
– det, vi gør i vores liv, og det, vi får tilbage som
et resultat deraf – ikke må være for ingenting,
men skal rettes mod at fuldkommengøre vores

åndelige erkendelse. Og vi lærer, hvordan en
sådan erkendelse giver mening til vores liv
under Solen.”
”Bhagavad-gitas guddommelige taler, Sri
Krishna, siger: ”Denne viden er kongen over
al uddannelse, den hemmeligste af alle hemmeligheder. Det er den reneste viden, og fordi
den giver en direkte oplevelse af selvet gennem erkendelse, er den fuldkommengørelsen
af religion. Den var evigt, og den udføres med
glæde.”
”Så jeg må give æren for denne bog, Vanity
Karma, til de vismænd, der har givet os denne
visdom i Prædikernes Bog og Bhagavad-gita,
og specielt til min åndelige mester, Hans Guddommelige Nåde A. C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada.”
Jayadvaita Swami konkluderede: ”I anerkendelse af, hvem der virkelig skal have æren,
accepterer jeg med tak denne pris.”
Vanity Karma kan bl.a. fås på Amazon.com,
hvor den får glødende anmeldelser.
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SÆBE
af Lalitanatha Dasa

”Renlighed står guddommelighed nær (’Cleanliness is next to Godliness’)”, sagde Prabhupada
ofte. Ingen tvivl om, at renlighed er et meget
vigtigt princip i praktiseringen af åndeligt liv. I
den forbindelse er sæbe relevant som en vigtig
ingrediens i renlighed. Ofte tager vi sæbe for givet, men sæbe er ikke bare sæbe. Nogle sæber
bør man ikke bruge, specielt dem, der er lavet af
uacceptable animalske ingredienser. Heldigvis
findes der mange brugbare sæber, selv for en
Krishna-bevidst hengiven.
Sæber inklusive håndsæbe, vaskepulver og
rengøringssæbe består af enten vegetabilske,
animalske eller mineralske ingredienser, så det
er klogt at se på indholdsfortegnelsen, før man
køber en sæbe. Sæber, hvis indholdsfortegnelse
indeholder ordet ’tallowat’ (f.eks. Sodium Tallowat), skal man holde sig fra, da tallowat er fedt
fra dyr (’talg’). Pas også på med glycerin, der
kan være fremstillet animalsk.
Ellers skulle sæber generelt være i orden at
bruge. Hvis man vil være helt sikker på indholdet
af en sæbe – for man kan jo aldrig være sikker på,
hvad fabrikanten finder på at tilsætte – er det dog
en god ide at lave sin egen sæbe. Hvis vi taler om
håndsæbe, er det ret let. Man skal bare forstå, at
kemisk set består sæbe af en olie, der kombineres
med en base. Resultatet er et produkt, sæbe, der
kan forbinde sig med både fedt og vand, hvilket er
grunden til, at sæbe er så godt til rengøring.
Tre ingredienser er nok til en god sæbe: en
olie, en base og lidt vand. Med hensyn til olier
kan alle vegetabilske olier bruges. Kokosolie og
olivenolie er populære og giver fine sæber. Selv
har jeg fundet ud af, at en helt almindelig rapsolie
også giver en rigtig god sæbe, som jeg har det
godt med. Det er smag og behag, hvilken olie
man foretrækker.
Med hensyn til en base lavede man i gamle
dage sæbelud af aske, der er meget basisk. Man
lod vand sive igennem aske, og resultatet var
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sæbelud. Nogle gange brugte man også urin,
der bliver basisk, når det står i et stykke tid. Nu
er det nemmeste at bruge kaustisk soda, der er
en meget kraftig base og forhandles i bl.a. Matas.
Vandet er der for at befordre reaktionen mellem olien og basen.
Det enkleste er at lave sæben koldt. Produktet
bliver kosmetisk set sikkert bedre, hvis man
syder sæben, dvs. laver den med opvarmning,
men en koldfremstillet sæbe er helt tilstrækkelig
til privat brug. Grundopskriften er som følger:
900 g olie (= 1 liter olie)
105 g kaustisk soda
215 g varmt vand
Opmål vandet i et halvliters målebæger. Afvej
kaustisk soda i et separat bæger. Dernæst skal
den kaustiske soda hældes op i vandet, men det
er klogt først at gå udenfor med de to bægre.
Hæld forsigtigt den kaustiske soda ned i vandet
(ikke omvendt). Pas på, der bliver afgivet kraftige
dampe, når kaustisk soda blandes med vand.
Blandingen bliver varm og kan også begynde
at koge, så hold reaktionen på en arms afstand
(det kan være nødvendigt at røre i den et øjeblik
for at sætte reaktionen i gang).
Når reaktionen er faldet til ro, hældes blandingen sammen med olien, der står klar i en skål.
Til sidst piskes olien med f.eks. en stavblender
i et par minutter, indtil blandingen bliver ugennemsigtig mælkeagtig og begynde at dufte ’rent’
ligesom sæbe. Som afslutning hældes blandingen op i forme, f.eks. bageforme af silikone.
Sæben skal herefter stå og tørre/størkne, gerne
i nogle måneder. Selve størkningen er færdig
efter nogle dage, og tørringen finder sted over
et par måneder. Jo længere sæben tørrer, jo
bedre bliver den.
Sådan kan man lave sin egen håndsæbe,
hvor man ved, hvad man får, sågar til en pris på
under 1 kr. pr. stykke håndsæbe. God fornøjelse
og renligheden længe leve!

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Dal: et svar på proteinspørgsmålet
af Visakha Devi Dasi

Følgende er en artikel fra Back to Godhead helt tilbage fra april 1982, hvilket er grunden
til, at Visakha Devi starter med at konstatere, hvor lidt folk ved om vegetarisme. Dette er ikke
nødvendigvis situationen i dag.
For et års tid siden var min mand og jeg
på en international rejse, hvor vi havde en
dag i Prag. ”Hvad har I til vegetarer?” spurgte
min mand tjeneren i restauranten på et
500-værelsers hotel, hvor vi tilbragte natten.
Han svarede med tyk tjekkisk accent og et
forbløffet blik: ”Jeg aner ikke, hvad I folk spiser.
Vi har intet for vegetarer.” Han slentrede hen
til et andet bord, åbenlyst forbavset over, at
mennesker kunne eksistere uden at spise kød.
Et eksempel på et tilbagestående
Østeuropa? På ingen måde. En berømt
amerikansk ernæringsekspert og landmand
skrev: ”Enhver vegetarisk kost regnes for
ensformig. Den mangler både form og smag.”
Og en abonnent til Back to Godhead spurgte
for nylig: ”Jeg ved, at I folk ikke spiser kød, fisk
og æg, men hvad spiser I så?”
En vegetarisk kost, der er livsstilen for
millioner i Indien og andre af Østens lande,
er for mange vesterlændinge praktisk som
verdens ottende underværk. Den maner
billeder frem af kogte grønne
bønner og moste kartofler på
en ellers tom tallerken, eller
af munke og yogier, der har
forsaget verdslige glæder og
klarer sig i huler i Himalaya
med en håndfuld ris om dagen.
Disse ideer er blot kulturelle
myter i et samfund, der er
forfalden til hamburgere,
oksekød og røde stege. I
virkeligheden er en vegetarisk
kost alt andet end begrænset.
Der er 40 til 50 slags
almindelige grønsager, 24

slags tørrede ærter og bønner, 20 slags frugt,
tolv slags nødder, ni slags korn og elleve
slags mejeriprodukter. De mulige kombinatioer
er grænseløse. Vores åndelige mester,
Srila Prabhupada, gjorde ofte opmærksom
på, at man kan lave hundredetusindvis af
velsmagende retter med grønsager, frugter,
korn og mælkeprodukter.
Men Srila Prabhupada var ikke fortaler
for vegetarisme som så. Han ville udfordre
den stolte vegetar: ”Aberne er vegetarer.
Duerne er vegetarer. At blive vegetar er ikke
en stor præstation. Vi er hverken vegetarer
eller ikke-vegetarer. Vi er transcendentale.
Vi er interesseret i Krishna-prasada (mad,
der er ofret til Krishna), og ernæringen,
der fås igennem Krishna-prasada, overgås
ikke af nogen anden mad.” Tag f.eks. dal
(bælgfrugter), der udgør en hovedbestanddel
i Krishnas køkken (hvis du stønner: ”Åh nej,
ikke bønner!” betyder det, at der er en masse
fantastiske retter, som din tunge endnu ikke
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har smagt). Ud over at være en god kilde til
jern og B-vitaminer er dal en glimrende kilde
til vegetabilsk protein. Når man kombinerer dal
med et fødeemne, der såsom korn, frø, nødder
eller mælkeprodukter har et komplimenterende
protein, sker der en synergisk reaktion, og den
anvendelige protein i dal forøges med så
meget som 40 procent. Hvis man med andre
ord spiser 2 dl dal sammen med 5 dl ris, får
man den samme mængde protein som fra 300
g kød. Hvis man spiser ris og dal hver for sig,
svarer det til 185 g kød.
Og når man spiser dal og ris i stedet for en
steg eller hamburger, behøver man ikke at
bekymre sig om kolesterol og kalorier. Man
vil ikke spise en middag, der engang var
en uskyldig ung okse, der led i en snavset,
overfyldt fold, blev sprøjtet med antibiotikum
og beroligende midler og blev tvunget til at
spise en unaturlig kost, så han hurtigt og billigt
kunne tage på i vægt. Lige så lidt behøver du
at bekymre dig om de angstgifte, som okser
frigør i deres blod på slagtningstidspunktet,
eller om bakterier fra forrrådnelse og opløsning
(de bliver ikke alle slået ihjel ved kogning). Du
behøver ikke bekymre dig om de snesevis af
sygdomme og parasitter, som køddyr bærer
rundt på, eller at dyrets liv var pinefuldt fra
fødsel til død (tænker du ikke over dette?
Måske burde du). Du vil heller ikke have betalt
uhyrlige priser for din mad (det tænker vi alle
på). Ikke desto mindre vil du få den protein,
din krop har brug for til et godt helbred. Som
Frances Moore Lappe skriver i sin bog Diet for
a Small Planet: ”Vi kunne fuldstændigt afskaffe
kød, fisk og fjerkræ fra vores nationalkost og
fortsat få vores anbefalede daglige protein
igennem alle de andre proteinrige fødeemner,
vi spiser hver dag.”
Med hensyn til variation er der elleve
slags dal i Herren Krishnas køkken: aduki,
arhar, chana, kikærter, kala chana, brune
bønner, mungbønner, mutha, urad og gule og
grønne flækkede ærter. Dem kan man lave
til supper, tykke sovse, sammenkogte retter,
små krydrede retter, chutneyer, pandekager,
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spirede salater og alle mulige slags desserter.
Den dygtige kok kan vælge en dal til et
hvilket som helst måltid fra tidlig morgen til sen
aften. Man kan også servere forskellige slags
dal-retter afhængig af årstiden med varme,
solide retter til kolde vintermåneder og lette,
forfriskende retter til den varme sommer.
Det bedste ved dal er, at i modsætning til
oksekød, fisk eller kylling kan det ofres til
Krishna. Den, der jævnligt laver dal og andre
vegetariske retter til Krishna og derefter
spiser resterne af sådanne ofringer, vinder
på mange måder. Han vinder materielt med et
bedre helbred, et lavere madbudget, en bedre
moral og en masse forskellige retter at vælge
imellem. Men vigtigst af alt vinder han åndeligt.
Med Srila Prabhupadas ord: ”Hvis man spiser
prasada, er man sikker på før eller senere at
vende hjem, tilbage til Guddommen.”

Hvordan man renser dal
Siden importeret dal forarbejdes minimalt,
bør man gennemgå den for fremmedlegemer
såsom tørre blade, stilke, sten og hårde kerner.
Man kan rense dal således:
1.

2.

Hæld bønnerne ud på en stor bageplade
eller et rundt metalfad. Placer dem i den
ene ende og bevæg dem langsomt fra
side til side nogle få ad gangen og fjern
omhyggeligt sten og andre fremmede ting.
Støv og avner, der bliver tilbage, vil flyde
væk, når dal’en dernæst bliver vasket.
Når dal vaskes, kommer man kun det,
man skal bruge med det samme, i en
metalsigte og sænker sigten ned i en
stor skål, der er totredjedel fyldt med rent
vand. Gnub bønnerne mellem hænderne
i et halvt minut. Løft derefter sigten op
og hæld vandet væk og fyld skålen med
vand igen. Gentag processen 3-4 gange,
indtil vandet er praktisk taget rent. Afdryp
eller stil i blød, som opskriften kræver det.

Flækket mung-dal suppe
4–6 portioner

Tilberedelsestid: 10 minutter
Kogetid: 1–1¼ time eller 20–25 minutter i
en trykkoger
4 dl flækkede mungbønner uden skal i
1½ liter vand eller lidt mere (1,3–1,4 l i en
trykkoger)
1 tsk. gurkemeje
2 tsk. stødt koriander
1½ tsk. skrællet, revet frisk ingefær
1 tsk. (eller efter smag) hakket frisk chili
uden frø
1¼ tsk. salt
2 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 tsk. spidskommenfrø
2 spsk. friskhakket koriander eller persille
1.
2.

3.

4.

Sortér, vask og afdryp mungbønnerne.
Kom mungbønner, vand, gurkemeje,
koriander, frisk ingefær og chili i en svær
2½–3 liters gryde og bring den i kog over
høj varme under lejlighedsvis omrøring.
Skru ned for varmen til mellemlav, læg et
tætsluttende låg over gryden og kog let i
1–1¼ time eller indtil dal’en er blød og helt
gennemkogt. Tilsæt salt.
Tag dal-suppen af varmen, tag låget af
gryden og pisk med et piskeris eller en
stavblender, indtil suppen er cremet.
Kom ghee eller olie i en lille gryde og
varm den op i et halvt til et helt minut over
medium varme. Kom spidskommenfrøene
i og steg dem i 30-45 sekunder, eller
indtil frøene bliver gyldenbrune. Hæld
ghee’en og frøene i suppen. Tildæk med
det samme og lad krydderierne trænge
ind i den varme dal i 1–2 minutter. Tilsæt
herefter de hakkede urter, rør rundt og stil
suppen frem til ofring til Krishna.

Hurtig cremet flækærtesuppe med
gulerødder
(gajar malar-ki dal)
6–8 portioner
Iblødsætningstid: 1 time
Tilberedelsestid: 10 minutter

Kogetid: 1¼–1½ time eller 25–30 minutter
i en trykkoger
2,5 dl grønne eller gule flækkede ærter
2 liter vand (1,7 l i en trykkoger)
1 tsk. skrællet, hakket frisk ingefær
½–1½ tsk. (eller efter smag) hakket frisk
grøn chili uden frø
½ tsk. gurkemeje
1 spsk. stødt koriander
4 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
250 g skrabede gulerødder i skiver på 0,3 cm
1–1¼ tsk. salt
2 spsk. hakket frisk persille eller
korianderblade
1¼ tsk. spidskommenfrø
¼–½ tsk. mild hing (hvis tilgængeligt)
1.
2.

3.

4.
5.

Sæt de flækkede ærter i blød i en time.
Vask dem derefter og afdryp dem.
Kom flækærter, vand, ingefær, chili,
gurkemeje, korianderpulver og en klat
ghee eller olie i en svær 3-liters gryde og
bring den i kog over høj varme.
Skru ned for varmen til mellemlav, dæk
gryden med et tætsluttende låg og kog
let i 45–60 minutter. Tilsæt gulerødderne,
tildæk gryden igen og fortsæt med at koge
i 30 minutter, eller indtil ærterne er bløde
og helt kogte (i en trykkoger kombineres
ingredienserne inklusive gulerødderne og
koges under tryk i 25–30 minutter).
Tag gryden af varmen, tag låget af og rør
salt og persille eller korianderbladene i.
Hæld ghee eller olie i en lille gryde og
varm den op i 30–60 sekunder over
medium eller medium høj varme. Steg
spidskommenfrøene i 30–45 sekunder,
eller indtil de er gyldenbrune. Drys
derefter hing i og steg i 1–2 sekunder
mere. Hæld de stegte krydderier i dalsuppen, dæk den omgående til og lad
krydderierne trænge ind i suppen i 1–2
minutter. Omrøres og ofres til Krishna.
Fra Back to Godhead 17-04, 1982.
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BREVKASSE
Aktiv dødshjælp
af Lalitanatha Dasa

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt
fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.
Her svarer Lalitanatha Dasa først på et par spørgsmål om aktiv dødshjælp fra to skolepiger, Silke
og Katrine.
SPØRGSMÅL: Hvad mener hinduismen om
aktiv dødshjælp? Hvad er jeres holdning til aktiv
dødshjælp? Hvad er jeres holdning til, at dyr kan
blive aflivet, når mennesker ikke kan?
SVAR: Først lige en bemærkning om ordet
hinduisme, der er et meget upræcist begreb.
Derfor bruger vi normalt ikke ordet hinduisme om
os selv og vores tradition. Vi taler derimod om
den vediske tradition, for alle såkaldte hinduer
følger de 5.000 år gamle Veda-tekster. Så jeg
vil gerne ændre spørgsmålet til, hvad Vedaerne
mener om aktiv dødshjælp.
Vedaerne anerkender faktisk en form for aktiv
dødshjælp, nemlig dødsstraf i tilfælde af f.eks.
mord. Ifølge Vedaerne bør en morder henrettes. Det er ikke blot det bedste for at holde lov
og orden i samfundet, men også det bedste for
morderen selv. Ifølge karma-loven får vi altid den
samme lidelse tilbage, som vi forvolder imod
andre. Derfor er karma-reaktionen for mord, at
morderen selv skal slås ihjel på en meget pinefuld måde. Hvis han ikke bliver slået ihjel med
det samme, vil han alligevel blive slået ihjel på
et senere tidspunkt i sit næste liv. Derfor er det
faktisk barmhjertigt over for ham, at han bliver
slået ihjel med det samme og får mindsket sin
dårlige karma for den forfærdelige forbrydelse,
han har begået.
Bortset fra det er Vedaernes princip generelt,
at vi har ikke lov til at slå andre ihjel, hverken dyr
eller mennesker. Det vediske princip er at være
så lidt voldelig som mulig. Derfor bør man heller
ikke spise kød, fisk eller æg for ikke at være skyld
i vold mod dyr ved at slagte dem.
Ikke engang for at lindre et menneske el20

ler dyrs smerte har vi lov til at slå nogen ihjel.
Ifølge Vedaerne er pointen, at selv om vi har
pligt til at mindske andres lidelser så meget som
muligt, hjælper det ikke noget at slå andre ihjel.
Et menneske eller dyr lider ifølge sine tidligere
handlinger (karma), og hvis det bliver slået ihjel i
utide, kommer det til at skulle fortsætte med den
samme lidelse i sit næste liv. Lidelsen er ikke
blevet reduceret, men tværtimod forlænget. Det,
man i stedet bør gøre, er – ud over selvfølgelig
at lindre så meget, det er muligt her og nu – at
hjælpe et lidende eller døende menneske eller
dyr til at blive åndelig bevidst ved at lade det
høre Guds navne igennem sang af mantraer
såsom Hare Krishna-mantraet: Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare).
Det mindsker en lidende persons karma og
forbinder ham med Gud (eller Krishna), hvilket
også hjælper ham til at sætte sig ud over sine
kropslige lidelser her og nu.
SPØRGSMÅL: Hvilke fordele og ulemper mener I, at der er ved at lovliggøre aktiv dødshjælp
i Danmark? Er aktiv dødshjælp med til at skabe
det gode liv og hvorfor?
SVAR: Vi mener ikke, at der er nogen fordele,
og derfor bør det ikke lovliggøres. Det vil ikke
forbedre samfundet, men kan tværtimod have
den modsatte virkning. Hvis det bliver indført,
vil det måske endda med tiden blive brugt til at
retfærdiggøre aflivning af uønskede befolkningsgrupper, f.eks. ældre mennesker eller psykisk
syge, som det kun koster penge at holde i live.
Vi kommer ikke uden om, at vi alle skal dø,

og derfor er den bedste form for aktiv dødshjælp
at hjælpe os alle til at forstå, at vi ikke er denne
krop, men evige sjæle, der blot opholder sig i
materielle kroppe, der dør. Vi skal lære, hvorfor
vi er fanget og lider i et kredsløb af fødsel og død,
og hvad vi kan gøre for at komme ud af det og
vende tilbage til vores evige identitet og natur,
hvor der ingen lidelse er. Alt dette forklares f.eks.
i den kendteste af de vediske bøger, Bhagavadgita, som jeg vil anbefale jer at få et eksemplar af
og læse. At læse Bhagavad-gita er virkelig aktiv
dødshjælp, ikke ved at slå os ihjel, men ved at
gøre os klar til at dø på den rigtige måde, så vi
ikke skal fortsætte med at lide på den anden side
af døden i vores næste liv.

Dyreetik i hinduisme
Dorte Thelander er lektor hos VUC på Københavns Vestegn og er ved at skrive en bog om
hinduisme. I den forbindelse har hun bedt os
svare på et par spørgsmål, først om dyreetik og
dernæst om homoseksualitet.
SPØRGSMÅL: Har vi mennesker et ansvar
for, hvordan dyr lever?
SVAR: Ja, vi har et ansvar for, hvordan alle
levende væsener lever, og vi har pligt til at behandle alle levende væsener inklusive dyr med
kærlighed og barmhjertighed. Vi må forstå, at
alle levende væsener er Guds eller Krishnas
skabninger og har lige stor ret til livet. Respekt
for alt levende er det første religiøse princip.
Ægte religion kendestegnes af medfølelse
og barmhjertighed og af, at man ikke ønsker at
påføre andre nogen form for lidelse. Vi har ikke
ret til at slå dyr ihjel for at spise dem. Og selv
hvis man er en stor egoist og er ligeglad med,
at dyr lider, er det alligevel klogt ikke at skade
andre levende væsener, for ifølge karma-loven
kommer den samme lidelse, som man påfører
andre, tilbage til én selv. Således er konsekvensen af at slagte et dyr, at man selv bliver født i et
senere liv som et sådant dyr for at blive slagtet
på samme måde.

SPØRGSMÅL: Hvorfor er du vegetar?
SVAR: Det er jeg, fordi det glæder Krishna
(eller Gud. Når jeg siger Krishna, mener jeg Gud.
Gud er den samme, uanset om man kalder Ham
Jehova, Allah, Krishna osv). Derudover vil jeg
ikke være med til at skade noget andet levende
væsen. Det er også meget sundere at leve som
vegetar. Hvad mere er, ville der være mere end
mad nok til alle mennesker i verden, hvis alle var
vegetarer. Kødspisning er den største grund til, at
der er sult i verden. Kødspisere bruger ti gange
så mange ressourcer på deres madforbrug som
vegetarer. Kødspisning betyder, at man tager
mad, som mennesker kan spise, og fodrer det
til dyrene, hvorved det meste af maden spildes.
F.eks. spiser de danske grise mad for mindst 100
millioner mennesker. Det finder jeg helt grotesk
og vil på ingen måde deltage i.
Jeg er ikke bare vegetar, men jeg spiser kun
mad, der først er blevet ofret til Krishna, der aldrig
vil acceptere andet end vegetarisk mad. På den
måde bliver det en åndelig aktivitet at spise og
ikke kun noget, man gør for at fylde maven op
og tilfredsstille sin egen tunge (selv om det, der
bliver ofret til Krishna, i virkeligheden smager
meget bedre end noget andet, man kan få at
spise noget sted).
SPØRGSMÅL: Hvad mener du er årsagen til
at mennesker slår dyr ihjel og spiser dyr?
SVAR: Uvidenhed og ligegyldighed plus de
store slagteriers vildledelse af jer alle sammen.
Mange mennesker lever kun for at tilfredsstille
sig selv og deres sanser. Det betyder egentligt, at
de lever som dyr og ikke vil udvikle sig åndeligt,
hvilket er det virkelige formål med menneskelivet. Der er stor risiko for, at sådanne mennesker
vil blive genfødt i lavere arter såsom dyr eller
planter.

Homoseksualitet
SPØRGSMÅL: Kan man forene det at være
homoseksuel med at være hindu?
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SVAR: Lad os springe over ordet hindu, for
det er der ingen, der ved, hvad betyder. Men lad
os tale om, hvordan man udvikler sig åndeligt.
Det er vigtigt først at forstå, hvad seksualitet i virkeligheden er. Seksualitet kommer fra
Krishna eller Gud. Alting har sin oprindelse i
Ham, og derfor findes seksualitet også i Ham.
Med andre ord har vi som evige sjæle et dybt
kærlighedsforhold til Krishna, hvilket er sjælens
oprindelige seksualitet. Denne seksualitet har
intet med kropslig seksualitet at gøre, men er
en utrolig dyb følelse af at ville gøre alt for at
gøre Krishna glad.
Når vi bryder dette forhold til Krishna, som vi,
der er i denne materielle verden, har gjort det,
retter vi i stedet vores kærlighed imod denne
verdens illusoriske kropslige former. Ingen af os
er hverken mænd eller kvinder. Vi er evige sjæle,
der opholder sig i kroppe, der kan være mandlige eller kvindelige, men kroppen er ikke vores
virkelige identitet F.eks. har sikkert både du og
jeg været i både kvindekroppe og mandekroppe
i vores tidligere liv og kan også komme det igen.
At rette sin kærlighedsfølelse – sin seksualitet
om du vil – imod en materiel krop, er illusorisk og
en hindring for åndelig erkendelse. Derfor stræber vi efter at sætte os ud over enhver form for
materiel seksualitet (ikke kun homoseksualitet),
for vi ønsker at genoplive den oprindelige åndelige kærlighed, der slumrer inde i vores hjerter til
Gud og til alle levende væsener.
I Hare Krishna, hvor vi er interesseret i åndelig udvikling, er vi altså imod enhver materiel
seksualitet. Den eneste ”materielle” seksualitet,
vi har plads til i åndelig udvikling, er forholdet
imellem en mand og en kvinde inden for ægteskabets rammer, hvor seksualitetens formål
er at få børn, der kan blive opdraget til også at
stræbe efter åndelig udvikling. Det er en måde
at udleve sin materielle seksualitet på for os, der
ikke kan sætte sig ud over den med det samme.
Fordi et sådant ægteskabsforhold er centreret
omkring Gud, og fordi man ofrer sig for at hjælpe
andre sjæle, der fødes som ens børn, til åndelig
udvikling, udvikler man sig også åndeligt i et
sådant forhold. Dette gælder derimod ikke et ho22

moseksuelt forhold eller ethvert andet seksuelt
forhold, hvor partnernes sansetilfredsstillelse er
det eneste omdrejningspunkt.
SPØRGSMÅL: Kender du/eller har hørt om
hinduer der er homoseksuelle?
SVAR: Ja, sådanne støder man på engang
imellem.
SPØRGSMÅL: Bemærker du nogle tabueringer eller fordomme omkring homoseksualitet?
SVAR: Nej, vi har ingen fordomme omkring
homoseksualitet. Vi har en helt realistisk forståelse af, at det ikke kan bruges i åndelig udvikling.
SPØRGSMÅL: Hvorfor tror du at nogle mennesker er homoseksuelle?
SVAR: Noget tyder på, at det kan have med
deres tidligere liv at gøre. En homoseksuel mand
var måske kvinde i sit tidligere liv og hænger fast
i sin seksuelle tiltrækning fra forrige liv. Nogen
forskning tyder på, at det kan være tilfældet.
Således studerede en canadisk psykiater, Ian
Stevenson, i mange år små børn, der huskede
et tidligere liv. I 3.000 tilfælde påviste han, at
der havde eksisteret en person, der svarede til
barnets beskrivelse, men som barnet ikke havde
mulighed for at have kendskab til på nogen
’normal’ måde i dette liv. Stevenson observerede
også, at blandt dem, der var homoseksuelle i
dette liv, var det almindeligt, at de havde været
det modsatte køn i deres sidste liv.
Så jeg tror, at det er hovedforklaringen. Måske er der også andre forklaringer, men det
er egentligt ikke så vigtigt. Det virkelige store
spørgsmål er, hvorfor man som en evig åndelig
sjæl er tiltrukket af en anden persons materielle
krop. Det er nemlig det egentlige problem, der
forhindrer os i at opleve den virkelige dybe lykke
og kærlighed, der eksisterer på det åndelige
plan imellem sjælen og Gud såvel som i forhold
til andre sjæle.

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

Fra den 7.-11. juni: Besøg af kirtana-lederen Govinda
Dasa fra Vrindavana. Kontakt templet for nærmere tider.

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.
Juni 2016:
Fredag 24. juni: Humble parade 2016. Kirtan og foredrag i tempelet kl. 17. Prasadam kl. 19.
Lørdag 25. juni: Humble parade 2016. Gående Harinam på formiddagen kl. 11. Startsted: Grønland Torg.
Vi følger ruten til pride parade. Kirtan og prasadam i
tempelet fra kl. 16.
Ekadasi: 1, 16 (Nirjala) og 30. juni
Ratha Yatra i Oslo 2016: Torsdag 07. juli.
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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RATHA YATRA
Sommeren nærmer sig og med den Ratha-yatra, Herren Jagannathas årlige optog
gennem byernes gader. Igen i år bliver der Ratha-yatra i Skandinavien, der får besøg af
engelske Parasurama og hans rejsende Ratha-yatra gruppe. Det betyder, at der bliver
Ratha-yatraer som følger:

Lørdag den 2. juli: København
Søndag den 3. juli: Malmö
Mandag den 4. juli: Göteborg
Torsdag den 7. juli: Oslo
Lørdag den 9. juli: Stockholm
Søndag den 10. juli: Aalborg
Af forskellige grunde bliver der ingen Ratha-yatra i Aarhus i år. Da Ratha-yatra gruppen
dog allerede er i Danmark fra den 1. juli, planlægges der derfor en ekstra harinama i enten
København eller Roskilde den 1. juli.

