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KALENDER

Den 28. april er det Herren Nrsimhadevas
fremkomst. På Srila Prabhupadas side er der
derfor en klasse med Prabhupada fra Nrsimha
Caturdasi den 1. maj 1969 i Boston. Der er
også en kort fortælling om Nrsimhadeva og
Hiranyakasipu på side 14. Selve dagen fejres
i templet i København med fest klokken 17.

Mere kirtana

Vi får aldrig nok af
Hare Krishna-kirtana,
og der er altid mere at
sige om det. På side
5 starter et længere
interview med Aindra
Prabhu, sikkert ISKCON's mest legendariske kirtana-leder, der gik
bort i 2010. Interviewet
går i dybden med alt omkring kirtana og bringes
i dette og de følgende to numre.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Tale på Nrsimha-caturdasi
af Srila Prabhupada

Det følgende er en tale, Srila Prabhupada holdt i Boston den 1. maj 1969 på Nrsimha-caturdasi,
Herren Nrsimhadevas fremkomstdag.
Herren Nrsimhadeva åbenbarede Sig for at
modbevise over for ateisten, at der ingen Gud
er. At ingen har set Gud, er en løgnagtig propaganda. Alle har set Gud. Den hengivne ser
Gud inde i sit hjerte, i templet og overalt. Ateisten ser Gud, når hans tid rinder ud. Prahlada
Maharaja så hele tiden Nrsimhadeva overalt.
Han var en mahabhagavata [en hengiven af
højeste klasse]. Premanjana-cchurita-bhaktivilocanena santah sadaiva hrdayesu vilokayanti [Bs. 5.38]. De, der har udviklet kærlighed
til Gud, og hvis øjne derfor er smurt med kærlighedens salve, premanjana-cchurita, kan se
Gud med disse øjne. Gud er ikke usynlig. Selv
om en mand med grå stær eller en anden
øjensygdom ikke kan se, betyder det ikke,
at ting ikke eksisterer. Han kan bare ikke
se. Gud er der, men fordi mine øjne ikke
er kvalificerede til at se Gud, benægter jeg
Gud. Gud er overalt.
I vores materielle livstilstand er vores øjne
sløvede. Ikke kun vores øjne, men hver eneste sans og specielt øjnene. Fordi vi er meget
stolte af vores øjne, siger vi: ”Kan du vise mig
Gud?” Men vi tænker ikke på, om vores øjne
er kvalificerede til at se Gud. Det er ateisme.
Vi tager ikke vores position i betragtning. ”I
hvilken position er jeg?” Man kan ikke engang
se en stor mand som præsident Nixon, og vi
vil se Gud uden kvalifikation. Naham prakasah
sarvasya yoga-maya-samavrtah [Bg. 7.25].
Krishna siger i Bhagavad-gita: ”Jeg viser
Mig ikke for alle. Jeg dækkes af et tæppe af
yogamaya.” Yogamaya vil ikke tillade én at se
Gud. Ligesom vi stiller som vores betingelse,
at hvis nogle vil se Gud her i templet, så ”Tag
først skoene af.” Det er sådan en lille betingelse. For at kunne se Gud må der på samme

måde være en betingelse. Betingelsen er, at
medmindre man bliver en elsker af Gud, viser
Gud Sig ikke for én.
Ellers er Gud der hele tiden. Premanjanacchurita-bhakti-vilocanena santah sadaiva hrdayesu [Bs. 5.38]. Sadaiva betyder altid. Ikke
blot ser vi Gud, når vi kommer til templet. Nej,
Gud er altid synlig for den hengivne. Sadaiva.
Sada. Sada betyder altid, døgnet rundt. Det
er Krishna-bevidsthed. Her gælder det samme
eksempel, som jeg gav til jer, med kvinden,
der har en elsker. Hun har meget travlt med
sine pligter, men hun tænker altid på elskeren:
”Hvornår kan jeg møde ham?” Det er et eksempel, der gives af Rupa Gosvami. Hendes
sind er altid engageret i elskerens form eller
aktiviteter. Hvis det er materielt muligt, hvorfor
skulle man så ikke også kunne se Gud overalt
døgnet rundt, når man har udviklet sin kærlighed til Guddommen?
Det var Prahlada Maharajas position. Han
så altid Gud, Krishna, men hans far så Ham
ikke, fordi han var ateist. Han spurgte og
udfordrede: ”Hvor er din Gud? Du taler så
mange gange om Gud. Godt, lad mig give dig
en lærestreg i dag.” Han tog sit sværd og ville
slå sin egen søn ihjel. Ateisten er så uvenlig
og grusom, at han er parat til at slå sin egen
elskede femårige søn ihjel. Sådan er ateisme.
Og teisme er sådan, at efter at faderen, der
torturerede ham så meget, er død, beder
Prahlada til Nrsimhadeva: ”Undskyld venligst
min far.” Sådan er teisme. Det er forskellen på
Krishna-bevidsthed og almindelig bevidsthed.
Krishna-bevidste hengivne er meget venlige
mod alle. Vancha kalpatarubhyas ca krpasindhubhya eva ca. I siger denne bøn hele
tiden: krpa-sindhubhya eva ca. En vaisnava
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er et hav af barmhjertighed. Der er ingen ende
på det. Ligesom man ikke kan opregne, hvor
meget vand, der er i havet, er en vaisnava, en
hengiven, et hav af barmhjertighed. Man kan
tage så meget barmhjertighed fra dette hav,
som man vil. Stadigvæk er det fuldt.
Prahlada Maharaja er symbolet på en
vaisnava. Forsøg ikke at imitere ham, men
følg ham. Forsøg ikke at imitere: ”Prahlada
Maharaja blev kastet ned i kogende olie. Lad
mig også falde ned i den kogende olie.” Nej,
det er imitation. Bliv først som Prahlada Maharaja, da vil det være muligt. Følg, forsøg at
følge. Mahajano yena gatah sa panthah [Cc.
Madhya 17.186]. Det, som mahajanaer, store
personligheder, har gjort, kan man ikke imitere.
Man er nødt til at følge dem. Man er nødt til
at følge Krishna eller Hans repræsentants
instruktion, men man kan ikke imitere dem. Så
vil man falde ned. Anusarana, ikke anukarana.
Anukarana betyder imitation, men anusarana
betyder at følge.
Vi er nødt til at følge Prahlada Maharajas
eksempel. Hans eksempel var, at på trods af
uafbrudt tortur fra sin far glemte han aldrig
Krishna. Det skal vi følge. På trods af alle
slags besværligheder og tortur fra den ateistiske klasse af mennesker vil vi aldrig glemme
Krishna-bevidsthed. Der er mange eksempler. Jesus Kristus blev tortureret. Han blev
korsfæstet, men han gik aldrig med til, at der
ingen Gud er. Det bør være vores motto. Det
er at følge. Man kan enten være kristen eller
hindu, men vær Gudsbevidst. Krishna-bevidst
betyder Gudsbevidst. Glem ikke Gud under
nogen omstændighed. Det kaldes saranagati.
Det er overgivelse.
Prahlada Maharaja beskyttes af Nrsimhadeva, og det er en kendsgerning, at en ateist,
der som Hiranyakasipu benægter Guds eksistens, bliver vist Gud på sit livs sidste stadie.
Ateisten kommer til at se Gud, men når han
ser Ham, er hans liv færdigt. Død. Ateisten
ser Gud i form af døden. Teisten, den Krishnabevidste hengivne, ser Gud døgnet rundt inde
i sit hjerte. Det er forskellen. Ingen kan undgå
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døden. Ateisten kommer til at se Gud. Han
benægter Gud, men han kommer til at se Gud
i form af døden.
Det forklares i Bhagavad-gita, at hvert
øjeblik tages vores ting fra os af tiden. Det er
ikke svært at forstå. Ligesom jeg er 74 år. Det
betyder, at 74 år af min livslængde allerede
er taget fra mig. Derfor bør I alle tænke hvert
eneste øjeblik, at uanset hvilke værdifulde ting
I har, er livet det mest værdifulde. Det tages fra
os. Det er naturens lov, og den sidste fjernelse
er døden. Ifølge Krishna, mrtyuh sarva-haras
caham [Bg. 10.34]. Mrtyu, døden, tager alting
væk. Vores uddannelse, titel, M.A., Ph.D.,
D.A.C., vores bankkonto, millioner af dollars,
vores gode navn, familie, venner, land – alt
tages fra os.
For ateisten er døden Gud. Når Gud tager
alting fra ham, vil han forstå: ”Ja, Gud findes.”
Ligesom en person, der er borgerligt ulydig,
forstår, når han arresteres og sættes bag tremmer og straffes hårdt: ”Ja, der er en regering.”
Regeringen er der. For en god borger er regeringen der. Han har alle fordelene, der tilbydes
af regeringen, og han adlyder regeringens
love. Ingen problemer. Men den, der siger:
”Jeg er ligeglad med regeringen. Jeg er fri. Jeg
kan gå nøgen rundt … ” Ligesom ham John
Lennon (klukler), han viste sig selv nøgen,
og myndighederne standsede ham med det
samme: ”Det kan du ikke gøre.”
Sådan foregår tingene. Den ateistiske menneskeklasse erklærer sig fri og hævder, at der
ingen Gud er, men det er alt sammen noget
vrøvl – mudha. De beskrives som mudhaer.
Førsteklasses fjolser. Na mam duskrtino
mudha prapadyante naradhamah [Bg. 7.15].
Læs Bhagavad-gita. Alting er der. De, der er
naradhama, er menneskehedens laveste.
Ligesom menneskehedens laveste er ateister,
er menneskehedens bedste Krishna-bevidste.
Forsøg at være den bedste slags menneskehed. Verden lider på grund af mangel på denne
slags menneskehed. Vær et eksempel. Det er
lektien, I kan lære på denne dag med Herren
Nrsimhadevas fremkomst.

KIRTANA I BHAKTI-TRADITIONEN
Til minde om Sripad Aindra Prabhu
af Dhanudhara Swami og Akincana Krishna Dasa

Det følgende er et interview med Sripad Aindra Prabhu til en bog, Kirtan Meditations: The
Mood and Technique of Bhakti Kirtan, som Dhanurdhara Swami og Akincana Krishna Dasa
arbejdede på.
Aindra Prabhu blev indviet af Srila Prabhupada i 1974 i Washington DC. I 1986 genoplivede
han den 24-timers kirtana, som Srila Prabhupada havde startet i 1975 i Krishna-Balaramatemplet i Vrindavana, Indien. De næste 24 år ledte han denne kirtana og gjorde den berømt
over hele verden. Han døde den 16. juli 2010, men huskes stadigvæk for sine melodiske
kirtanaer, der er fyldt med hans hengivenhed til Radha og Krishna. Interviewet er lavet kort før
hans bortgang.
er tilsyneladende kirtana og virkelig kirtana.
At lave kirtana for Srila Prabhupada
Kun sankirtana, hvor det rene navn synges, er
Aindra Prabhu: Da Srila Prabhupada
virkelig sankirtana. Hvis man begår forseelser
besøgte Washington i 1976, plejede vi alle
imod navnet og blot udtaler stavelserne “Hare
kort at gå forbi hans værelser, før vi fortsatte
Krishna”, er det ikke virkelig sankirtana. Man
over i templet til Deiteterne. En morgen blev
må omhyggeligt passse på de forseelser, der
mrdangaen på en eller anden måde lagt i
skal undgås, når man synger.
mine hænder, og jeg fik besked på at lede
Spørgsmål: Kan du fortælle om de forskelkirtanaen. Jeg formoder, at der var ikke andre
lige former for sang?
til at gøre det, så jeg forsøgte at spille, så godt
Aindra: Der er bhukti-nama, sang med
jeg kunne på en meget enkel måde. Jeg gik
forseelser, der resulterer i materiel vinding.
direkte forbi Srila Prabhupada, der stod med
Der er mukti-nama, skyggen af sang, der
siden til mig, da han pludselig vendte sig mod
resulterer i befrielse. Og der er prema-nama,
mig, løftede hovedet på sin typiske kongelige
ren sang, der resulterer i prema-bhakti, ren
måde og med et meget positivt godkendende
kærlighed til Gud.
blik udbrød: “Jaya!”
Bhukti-nama betyder sang med forseelser.
Det var det eneste ord, han sagde til mig i
Ved at synge med forseelser kan man kun
hele mit Krishna-bevidste liv. Men det ene ord
gavne andre ved at forøge deres materielle
var ladet med så megen inspiration og kraft.
fromhed. Bhaktivinoda Thakura bemærker
Hvordan bar jeg mig ad med at få et “Jaya!” fra
derfor, at en ren hengiven ikke bør deltage i
Srila Prabhupada? Det var enkelt – jeg lavede
kirtana, der ledes af dem, der begår forseelser
harinama-sankirtana. Jeg tænkte: ”Hvorfor
mod det hellige navn. Hvem er det, der begår
ikke fortsætte med at lave harinama-sankirtaforseelser? Det er dem, der laver kirtana
na, da i det mindste den simple tjeneste fik et
med et ydre motiv for øje – som synger for
‘Jaya!’ fra Srila Prabhupada.” Det har været
pengenes skyld, for at forøge deres seksuelle
min ide lige siden.
tiltrækning eller gør det for navn og berømmelse. En sådan sang kan i bedste fald kun
At synge med renhed
resultere i materiel tilfredsstillelse.
Harinama-sankirtana betyder at synge det
Så er der mukti-nama eller namabhasa. Ved
hellige navn højt til gavn for andre. Vi bør seen sådan sang bliver man ikke blot gradvist
riøst overveje, i hvilken grad vi gavner andre
befriet fra al materiel forurening, men befrier
og også i hvilken grad, vi gavner os selv. Der
også andre fra materiel eksistens. Ved at høre
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andres højlydte sang af namabhasa kan man
med andre ord opnå befrielse fra materiel
eksistens. Det lyder godt, ikke sandt? Det er
helt sikkert bedre end at være bundet i den
materielle verden. Men igennem en sådan
kirtana alene kan man ikke indgyde bhakti i
hjertet på andre, der hører den kirtana, for
namabhasa-kirtana minder kun om det hellige
navn, men er ikke det hellige navn.
Herren Caitanyas bevægelse er premanama-sankirtana bevægelsen. Dens formål
er at give den højeste gavn, ren kærlighed til
Guddommen. Hvis man derfor virkelig ønsker
at gøre det bedste for sig selv og andre, må
man vække ren hengivenhed til Radha og
Krishna og til Sri Caitanya. For at opnå det
formål må vi synge rent.
Jagadananda Pandita anbefaler derfor i
Prema Vivarta, at hvis man gerne vil løfte sin
sang til niveauet af det rene navn, bør man
udføre sankirtana (såvel som japa) i selskab
med dem, der synger det rene navn. Kun da
kan sankirtana give det største udbytte.

Renhed er hovedsagen – musikstil
kommer i anden række
Den vigtigste ingrediens i kirtana er mentaliteten, med hvilken den gøres. Hvis man
synger med forseelser eller synger for at opnå
befrielse, vil man ikke få bhakti eller kunne give
bhakti til andre.
Det er lige meget, om man akkompagnerer kirtanaen med karatalaer, mrdangaer og
harmonium, bruger et trommesæt, elektrisk
keyboard og basguitar, smykker kirtanaen med
fløjte og violin eller blot klapper i hænderne.
Man kan synge meget melodiske klassiske
ragaer, eller man kan synge hæs, helvetisk,
heavy dødsmetal for at tiltrække bestemte
grupper af folk. Man kan synge ti melodier
på en time eller den samme melodi i ti timer,
synge til komplekse rytmiske måder eller blot til
en simpel rytme. Man kan have en hoppende,
dansende kirtana eller en meget langsom,
eftertænksom kirtana. Det er lige meget, hvad
man gør, eller hvordan man udsmykker kirta6

naen, men hvis en sådan sang ikke gøres med
ren hengivenhed, vil den aldrig nogensinde
vække bhakti i hjertet på nogen.

Det virkelige spørgsmål: Synger vi
suddha-nama?
Hvis vi på den anden side synger suddhanama, vil vi få prema, der er sjælens største
behov. En sådan sang er virkelig kirtana, og
den giver en ægte, evig gavn ved at ophøje
sjælen såvel som andres sjæle. Det er virkeligt
velfærdsarbejde, ikke blot materiel altruisme
eller befrielse fra gentagen fødsel og død. Det
er derfor det arbejde, der er bestemt til at hjælpe andre til at genoprette deres oprindelige
slumrende kærlighed til Gud og opløfte deres
sjæl til niveauet af den rene tilfredsstillelse,
der er baseret på uforfalsket ren hengivenhed.
Hvis man ved nåden fra suddha-nama har
evnen til at gavne folk på den måde, er det
ligegyldigt, hvordan man udsmykker kirtanaen
med akkompagnement og teknisk færdighed.
Det virkelige spørgsmål er da, om vi virkelig
gavner andre ved at synge suddha-nama.
Spørgsmål: Bør vi ikke spille sankirtana,
hvis vi kun kan synge på et lavere niveau?
Aindra: Nej, det siger jeg ikke. Men vi bør
vide, at vi ikke rigtigt manifesterer den virkelige
form af kirtana, hvis vi ikke synger uden motiv,
hvor suddha-nama manifesterer sig.

Raga-kirtana
Det er også vigtigt at kende til betydningen
af raga-kirtana. I musikalsk sammenhæng
refererer raga til passende melodier. Det klassiske indiske system af ragaer er helt sikkert
brugbart i kirtana, men virkelig raga-kirtana
overskrider de blotte musikalske hensyn. Det
er kirtana på niveauet af bhava, hengivenhed
med spontane følelser.
Ordret betyder raga tiltrækning eller kærlighedsfyldt tilknytning. I kirtana refererer
det til melodier, der skaber en tiltrækkende
stemning, der påvirker hjertet og forøger
kærligheden. Det betyder ikke, at raga kun
handler om at gøre musikken tiltrækkende for

os selv og andre. Det betyder at lave kirtana
på en sådan måde, at Krishna bliver tiltrukket
til vores kirtana. Det er kirtana, hvor Krishna
er tiltrukket af vores kærlighed, der udtrykkes
igennem den stemning, vi skaber for Hans
tilfredsstillelses skyld.
Det princip af tiltrækning er ekspansivt. Når
man tilfredsstiller Krishna, tilfredsstiller man
hele skabelsen. Således tilfredsstilles alle
automatisk og tiltrækkes, når sankirtana gøres
udelukkende for at glæde Krishna.
Instrumenteringen i kirtana kan således
sammenlignes med en masse nuller. Nuller,
selv mange nuller, har kun værdi, hvis der
stilles et ettal foran dem. Så får man da enten
ti, hundrede, tusinde eller selv en million. På
samme måde har musikalsk talent ingen værdi
i sig selv, men ekspanderer eksponentielt
i værdi, når suddha-nama stilles foran. Og
uden det ettal i form af suddha-nama, der er
mentaliteten af at ofre kirtanaen for Krishnas
tilfredsstillelse skyld, er al den bedste musik
og instrumentering blot nul.
Vi bør imidlertid hæfte os ved, at der står

ikke i Govinda Lilamrta, at gopierne spekulerer
over, hvorvidt Krishna accepterer eller ikke
accepterer deres hundreder og millioner af
nuller, dvs. deres ubegrænsede musikalske
talent i udførelsen af kirtana. Det gør de ikke,
for deres kirtana sker udelukkende for Hans
tilfredsstillelses skyld. De tænker aldrig: ”Vi
må hellere lade være med at lave den musikalske instrumentering for god, for måske
bliver vi fanget af vores egne ønsker om at
nyde den musikalske lyd, og så vil Krishna
ikke acceptere vores kirtana.” Tværtimod
benytter gopierne sig af alle de komplicerede
musikalske og rytmiske arrangementer, der
findes i Herren Brahma og de højere planetsystemers indbyggeres musik og selv i de endnu
vanskeligere musikalske arrangementer hos
Laksmi-Narayana og Vaikunthas indbyggere.
Men uanset hvilke musikalske prydelser de
brugte, blev de alle gjort uden antydning af
noget ydre motiv.
Der står skrevet i sastra, at når Krishna
spiller på Sin fløjte, er det så kompliceret
og overvældende, at halvguder som Herren
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Brahma bliver forvirrede, og Herren Siva falder
bevidstløs af tyren Nandi. Så vi kan ikke påstå,
at kun enkle melodier og harmonier tilfredsstiller Krishna. Krishna nyder et bredt spektrum
af oplevelser, af hvilke mange er komplekse.
Hvis Krishna kun nyder enkle præsentationer,
hvorfor skifter vi da Deiteternes tøj to gange
om dagen? Det er den samme Krishna, men
det nye tøj tillader os at værdsætte Ham på
en ny, frisk måde. Når vi på samme måde ser
Krishna udsmykket i forskellige ragaer eller
melodier, forøger den skabte stemning vores
værdsættelse af Krishnas skønhed i form
af Hans navn. I stedet for kun at udsmykke
Ham med ét sæt tøj, et rødt sæt hele tiden,
udsmykker vi Ham somme tider i blåt tøj eller gult tøj, der danner en pragtfuld kontrast
til Krishnas mørke krop. Men så klæder vi
Ham somme tider i et lyserødt sæt tøj, der
får Krishnas skønhed frem på en lidt anden
måde. Nogle gange klædes Han i en enkel
udsmykning og nogle gange i meget kompleks udsmykning. Den simple udsmykning
får Krishnas kropslige form til at se lille smule
mere kompleks ud, imens den komplekse
udsmykning får Krishnas simple skønhed og
blidhed frem på en anden måde. På nøjagtigt
den samme måde kan vi få det hellige navns
enestående skønhed frem med forskellige
raga-udsmykninger.
Hvordan kan det være, at vi ofrer Krishna
et festmåltid og ikke kun khichari. Naturligvis
var Krishna tilfreds med at spise Sanatana
Gosvamis hvedeboller uden salt, for de blev
ofret med hengivenhed, men de var også alt,
han havde. Skal vi tro, at gopierne kun tilbyder Krishna khichari hver dag? Hvordan kan
det være, at Radharani altid laver forskellige
mælkeretter? Det gør hun for at friste Krishna,
for at forøge Hans appetit, for at fortrylle Ham
og for at overbevise Ham om, at Hun virkelig
elsker Ham. Så når vi på samme måde laver et
dejligt festmåltid til Krishna, ofrer vi så mange
forskellige ting til Ham.
Der er plads i Krishna-bevidsthed til at gøre
alting førsteklasses og bedre end førsteklas8

ses og ofre alle disse hundreder og tusinder af
nuller af førsteklasses arrangementer til glæde
for Krishna. Derfor er kirtana-arrangementerne
alle førsteklasses og gøres blot for Krishnas
tilfredsstillelses skyld uden noget andet hensyn. Det er raga-kirtana.
Spørgsmål: Kan Krishna bedst lide indisk
klassisk musik?
Aindra: Ja, hvorfor ikke, men det altoverskyggende princip er at glæde Krishna. Govinda Lilamrta beskriver, at gopierne brugte
hundredvis og tusindvis af ragaer, og de spillede ikke engang ragaerne i henhold til de
strenge regler om de rigtige tidspunkter. De
spillede alle former for ragaer, ragaer til dagtimerne, årstids-ragaer, alle former for ragaer
i løbet af én nats rasa-lila. Ikke kun nød de
forskellige allerede etablerede ragaer, men de
blandede ragaer, og de skabte nye ragaer, der
var kombineret med uhyre kompleks mrdangaspil og uhyre kompleks dans. Det beskrives,
hvordan en gopi kom ud midt på arenaen, og
hun trådte med sine fødder én gang, derefter
to gange, dernæst tre for at overbevise publikum om, at hendes ankelklokker virkede. Så
begyndte hun at danse på så enestående en
måde, at på trods af alle hendes komplicerede
fodbevægelser ringede hendes ankelklokker
ikke. Krishna og Radharani og alle sakhierne
udbrød: ”Bravo, bravo, flot!” Hun havde masser af talent, men det var for at glæde Krishna
og alle de hengivne.
Men på den anden side spurgte Srila Prabhupada en pujari om, hvad en konfekt med
carob og jordnøddesmør på Deitetstallerkenen
var for noget, og han misbilligede den. ”Lad
være med at ofre den slags til Deiteterne. Jeg
har givet jer så mange former for konfekt, som
Krishna kan lide at spise.” Så der er ting, som
Krishna foretrækker. Det indiske klassiske
raga-system er noget i den retning – et musiksystem, som Krishna sætter pris på, men
det betyder ikke, at Krishna ikke kan sætte
pris på nye ragaer, der går ud over de gamle
etablerede ragaer, når de skabes for at glæde
Ham. (Fortsættes i næste nummer)

BREEHADESWARATEMPLET

I Kanjore, Tamil Nadu (Sydindien), ligger
Breehadeswara-templet, der er et af Indiens
største og flotteste templer. Templet er opført
til ære for Herren Siva og skulle efter sigende
være bygget omkring år 1000.
130.000 tons granit er blevet brugt til
opførelsen af templet. Det nærmeste granit
findes 60 km fra templet, så 130.000 tons
granit er blevet fragtet mindst 60 km. Temp-

lets vimana eller tårn er 66 meter højt. Øverst
på vimanaen sidder en kuppel, en såkaldt
kumbam, der er udhugget af én stenblok.
Denne kumbam vejer ca. 80 tons. Hvordan
man for 1.000 år siden uden hjælp af moderne kraner og andre løftemaskiner har
hævet en stenblok på 80 tons 66 meter op i
vejret og anbragt den på toppen af templet,
er stadigvæk et mysterium.
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DET ER DA
LOGISK!
Lalitanatha Dasa

At kunne tænke logisk er menneskets specielle evne. Denne evne bruger vi både i livets
store sammenhænge og i hverdagssituationer.
Vi træffer store og små valg i livet efter at have
nået til visse slutninger på basis af logiske eller tilsyneladende logiske overvejelser. Andre
mennesker prøver at få os til at træffe valg ved
at forsøge at overbevise os om rigtigheden af
deres logiske konklusioner.
At forstå logik er praktisk, når man præsenterer Krishna-bevidst filosofi, det er praktisk
i diskussioner og møder, og for åndeligt liv
generelt har det også vist sig godt at bruge
logik. Igen og igen er vi i situationer, hvor det er
nødvendigt at kunne gennemskue argumenter
for, hvad man skal gøre i en konkret situation,
og hvordan man skal leve sit liv.
Logik er kompliceret filosofi, og der er
forskellige logiske systemer. Vedisk logik er
på flere måder forskellig fra vestlig logik. Nu
er det dog ikke tanken med det følgende at
komme ind på alle de sprogvidenskabelige
og filosofiske overvejelser om logik, men blot
at give et stykke praktisk værktøj som hjælp
til at skærpe vor logiske sans i dagligdagen.
Hvad er logik?
En logisk slutning er en række sammenhængende udsagn, der ender med at fastslå
en påstand. Et udsagn er en udtalelse, der
enten er sand eller falsk, f.eks.: ”Det regner i
dag,“ eller ”I dag er det tirsdag.“
Det første i en logisk slutning er præmisser eller forudsætninger. Disse udsagn kan
starte med ‘fordi’, ‘eftersom’, ‘da’, ‘det er helt
indlysende at ‘, ‘lad os antage’ mm. Derefter
bruges præmisserne til at nå til forskellige
logiske slutninger, der indledes med ‘derfor’,
‘dette betyder at’, ‘dette medfører at’, ‘deraf
følger at’ osv. En logisk slutning er igen præmis
for den næste slutning, indtil man når til den
10

endelige konklusion.
I praktisk argumentation præsenteres konklusioner ofte først, og derefter gives præmisserne som støtte for konklusionen. Dette er
helt i orden, om end somme tider forvirrende.
Ikke alle udtalelser er logiske argumenter.
F.eks. er ”Gud har skabt dig. Gør din pligt imod
Gud.“ ikke en logisk udtalelse, for ”Gør din pligt
imod Gud“ er hverken sand eller falsk.
”Min bil vil ikke starte. Derfor må der være
noget galt med motoren.“ Dette er et logisk argument. Men ”Min bil vil ikke starte, fordi der er
noget galt med motoren“ er ikke et argument,
men en forklaring.
For at få en fornemmelse for, om logiske
argumenter er gyldige, ser vi i det følgende på
forskellige former for ugyldig logik.
ARGUMENTUM AD BACULUM.
Anvendelse af magt, trussel om magtanvendelse eller indgydelse af frygt for at få en
konklusion accepteret kaldes argumentum
ad baculum. Dette bruges ofte af politikere.
Islam siges at være udbredt med Koranen i
den ene hånd og sværdet i den anden som et
klart eksempel på argumentum ad baculum.
Den truede magtanvendelse behøver ikke kun
være en direkte voldelig trussel. ”Du er nødt til
at tro på Biblen, ellers går du til helvede“ eller
”Sig ja til euroen, ellers går Danmark økonomisk
bankerot“ er også argumentum ad baculum.
ARGUMENTUM AD HOMINEM.
Her går man efter manden i stedet for efter
bolden. Den megen overfusen i argumentum
ad hominem sker, når man i stedet for at
modbevise et udsagns sandhedsværdi mistænkeliggør eller latterliggør den eller dem,
der kommer med udsagnet. Da et udsagns
sandhedsværdi ikke afhænger af, hvem der
siger det, er dette ugyldigt. Ét par eksempler:

”Selvfølgelig findes der ikke UFO’er. De,
der bilder sig ind at have set dem, er skøre og
overtroiske.“
”Det er helt i orden at slå dyr ihjel for at spise
dem. Hvordan kan du hævde noget andet, når
du selv bruger lædersko?“
”Mayavadi-filosofi er forkert. Alle mayavadier
er en samling frustrerede sansenydere.“
ARGUMENTUM AD IGNORANTIUM.
Denne fejlslutning forekommer, når noget
hævdes at være sandt, fordi det ikke er blevet
bevist at være falsk. Ligeledes at hævde, at
noget er falsk, fordi det ikke er bevist at være
sandt. Eksempler:
”Gud findes ikke. Ingen har set Ham.“
”Telepati og andre psykiske fænomener
er falske. Ingen har nogensinde vist, at de
eksisterer.“
ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM.
Dette er kendt som at appellere til medynk.
Man appellerer til folks medlidenhed for at få
dem til at acceptere en konklusion:
”Jeg er ikke skyldig. Hav medlidenhed med
mig, jeg har kone og ti sultne børn.“
ARGUMENTUM AD POPULUM.
Et spil for galleriet med billige virkemidler.
Man forsøger at vinde accept for en påstand
ved at appellere til en stor gruppe mennesker,
ofte igennem følelsesladede udsagn.
”Bibelen er sand. Forsøger du at sige, at alle,
der tror på den, er idioter.“
”Biler er nyttige for samfundet. Så mange
mennesker er glade for deres bil.“
ARGUMENTUM AD NUMERAM.
At noget er sandt, fordi mange mener det,
er forkert logik.
ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM.
Man refererer til en berømt eller anerkendt
person for at vinde støtte for sin påstand. ”Einstein læste Bhagavad-gita. Derfor er den sand.“
Dette argument er somme tider berettiget.

Arjunas argument i Bhagavad-gita, at også
Narada, Vyasa, Devala og Asita hævder, at
Krishna er den Absolutte Sandhed, har vægt,
for disse vismænd er autoriteter i Vedaerne.
Derimod er Einstein en dygtig og berømt fysiker, men ikke specialist i religion eller filosofi.
FORKERT SAMMENFALD.
Når en generel regel kritikløst anvendes på
et specielt tilfælde, er det forkert logik. ”Religiøse mennesker er ofte naive. Du er religiøs,
så du er naiv.“
FEJLAGTIG GENERALISERING.
Dannelse af en generel regel ud fra et eller få
enkelttilfælde. ”Gud findes ikke. Ingen har set
Ham.“ Jeg siger, at hverken jeg eller nogen, jeg
har hørt om, har set Gud, og udleder derudfra,
at ingen har set Ham, hvilket er ugyldigt.
NON CAUSA PRO CAUSA / POST HOC
ERGO PROPTER HOC
Falsk årsagssammenhæng. ”Jeg bad til
Gud, og min hovedpine forsvandt. Gud kurerede min hovedpine.“
”Sovjet brød sammen efter at have antaget
ateisme som statsreligion. Derfor må vi for
enhver pris undgå ateisme.“
Fejlen er at slutte, at fordi A skete før B, er
A årsag til B.
CIRCULUS IN DEMONSTRANDO.
Dette sker, når man som forudsætning eller
præmisse anvender den samme konklusion,
man ønsker at nå.
”Krishna er Guddommens Højeste Personlighed. Krishna taler Bhagavad-gita. Derfor er
Bhagavad-gita sand. Bhagavad-gita er sand
og siger, at Krishna er Guddommens Højeste
Personlighed. Derfor er Krishna Guddommens
Højeste Personlighed.“ Man kan altså ikke
bevise sine præmisser ved hjælp af de konklusioner, man er nået igennem præmisserne.
IGNORATIO ELENCHI.
En irrelevant konklusion finder sted, når man
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hævder, at et argument støtter en bestemt konklusion, når den logisk set intet har at gøre med
den konklusion.
”Srila Prabhupada må være sendt direkte
af Krishna. Se bare, hvor mange hippier
og andre mennesker, der blev hjulpet af
ham.“ Den logiske fejl er, at man forsøger
at vinde sympati for en konklusion ved at
appellere til menneskers gode følelser og
ikke til logik.
ARGUMENTUM AD ANTIQUITAM.
Denne fejlslutning siger, at noget er rigtigt
eller godt, fordi det er gammelt, eller fordi det
altid har været sådant.
ARGUMENTUM AD NOVITAM.
Det modsatte af argumentum ad antiquitam.
Man hævder, at noget er mere korrekt eller
bedre, fordi det er nyt eller moderne.
ARGUMENTUM AD CRUMENAM.
Dette er fejlagtigt at tro, at rigdom er et kriterie for, at noget er korrekt.
”Indien er et fattigt land. Se bare, hvor falske
Indiens religioner er.“
ARGUMENTUM AD LAZARUM.
Det modsatte, at fordi en person er fattig, har
han eller hun ret, er bedre eller mere moralsk.
”Disse rige svin, de er alle dekadente.“
ARGUMENTUM AD NAUSEAM.
Den forkerte tro, at noget sandsynligvis er
sandt, fordi det ofte bliver sagt eller hørt. Ved
at gentage en påstand forsøger man at få den
accepteret som korrekt.
ENTEN/ELLER.
Den forkerte slutning, at ‘Det er ikke hvidt,
derfor er det sort’. I virkeligheden kan det
være så mange andre farver, selv om det
ikke er hvidt.
PLURIUM INTERROGATIONUM.
Man kræver at få et enkelt svar på et kom12

pleks spørgsmål.
AFLEDNINGSMANØVRER.
Irrelevante ting introduceres og alles opmærksomhed afledes for at nå en anden
konklusion.
REIFICERING.
Et abstrakt begreb behandles som en konkret ting. En analogi tages bogstaveligt.
FLYTNING AF BEVISBYRDEN.
Bevisbyrden ligger altid hos den, der kommer med en påstand. Det er forkert at flytte
bevisbyrden over på den, der betvivler eller
afviser påstanden. Fejlen er igen at antage,
at noget er sandt, fordi det ikke er blevet
modbevist.
Eksempel: ”Darwins teori er sand. Tror du
ikke på den? Hvad bevis har du imod den?
Kan du bevise, at den ikke er sand.“
STRÅMANDEN.
At ændre en anden persons argument eller
position og bagefter gendrive den urigtige
fremstilling kaldes stråmandsargument.
TU QUOQUE.
Dette er ”Det er du også“ -argumentet.
”Jeg mener virkelig, det var forkert, det
du gjorde.“ ”Men du gjorde det samme for
en måned siden.“ En forkert ting bliver ikke
rigtig, fordi andre også har gjort den samme
forkerte ting.
AD HOC
En forklaring efter, at noget er sket, der
ikke passede med ens påstand. Ifølge Darwins teori er arterne opstået gennem en
gradvis udvikling. Man skulle derfor vente
at finde alle mulige mellemarter imellem
de forskellige arter. Imidlertid finder man
ingen mellemarter, hvorfor man taler man
om ‘missing links’. Efterfølgende teorier,
der forsøger at forklare, hvorfor disse mellemarter ikke findes, er eksempler på ad hoc
argumenter.

SYAMAVALLABHA PRABHU GÅET BORT
Syamavallabha Prabhu, også kendt som
dr. Sanjay Pisharodi, omkom sidst i februar
i en ulykke i Indien. Syamavallabha Prabhu
var en dygtig og berømt ayurvedisk læge og
besøgte Danmark flere gange over de sidste ti
år. Mange blev hjulpet af hans dygtige omsorg,
og mange vil savne hans varme personlighed.
Syamavallabha Prabhu efterlader hustru og
datter. Vores tanker går også til dem. Vi ved,
at alt er i Krishnas hænder.

KANJALOCANA PRABHUS BORTGANG
Søndag den 25. februar 2018 døde Kanjalocana Prabhu, der arbejdede for BBT
i Sverige igennem 32 år. BBT i Sverige
står for udgivelsen af Srila Prabhupadas
bøger på mange af de europæiske sprog
inklusive dansk. Kanjalocana var da også
involveret i udgivelsen af de fleste danske
bøger gennem årene.
Brahma Muhurta Prabhu fra BBT skriver:
Kære Srila Prabhupada.
Modtag min dybeste respekt. Al ære til
dine lotusfødder
Hans Nåde Kanjalocana Prabhu, en af
dine meget loyale, pålidelige og hårdtarbejdende andengenerations BBT-tjenere
har pludselig forladt sin krop i sin lejlighed i
Sofia, Bulgarien. Han læste sin bogproduktions-emails søndag morgen kl. 8:26 og gik
derefter bort på grund af et hjertetilfælde.
Kanjalocana Prabhu har tjent din Bhaktivedanta Book Trust i 32 år, halvdelen af
sit liv, uden afbrydelse. Han var meget
kvalificeret og dygtig på mange områder
inden for bogudgivelse såsom redaktionel
ledelse, layout, projektledelse og kvalitets-

kontrol for blot at nævne nogle få.
Det var hans liv og sjæl at producere
dine bøger på mange sprog.
Vi savner ham meget som en ven og
kollega. Han var fast som en klippe i sin tjeneste og altid parat til at give råd og hjælp.
Tak, fordi du sørger så meget for ham
og for alle andre, der tjener din og Herren
Caitanyas mission utrætteligt. Din nåde er
ubegrænset.
På vegne af det Nordeuropæiske BBT,
Din tjener, Brahma Muhurta Dasa.
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NRSIMHADEVA: Krishnas inkarnation
som halvt menneske, halvt løve
Oversat af Jørgen Kjerulff

I anledning af Nrsimha-caturdasi lørdag den 28. april.
Da hans bror blev dræbt
af Herren Varaha, Herrens
vildsvineinkarnation, svor
dæmonen Hiranyakasipu sin
hævn. Derfor udførte han
en streng askese for at blive
uovervindelig. Han stod ubevægelig på tåspidserne med
armene strakt op over hovedet
i mange år. En flammende ild
udgik til sidst fra hans hoved,
og universet blev så varmt,
at alle levende væsner blev
forstyrrede.
På halvgudernes anmodning kom Brahma til Hiranyakasipu for at stoppe ham,
og han lovede at give ham en velsignelse. I
forståelse af, at Brahma ikke kunne skænke
ham udødelighed, begyndte Hiranyakasipu
at bede om en række velsignelser med den
tanke, at han ville opnå de samme resultater.
”Lad mig ikke dø indendørs eller udendørs,
om dagen eller natten eller i vandet, på jorden
eller i luften. Lad mig ikke dø ved nogen af
dine skabninger, ved noget våben eller noget
menneske eller dyr.”
Hiranyakasipu var bange for, at han måske
ville blive dræbt af et dyr ligesom sin broder.
Han var også bekymret for, at Siva eller Visnu,
som ikke var skabt af Brahma, ville blive årsag
til hans død. Så han bad klogelig om velsignelse til at dække alle eventualiteter. Eller det
troede han.
Efter Hiranyakasipu havde opnået overherredømme og havde nydt luksuslivet i himlen,
blev han langsomt gal. Han begyndte at
forfølge sin femårige søn, fordi drengen var
Visnus hengivne. Til sidst prøvede Hiranyaka14

sipu endda at dræbe ham,
men det mislykkedes igen
og igen. Han blev rasende,
da Prahlada forklarede, at
årsagen til hans beskyttelse
også var selve kilden til Hiranyakasipus styrke – Visnu.
”Hvor er din Gud?” skreg
Hiranyakasipu . ”Hvis Han er
overalt, hvorfor er Han så ikke
til stede i denne søjle?”
Herren ønsker alt godt
for Sine hengivne, og for at
beskytte Prahlada og bevise,
at Han faktisk er alle vegne,
brød Han ud af en søjle og
fremkom som en fantastisk
skabning, der ikke var set før. Den store tyran
blev forbløffet over synet, men troede sig beskyttet af sine velsignelser og angreb Herren.
Herrens frygtindgydende form som halvt
menneske, halvt løve tillod dæmonen at
kæmpe med Ham i nogen tid, før han trak ham
ud til døren til paladset. På det tidspunkt, da
det hverken var dag eller nat, men tusmørke,
da de ikke var indendørs eller udendørs, men
i paladsets døråbning, og da Hiranyakasipu
ikke var i vandet, på jorden eller i himlen,
men på Herrens skød, flåede den forunderlige
skikkelse, Herren Sri Nrsimhadeva, dæmonen
Hiranyakasipu i stykker, ikke med noget våben,
men med skarpe klør og ikke som et menneske eller dyr, men som halvt af hvert. Således
omgik Herren Nrsimhadeva alle Brahmas
velsignelser til Hiranyakasipu.
Hengivne forstår, at ingen, uanset hvor snedige de er, kan snyde Gud, og de beder dagligt
til denne form af Herren om beskyttelse mod
alle former for frygt og farer.

DET STORE DESIGN:
GUDS ELLER HAWKINGS?
Den 14. marts 2018 døde den berømte engelske fysiker Stephen Hawking, som de fleste
havde hørt om, om ikke andet, så fordi han tilbragte det meste af sit liv i en rullestol og kunne
kun kommunikere igennem en computer.
I den anledning bringes et interview med en anden kendt engelsk videnskabsmand, matematikeren Dr. John Lennox fra universitetet i Oxford. Dr. Lennox udgav kort før Hawkings død
en bog som respons på hans seneste bog, The Grand Design, hvor Hawking hævdede, at
universet kunne skabe sig selv og ikke behøvede Gud som forklaring.
Dr. Lennox bliver interviewet af Jay Richards fra Discovery Institute.
Jay Richards: Stephen Hawking kom
med en bog sidste år, The Grand Design,
der indeholder hans seneste tanker omkring
kosmologi, specielt som de relaterer til teologi. Du skrev en lille bog som svar, God and
Hawkings: Whose Design is it Anyway? Den
var en fornøjelse at læse. Den har alt, der kan
siges som respons til Hawking. Hvad fik dig til
at skrive bogen?
Dr. Lennox: Jeg blev bedt om at skrive en
kronik til en af Englands store aviser. Da jeg
kom i gang, fortsatte jeg bare med at skrive,
og det blev til en bog, da det først gik op for
mig, hvad han sagde.
Jay Richards: Den berømteste sætning fra
bogen er nok: ”Siden der er love som tyngdeloven, kan og vil universet skabe sig selv
fra ingenting.” En journalist fra Los Angeles
bemærkede: ”Dette kræver tro. Det kan ikke
forstås.”
Dr. Lennox: Jeg vil nok formulere det endnu
skarpere. Det kan ikke forstås, for det er en
selvmodsigelse. Det var netop den udtalelse,
der forbløffede mig, da jeg sammenholdt den
med hans indledende udtalelse om, at filosofien er død – hvorefter han og hans medforfatter fortsatte med at skrive en bog om filosofi.
De beviste i hvert fald, at hos dem er filosofien
i høj grad død. Men udtalelsen om, at på grund
af tyngdeloven kan og vil universet skabe sig
selv fra ingenting, var utrolig.
Den første åbenlyse ting, man kan sige
om det, er, at tyngdeloven ikke er ingenting,

og tyngdeloven uden tyngde ville være meningsløs. Det er den første selvmodsigelse.
Den anden er, at universet vil skabe sig selv.
Hvis jeg siger, at X skaber Y, betyder det, at
jeg antager eksistensen af X for at forklare Y.
Hvis jeg siger, at X skaber X, betyder det, at
jeg antager eksistensen af X for at forklare X.
Det viser, at vrøvl er og forbliver vrøvl, selv hvis
det kommer fra en berømt videnskabsmand.
Jay Richards: Jeg vil sige, at det er problemet, når man ikke studerer filosofi. ”Filosoffen”
Hawking overtræder i begyndelsen af sin bog
et af logikkens grundlæggende principper,
nemlig at fra ingenting kommer kun ingenting.
Jeg er i virkeligheden glad for, at han sagde, at
filosofien er død, for det fik en masse filosoffer
frem i lyset.
Dr. Lennox: Ja, specielt i den tysktalende
verden. Hawking blev for nylig interviewet
af The Guardian. Han udtalte, at himlen er
en eventyrhistorie for folk, der er bange for
mørket. Jeg blev bedt om at kommentere det
og svarede, at hvis han vil debattere på det
niveau, kan man også sige, at ateisme er en
eventyrhistorie for folk, der er bange for lyset.
Jay Richards: Det er virkelig forbløffende,
for de fleste almindelige mennesker ville svare,
hvis de fik at vide, at universet skabte sig selv
fra ingenting, at det giver ingen mening. Men
der er en statur eller aura omkring Stephen
Hawking, der får fornuftige mennesker til at
lade ham slippe af sted med det. Hvordan
kan det være?
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Dr. Lennox: Stephen Hawking er måske den
berømteste nulevende videnskabsmand, og
han er et geni. Jeg gik på Cambridge et par
år under ham, og jeg husker, hvordan han
gik rundt på Cambridge dengang. Problemet er, at man skal være forsigtig, når man
bevæger sig uden for sit eget felt. Hawking
har simpelthen ikke læst filosofi. Problemet
er der især, hvis en person er en berømt
videnskabsmand. Videnskaben har sådan
en kulturel autoritet nu om dage, at folk tror,
at hver eneste udtalelse fra en videnskabsmand er en videnskabelig udtalelse. Det er
ofte ikke tilfældet, og det er der, vi må være
særdeles forsigtige.
Jay Richards: Helt rigtigt. Den oplyste
borger er nødt til at skelne filosofien, der
ofte er blandet sammen med videnskaben,
fra selve videnskaben. Det er vanskeligt, og
mange ikke-videnskabsfolk føler sig slet ikke
kvalificeret til det.
Dr. Lennox: De er intimiderede. Min største
indvending imod folk som Hawking og Dawkins
16

er, at de opstiller dette falske valg imellem
Gud og videnskab. Det er forkert. Men det
udspringer af, at de antager, at Gud er ”God of
the gaps” [”Gud i hullet”, ideen om, at vi kalder
det ”Gud”, når vi ikke ved, hvad det er, og når vi
finder ud af det, ved vi, at det er noget helt naturligt og har ikke brug for Gud længere]. Så jo
mere videnskaben skrider frem, desto mindre
plads er der tilbage til Gud. Hvis det er sådan,
Gud er, kan man selvfølgelig fortælle folk, at de
skal vælge mellem Gud og videnskaben. Men
det er helt sikkert ikke opfattelsen hos noget
fornuftigt menneske, som jeg nogensinde
har mødt. Gud er Gud for alting, og at give
folk valget mellem Gud og videnskab som en
forklaring er at fortælle dem, at de skal vælge
mellem Henry Ford og det ingeniørmæssige
arrangement som forklaring på en Ford. Men
for at forklare bilen fuldstændigt er der brug
for både det ingeniørmæssige arrangement
for at forklare mekanismen og Henry Ford
for at forklare oprindelsen. Det er det samme
med Gud og universet. For mig virker dette

så grundlæggende. Men
på grund af videnskabens
store prestige tror folk, at
vi skal vælge mellem Gud
og videnskaben. Nej, selvfølgelig skal vi ikke det.
Jay Richards: Nej, og
det er pudsigt, for det er
en temmelig ny ting inden
for videnskaben. Du nævnede Sir Isac Newton, der
havde det helt fint med
både at komme med matematiske og mekanistiske
forklaringer og samtidig
slutte sig tilbage til en første årsag, som ifølge ham
helt sikkert ikke er noget
mekanisk.
Dr. Lennox: Jeg vil sige
det endnu stærkere end
det. Det var i virkeligheden troen på, at Gud er designeren, der drev
videnskaben frem.

Multi-universet
Jay Richards: Du nævnte ideen om et multivers [mange universer]. Hawkings udtalelse
om, at universet skaber sig selv fra ingenting,
fik sikkert mest omtale, og det er nok den mest
usandsynlige ting, han sagde. Multiverset er nu
den mest populære måde at omgå de åbenlyse
tegn på universets såkaldte finjustering [det
faktum, at naturlovene ser ud til at være afpassede helt præcis for at muliggøre liv]. Hvad
mener du om denne multivers-idé?
Dr. Lennox: Jeg vil tro, at jeg er lidt forudindtaget, for jeg studerede kvantemekanik under
Sir John Polkinghorne, og Polkinghorne er
særdeles skeptisk over for den ide. Men det
er meget interessant, at Hawking præsenterer
det, som om hans M-teori kombineret med
multiverset virkelig er den teori om alting, som
folk leder efter. Trods det mener hans medforfatter og efter min mening lige så fremragende
matematiker, Sir Roger Penrose, at han vurde-

rer den alt for højt, og at
M-teorien ikke engang er
en rigtig teori. Nu er jeg
ingen ekspert på det område, men jeg træder et
skridt tilbage og siger, at
selv hvis multiversteorien
er sand, stiller disse folk
os igen over for et forkert
valg – multiverset eller
Gud. Men kunne Gud
ikke skabe mere end ét
univers, hvis Han ville?
Filosofferne har været
hurtige til at påpege det
ulogiske her. Men siden vi
ikke har adgang til andre
universer, forbliver det
hele i, hvad jeg vil kalde
den mytologiske sfære.
Jay Richards: Det er i
det mindste mistænkeligt.
Det virker meget mærkeligt at se på nogle
vidnesbyrd, der ligner finjustering, for måske
er universet virkelig finjusteret, og bruge disse
til at appellere til denne umådelige samling af
andre universer blot for at forøge de statistiske
ressourcer for tilfældighed. Det virker temmelig
ad hoc på mig.
Dr. Lennox: Det virker mistænkeligt meget
ad hoc, og hvis man så lægger den kendsgerning til, at der er ingen beviser for disse
universer osv. Jeg har en god ven, der er
filosof i fysik ved Oxford og også ateist. Han
mener faktisk, at finjusteringsargumentet
bliver slet ikke påvirket af multiverset, for
ofte taler vi om finjustering inden for dette
univers. Jeg er slet ikke imponeret af dette,
og det er meget interessant, at Hawking
bruger så megen tid på det i sin bog. Han
kalden den The Grand Design, for han er
imponeret af, hvad der i høj grad ligner
design. Når vi overser den negative side,
kommer han faktisk med et temmelig godt
argument for, at universet er resultat af en
intelligent årsag.
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SAMARBEJDE
MED KRISHNA
af Madan Gopal Dasa

I Srimad-Bhagavatam
8.5.47 finder vi følgende
oversættelse og kommentar af Srila Prabhupada:
”Karmier er ivrige efter
at samle rigdom til deres
sansetilfredsstillelse, men
for det formål må de arbejde meget hårdt. Men
selv om de arbejder hårdt,
er resultaterne ikke tilfredsstillende. Ja, ofte resulterer
deres arbejde kun i frustration. Men hengivne, der har
viet deres liv til Herrens
tjeneste, kan opnå substantielle resultater uden at
arbejde særlig hårdt. Disse
resultater overgår den hengivnes forventninger.”
KOMMENTAR (uddrag):
”… Krishnabevidstheds-bevægelsen begyndte i virkeligheden med kun 40 rupier,
men nu har den for mere
end 40 crore [400.000.000]
værdier i ejendom, og al
denne rigdom er blevet erhvervet inden for otte eller
ti år. Ingen karmi kan regne
med at forbedre sin forretning så hurtigt, og
bortset fra det er alt, som en karmi tilegner
sig, midlertidigt og sommetider frustrerende.
I Krishna-bevidsthed er alt imidlertid opmuntrende og bliver hele tiden bedre.”
Jeg faldt over dette vers, da jeg sad og
læste Srimad-Bhagavatam, og jeg fik lyst til
at fremhæve det sammen med Prabhupadas
kommentar. Vi vil gerne vide, hvad fremtiden
bringer os, og vi leder alle efter personer og
steder, hvor vi kan søge tilflugt og være i sik18

kerhed. Så længe vi ikke søger tilflugt ved
Krishna, Guddommens Højeste Personligheds, lotusfødder, og accepterer Ham som
vores ultimative beskytter og sikre tilflugt, vil
vi aldrig blive lykkelige.
Vi må ikke misforstå dette vers og tro, at
vi ikke behøver arbejde hårdt i åndeligt liv.
Prabhupada er det bedste eksempel, for han
arbejdede så hårdt for vores skyld, selv om
han kunne være blevet i Indien og have trukket
sig tilbage i fred og ro i Vrindavana. Pointen her

er, at hvis man arbejder for Krishna og Hans
hengivne, hjælper Han os. Det er et samarbejde og det bedste, som findes, og Krishna
kan gøre ting, som vi ikke drømmer om i vores
vildeste fantasi. Han er den højeste hersker
over den materielle og åndelige energi, og der
er absolut ingen forhindringer for Ham. Han
kan gøre lige præcis, hvad han ønsker ligesom
en enevældig konge over hele skabelsen. Han
er for evigt konge over alt og alle, som findes.
Det kan materialisten ikke lide, for han ønsker
selv at tage Krishnas position og herske over
og nyde den materielle energi. For sådanne
personer er der kun frustrationer igen og igen.
Vi må have stærk tro på, at Krishna hjælper
os, når vi prøver at udføre Hans mission eller
arbejde. Krishna har en storslået plan, som
gradvist udfolder sig foran vores øjne, men
fordi vi er så små levende væsener, kan vi
aldrig fuldstændigt forstå Krishna eller Hans
plan. Vi kan dog forstå noget om Ham, og
Krishna viser os altid, hvad det næste skridt er.
På den måde holder Han aldrig Sine hengivne
i illusion. Vi må stole på Krishna, når Han siger
i Bhagavad-gita, at hvis vi overgiver os til Ham,
skal Han nok tage sig af os. Frygt ej.
Nogle gange kan det se ud, som om alting

er håbløst, og vi kan ikke se lys for enden af
tunnelen. Men bare fordi vi ikke kan forstå,
hvad der foregår, betyder det ikke, at Krishna
ikke har styr på tingene. Det er netop i svære
tider, at vores tro bliver sat på en prøve, og vi
er tvunget til at bede til Krishna mere intenst.
Der er ingenting, som får lov til at ske uden
Krishnas vilje, og mange gange forstår vi
ikke, hvorfor tingene sker, som de gør. Vi må
fortsætte med at tjene Krishna, uanset hvad
der sker, og aldrig blive vrede på hverken
Ham eller skyde skylden på andre mennesker
for vores lidelse. I sidste ende er det kun os
selv, som kan løse vores egne problemer, og
der er en let metode tilgængelig til at rense
vores hjerter for alt det skidt, vi har opsamlet
liv efter liv. Vi må hver dag stræbe efter at
holde det rent ved at recitere Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare regelmæssigt og i selskab med hengivne. Samtidig skal vi følge de regulerende
principper og prøve at opgive vores forseelser
mod det hellige navn. Succes er garanteret i
Krishnas tjeneste, og fremtiden for den hengivne er lys og fuld af håb, både materielt og
åndeligt. Hare Krishna.

JEG VILLE IKKE HAVE NOGEN MORAL
“Jeg havde motiver for at ville have, at
verden ingen mening har, og følgelig antog jeg, at den ikke havde nogen, og var i
stand til uden besvær at finde tilfredsstillende begrundelse for denne antagelse.
Filosoffen, der ikke finder nogen mening i
denne verden, drives ikke udelukkende af
et rent metafysisk problem. Han er også
interesseret i at bevise, at der er ingen
gyldig grund til, at han ikke skulle gøre,
hvad han ønsker at gøre. Filosofien om
meningsløshed var for mig, som den uden
tvivl var det for de fleste af mine venner,
i bund og grund et redskab til at befri os

fra et vist moralsystem. Vi modsatte os
moralen, fordi den greb ind i vores seksuelle frihed. Tilhængerne af dette system
hævdede, at det indeholdt verdens mening
– den kristne mening, insisterede de på.
Der var en beundringsværdig simpel måde
at bringe disse mennesker til tavshed på
og retfærdiggøre os selv i vores erotiske
oprør: Vi benægtede, at verden havde
nogen mening overhovedet.”
Citat fra Aldous Huxley – Ends and
Means (New York, NY: Harper & Brothers
Publishers, 1937), s. 270.
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
Kacaurier
af Visakha Devi Dasi

En af Srila Prabhupadas yndlingsretter var
kacaurier, der er indbagte, friturestegte brød
med forskelligt fyld. At lave kacaurier rigtigt er
en stor kunst, der gennemgås i dette og det
næste nummer.

Fyldte brød med krydrede grønne
ærter
(mattar kacauri)
Tilberedelsestid: 1½ time
Giver 18 kacaurier
Ingredienser til dejen:
5 dl ubleget hvidt mel
1 tsk. salt
1/8 tsk. sukker
3½ spsk. smør eller ghee
8-9 spsk. koldt vand
7½ dl ghee eller vegetabilsk olie til friturestegning
Ingredienser til ærtefyld:
½ spsk. ghee
1,7 dl dampede grønne ærter
½ spsk. grønne chili uden frø, meget finthakket
1 spsk. skrællet frisk ingefærrod, finthakket
¼ tsk. hing-pulver
¾ tsk. salt
½ spsk. citronsaft
1/8 tsk. tvekulsurt natron
1 tsk. sukker
Udstyr:
25-30 cm’s wok eller en tilsvarende 7,5-10
cm dyb stegepande
hulske til friturestegning
stegetermometer (valgfrit)
absorberende papir til afdrypning
skål beklædt med køkkenrulle til at holde
kacaurierne varme, hvis det er nødvendigt
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Tilberedning af dejen
1. Bland mel, sukker og salt i en dyb
skål. Tilsæt smør eller ghee og gnub
blandingen af mel og ghee imellem
fingerspidserne, indtil konsistensen er
som tørre havregryn. Lav et hul i midten,
hæld 1,25 dl koldt vand i, rør hurtigt
rundt og saml blandingen i en kugle. Det
kan være nødvendigt at stænke 1 spsk.
mere vand i ad gangen med en teske,
så dejen kan samle sig til en masse og
få en blød, glat konsistens.
2. Ælt dejen i 8-10 minutter, eller indtil
dejen er blød, glat, smidig og elastisk.
Form dejen til en kugle, anbring den i en
skål, dæk den med et fugtigt klæde og
lad den stå i mindst 30 minutter, imens
fyldet laves.
Tilberedning af ærtefyldet:
1. Anbring ærterne i en skål og mos dem
med en gaffel, indtil de danner en våd,
halvfast mos.
2. Varm ghee’en eller olien op i en 20-25
cm’s stegepande ved middelvarme i 1½
minut. Tilsæt chili og ingefær og steg
dem under omrøring, til de er gyldenbrune. Stænk hing-pulver i, rør i nogle
sekunder, rør derefter ærtemosen i og
steg, indtil blandingen er tør.
3. Tag panden af varmen og rør resten af
ingredienserne i. Overfør blandingen
til en tallerken til afkøling. Del den i
17-18 kugler.
Formning og stegning af kacaurierne:
1. Skær dejen i to lige store stykker. Rul
hvert stykke til en 22 cm’s pølse. Mærk
og skær hver pølse i ni stykker på 2½
cm. Træk et fugtigt klæde hen over
stykkerne.

2.

4.

5.

Tag et stykke dej og pres det imellem
håndfladerne til en pandekage på 6
cm i diameter. Tryk let rundt langs
kanten med tommel og fingerspidser
for at gøre den lidt tyndere. Anbring en
lille kugle af fyldet i midten af dejen og
træk dejen rundt om fyldet for at lukke
det. Knib kanterne sammen, indtil de
er grundigt forseglede. Pres derefter
nænsomt den overskydende dej tilbage
ned i den store dej. Sammentryk sømmene, der er blevet lukket. Overfladen
af dejen skal være uden sprækker.
Mens dejen hviler i den højre håndflade,
sømmes den side sammen. Pres den
med venstre håndflades ’hæl’ og tryk
dejen jævnt flad til en 6 cm’s rund
kage på omkring 1,25 cm’s tykkelse.

3.

Dejen på den færdige kage skal være
lige tyk overalt, for et sted, der er
tyndere, vil briste under stegningen.
Anbring kagen med den sømmede side
nedad på et fad. Gør resten af kagerne
færdige.
Varm ghee’en eller olien over mediumvarme eller lav mediumvarme, indtil
temperaturen stiger til 115 °C på et stegetermometer. Lad 9 kager glide ned med
sømsiden nedad. Ghee’en eller oliens
temperatur vil falde til omkring 105-110 °C.
Steg nu langsomt kagerne i 23-27 minutter.
Brug en træske til at vende de sarte kager.
Tag dem op med en hulske af metal og lad
dem afdryppe. Det følgende skema med
generelle temperaturer og dertil svarende
tider kan være nyttige retningslinier.

Temperatur
indstillling

Tid gået

Ghee’ens
temperatur

Reaktion

Lav til medium lav

Efter 1 minut

105° - 107°

Små bobler stiger op i ghee’en

Lav til medium lav

Efter 7 minutter

112° - 118°

Næsten alle kagerne er steget op
til overfladen

Medium

Efter 14 minutter

123° - 129°

Kagerne blæser op og vendes

Medium

Efter 21 minutter

135° - 138°

Overfladen bliver hård. Svag
gylden farve.

Mediumhøj

Efter 27 minutter

140° - 145°

Bleg eller brungylden farve på
begge sider

Når kagerne er sprøde og har en bleg
gylden farve med fine blærer, løftes de
op, afdryppes og overføres til absorberende papir. Tag den varme ghee af
varmen og lad den afkøle til 115 °C.
Stil den tilbage på varmen og gentag
stegeprocessen for resten af kagerne.
4. De rygende varme kager ofres til

Krishna. Hold dem varme, indtil de skal
serveres, i en forvarmet oven ved 120° i
en åben bageplade, der er beklædt med
køkkenrulle. Eller kacaurierne kan også
serveres ved stuetemperatur.
Fra Back to Godhead, 19-08-1984. Afsluttes
i næste nummer.
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BREVKASSE
Hvordan bør man bede?
ved 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 spørger en svensk hengiven, der dagligt ser Gandharvika-Giridhari, Deiteterne af RadhaKrishna på Korsnæs Gård uden for Stockholm, hvordan man egentlig bør bede til Dem, når
man står foran Dem.
SPØRGSMÅL: Jeg er lidt forvirret
med hensyn til, hvordan jeg skal bede
til Krishna. Bør det altid ske med standardbønner, eller er det i orden at bede
på sin ”egen” måde? Siden vi ifølge Srila
Prabhupada ikke er kvalificerede til at
tilbede Radha-Krishna og tilbedelsen i
virkeligheden går til Laksmi-Narayana,
hvordan skal vi da tiltale Deiteterne i
bønnerne? Som Radha-Krishna, som
Gandharvika-Giridhari eller sågar som
Laksmi-Narayana? Kan vi bede til Radha
og Krishna hver for Sig eller til Dem
begge, skal vi bede til Dem i en bestemt
rækkefølge, til blot én af dem eller måske
kun til den åndelige mester? Kan vi bede
direkte til Krishna om ren hengivenhed og
kærlighed til Ham, eller er det at forsøge
at springe til den højeste platform som
en abe? Når vi står foran Deiteterne, bør
vi da bruge en standardbøn, eller er det
i orden at bede på en anden måde? Er
det i orden altid at bede den samme bøn,
eller bør man forsøge at variere dem?
SVAR: Man kan bede til Krishna med
standardbønner, der er forfattet af tidligere acaryaer, så længe man ikke selv
har evnen og renheden til at sammensætte sine egne bønner til Herren. Hvis
en umoden hengiven beder til Krishna
på sin egen måde, vil han bede om
materielle ting, og det er ikke korrekt.
Derfor bør en umoden hengiven følge
acaryaernes standardbønner. Hvis man
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imidlertid er lidt moden, kan man bede
til Krishna med sine egne bønner. Dette
bør gøres med forsigtighed, ellers kan
materielle ønsker snige sig ind i bønnerne, og hele formålet med at bede til
Krishna vil gå tabt. Når vi tilbeder Deiteterne, tilbeder vi Radha og Krishna,
men på niveauet af Laksmi og Narayana.
Det betyder, at du kan tiltale Dem som
Radha og Krishna, hvis du ønsker det,
eller ved Deres givne navne, i dette tilfælde Sri-Sri Gandharvika-Giridhari. Det
ville ikke være rigtigt at tiltale Dem som
Laksmi-Narayana. Du kan bede separat
til Radha og Krishna, men de hengivne
er glade for at bede til Srimati Radharani, for hvis Hun er tilfreds, vil Krishna
helt sikkert være barmhjertig imod os.
I virkeligheden bør vi først bede til den
åndelige mester, der vil give os nåden til
at bede til Herren Nityananda, der vil give
os barmhjertigheden fra de seks Gosvamier i Vrindavana, der vil give os Srimati
Radharanis barmhjertighed, der vil give
os Herren Sri Krishnas barmhjertighed.
Vi bør kun bede til Herren om at give
os ren hengiven tjeneste og intet andet.
Dette er ikke at ”springe som en abe”.
Snarere er det ren hengiven tjeneste og
det, som vi altid bør tragte efter. Du kan
bede med en standardbøn til Deiteterne
foran Deiteterne, men forsøg at undgå,
at det bare bliver en remse og derfor
uinspireret. Man bør være inspireret, når
man beder til Herren.

Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net
Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30.
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 18.
Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.
Lørdag den 28.4: Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas fremkomst. Festprogram fra kl. 17.

Krishnahuset i Aarhus
Store begivenheder og Kirtan aftener:
Kontakt: Danesh Das Tlf.: 28880377
Bhakti Vriksa:
Kontakt: Ananta Sri Das Tlf.: 22222763
Alle aktiviteter i Aarhus koordineres her:
www.facebook.com/groups/krishnahuset

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside
www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller
nysgerrige om Hare Krishna

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 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Tirsdag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Onsdag 07.00 - 08.00
Torsdag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Fredag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00

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.krishnahuset.dk
Hjemmeside for ISKCON i Århus
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.soundcloud.com/krishnadk/sets
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 søndag kl. 15.00: Søndagsfest. Kirtana, foredrag
og prasada.
Onsdagsseminar om Krishnabevissthet. Nye temaer
hver onsdag kl. 18 – 20. Kirtan, japa-meditasjon, foredrag/diskusjon og prasada.
April:
3, 4, 10, 11. april: Seminar om Hare Krishna teologi og
filosofi. Kl 18-20 med Amogha Drk Krsna Das.
Lørdag 14. april: Lessons from Ramayana. Seminar i
tempelet kl. 10-16 med Ananta Baladeva Das.
Lørdag 28. april: Nrsimha Caturdasi. Herren Nrsimhadevas åpenbarelsesdag. Program i tempelet kl. 17.00.
Kirtan, foredrag og prasad.
Ekadasi: 11 og 26. April.

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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BHAKTI SANGAM 2018
Igen i år er der Bhakti Sangam-festival på Almviks Gård uden for Stockholm. Det er
Skandinaviens største Hare Krishna-festival, der i år afholdes fra mandag den 16. juli til
søndag den 22. juli. Flere hundrede hengivne forventes at møde op for at være sammen
på Almviks naturskønne område og høre talere og kirtana-ledere fra hele verden.
Blandt årets talere og gæster vil være Smita Krishna Swami, Yadunandana Swami,
Narayani Devi Dasi, Kalakantha Dasa, Madhava Dasa, Vrindavan Kirtan Dasa, Visvambhar
Sheth og Vrinda Devi Sheth. Der forventes flere gæstetalere, som dog ikke er fuldt
bekræftede endnu.
Almviks Gård er et fantastisk sted for familier. Tag børnene med – der vil være særlige
aktiviteter for dem!
Nærmere oplysninger om tilmelding, priser, overnatning og transport til Almvik kan findes
på http://www.bhaktisangam.se.

