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KALENDER
Tirsdag 1.1.2019 Ekadasi (faste fra korn og bønner
		
for Saphala Ekadasi)
Devananda Panditas bortgang
Onsdag 2.1 Bryd fasten mellem 8:38–11:01
Torsdag 3.1 Mahesa Panditas bortgang
Uddharana Datta Thakuras bortgang
Søndag 6.1 Locana Dasa Thakuras fremkomst
Tirsdag 8.1 Srila Jiva Gosvamis bortgang
Jagadisa Panditas bortgang
Tirsdag 15.1 Ganga Sagara Mela
Torsdag 17.1 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Putrada Ekadasi)
Fredag 18.1 Bryd fasten mellem 8:25–11:02
Jagadisa Panditas fremkomst
Mandag 21.1 Sri Krishna Pusya abhiseka
Fredag 25.1 Sri Ramacandra Kavirajas bortgang
Srila Gopala Bhatta Gosvamis
		fremkomst
Lørdag 26.1 Jayadeva Gosvamis bortgang
Søndag 27.1 Locana Dasa Thakuras bortgang
Torsdag 31.1 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Sat-tila Ekadasi)
Fredag 1.2 Bryd fasten mellem 8:03–10:56
Søndag 10.2 Vasanta Pancami
Srimati Visnupriya Devis fremkomst
Sarasvati Puja
Srila Visvanatha Cakravarti Thakuras
		bortgang
Sri Pundarika Vidyanidhis fremkomst
Sri Raghunandana Thakuras fremkomst
Srila Raghunatha Dasa Gosvamis
		fremkomst
Tirsdag 12.2 Sri Advaita Acaryas fremkomst (faste
		
til middag)
Onsdag 13.2 Bhismastami
Torsdag 14.2 Sri Madhvacaryas bortgang
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Fredag 15.2 Sri Ramanujacaryas bortgang
Lørdag 16.2 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn
		
og bønner for Bhaimi Ekadasi)
Herren Varahadevas fremkomst
		
(faste til middag, også for Herren
		
Nityananda Prabhu i morgen)
Søndag 17.2 Bryd fasten mellem 7:30–10:46
Nityananda Trayodasi: Sri Nityananda
		
Prabhus fremkomst
Tirsdag 19.2 Sri Krishna Madhura Utsava
Srila Narottama Dasa Thakuras
		fremkomst
Lørdag 23.2 Sri Purusottama Das Thakuras
		bortgang
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati
		
Thakuras fremkomst
Lørdag 2.3 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn
		
og bønner for Vijaya Ekadasi)
Sri Isvara Puris bortgang
Søndag 3.3 Bryd fasten mellem 6:56–9:16
Tirsdag 5.3 Siva Ratri
Torsdag 7.3 Srila Jagannatha Dasa Babajis
		bortgang
Sri Rasikanandas bortgang
Søndag 10.3 Sri Purusottama Dasa Thakuras
		fremkomst
Søndag 17.3 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Amalaki Vrata Ekadasi)
Mandag 18.3 Bryd fasten mellem 6:18–10:18
Sri Madhavendra Puris bortgang
Torsdag 21.3 Gaura Purnima: Sri Caitanya
		
Mahaprabhus fremkomst (faste til
		måneopgang)
Fredag 22.3 Festival of Jagannatha Misra
Torsdag 28.3 Sri Srivasa Panditas fremkomst
Søndag 31.3 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Papamocani Ekadasi)
Mandag 1.4 Bryd fasten mellem 9:14–11:03
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Velkommen til 2019
Velkommen til Nyt fra Hare Krishna i 2019.
Som næsten altid er årets første blad forsinket
på grund af travlhed i december. Hvad mere
er, udkommer der ikke noget blad til februar.
Dette blad er altså et dobbeltnummer for både
januar og februar. Nyt fra Hare Krishna er et
månedsblad, der udkommer mindst ti gange
om året og somme tider både elleve og tolv
gange. Redaktionen har nemlig brug for at
kunne springe over en eller to gange om året,
hvis en god grund forhindrer os i at udgive
bladet en måned. I år udgiver vi ikke februarnummeret, fordi vi er bortrejst i januars sidste
to uger. Med andre ord kommer det næste blad
først til marts. Ld.

Srila Advaita Acarya og Srila
Nityananda Prabhus fremkomstdage
Der er mange særlige dage i januar og
februar 2019 (se kalender). Læg specielt
mærke til Srila Advaita Acaryas fremkomstdag
den 12. februar og Srila Nityananda Prabhus
fremkomstdag den 17. februar plus
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati
Thakuras fremkomstdag den 23.
februar. Alle markeres de med
festivaler blandt hengivne verden
over og også i Københavns tempel. På Advaita Acarya og Srila
Bhaktisiddhantas fremkomstdage
er der aftenprogram fra klokken
17, og da Nityananda Trayodasi i år
falder en søndag, starter festprogrammet på den dag kl. 15.
Blandt de mange andre store
hengivne, der huskes i januar og
februar bringes i dette nummer
en længere biografi over Srila
Gopala Bhatta Gosvami (se side
7), en af Vrindavanas store seks
Gosvamier.
Herefter er den næste store
festival Gaura Purnima, Herren
Sri Caitanya Mahaprabhus frem-

komstdag, der i år falder den 21. marts.

Festivalkalender
Festivalkalenderen for 2019 bringes i dette
nummer på side 22. Planlæg allerede nu 2019,
så I kan tage del i så mange festivaler som
muligt.

Chat med Sacinandana Swami
Den faste brevkasse bringes ikke i dette
nummer. I stedet er der tre siders chat med
Sacinandana Swami, der svarer på spørgsmål
fra læsere i Times of India. Se side 12.

Forside
I Sin ekspansion som Visnu, Oversjælen,
befinder Sri Krishna sig inden i alting inklusive
atomet. Det står der i Bhagavad-gita og alle
andre steder i Vedaerne. Så kan man spørge,
om Hans tilstedeværelse også kan observeres.
Stephen Meyer svarer ja, man kan i hvert fald
konstatere et intelligent design mange steder i
naturen, f.eks. i biologien såvel som i universet
i sin helhed. Læs mere side 16.

3

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Krishna, reservoiret af nydelse
af Srila Prabhupada

”Krishna, the Reservoir of Pleasure” udkom som en meget lille bog på et ret tidligt tidspunkt
i ISKCON’s historie. Den udkom også på dansk engang tilbage i 1974. Her bringes den i en
ny oversættelse.
Krishna – denne lyd er transcendental.
Krishna betyder den højeste nydelse. Alle vi
levende væsener søger nydelse, men vi ved
ikke, hvordan vi finder perfekt nydelse. Med
en materialistisk livsopfattelse frustreres vi
for hvert skridt i livet, vi tager i vores forsøg
på at opnå nydelse, for vi har ingen viden
om det virkelige niveau, hvorpå man finder
rigtig nydelse. I de sidste uger har vi lært, at
vi ikke er denne krop. Vi er bevidsthed. Eller
ikke lige netop bevidsthed, for bevidsthed er
egentlig blot symptomet på vores virkelige
identitet. Vi er en ren sjæl, der nu er forsvundet ind i denne materielle krop. Den moderne
materielle videnskab overser dette. Derfor
er videnskabsmænd somme tider vildledte i
deres forståelse af den åndelige sjæl. Men
den åndelige sjæl er en kendsgerning, hvilket
enhver kan forstå gennem tilstedeværelsen
af bevidsthed. Ethvert barn kan forstå, at bevidsthed er symptomet på den åndelige sjæl.
Nu handler hele processen, som vi forsøger
at lære fra Bhagavad-gita (Guds sang), om,
hvordan vi bringer os selv til dette niveau af bevidsthed. Og hvis vi handler fra dette niveau af
bevidsthed, kan vi undgå igen at blive skubbet
ned på niveauet af denne kropslige opfattelse.
Hvis vi kan fortsætte på det niveau, og hvis vi
kan fortsætte med at handle i ren bevidsthed,
vil vi blive befriet fra materiel besmittelse ved
afslutningen på denne krop, vores åndelige liv
vil blive genoplivet, og det endelige resultat vil
være, at efter at have forladt denne krop vil vi i
vores næste liv have vores fuldstændige, evige
åndelige liv. Ånd beskrives, som vi allerede har
diskuteret det, som evig.
Selv efter tilintetgørelsen af denne krop går
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bevidsthed ikke til grunde. Tværtimod overføres bevidstheden til en anden slags krop
og gør os igen bevidste om den materielle
livsopfattelse. Det beskrives også i Bhagavadgita. På dødstidspunktet kan vi, hvis vores
bevidsthed er ren, være sikre på, at vores
næste liv ikke vil være materielt. Vores næste
liv vil være åndeligt. Hvis vores bevidsthed ikke
er ren på dødstidspunktet, vil vi være nødt til
at acceptere en anden materiel krop efter at
have forladt denne krop. Det er processen, der
foregår. Det er naturens lov.
Vi har nu en begrænset krop. Kroppen, som
vi ser, er den grove krop. Det er ligesom en
skjorte og en jakke: Inden i jakken er der en
skjorte, og inden i skjorten er der en krop. På
samme måde dækkes den rene sjæl af en
skjorte og en jakke. Klæderne er sindet, intelligensen og det falske ego. Falsk ego betyder
den misforståelse, at jeg er materie, og at
jeg er et produkt af denne materielle verden.
Denne misforståelse gør mig lokaliseret. For
eksempel tror jeg, at jeg er inder, fordi jeg blev
født i Indien. Fordi jeg blev født i Amerika, tror
jeg, at jeg er amerikaner. Men som ren sjæl
er jeg hverken inder eller amerikaner. Jeg er
ren sjæl. Disse andre er betegnelser. Amerikaner, inder, tysker, englænder, kat, hund, bi,
flagermus, mand eller hustru – disse er alle
betegnelser. I åndelig bevidsthed bliver vi fri
for sådanne betegnelser. Den frihed opnås,
når vi konstant er i kontakt med den højeste
ånd, Krishna.
Det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed har blot til formål at holde os i
konstant kontakt med Krishna. Krishna kan
være vores konstante kammerat, fordi Han

er almægtig. Derfor kan Han være
i konstant kontakt med os igennem
Sine ord. Hans ord og Han Selv er
ikke forskellige. Det er almagt. Almagt betyder, at alt, der er relateret
til Ham, har den samme kraft. Hvis
vi for eksempel her i denne materielle verden er tørstige og vil have
vand, vil det ikke slukke vores tørst
blot at gentage ”Vand, vand, vand,”
for dette ord har ikke den samme
kraft som vandet selv. Vi har brug
for selve substansen vand, så vil
vores tørst blive slukket. Men i den
transcendentale absolutte verden er
der ingen sådan forskel. Krishnas
navn, Krishnas kvalitet, Krishnas
ord – alting er Krishna og giver den
samme tilfredsstillelse.
Nogle hævder, at Arjuna talte med
Krishna, fordi Krishna var til stede
foran ham, imens Krishna i mit tilfælde ikke er til stede, så hvordan
skal jeg kunne få vejledning? Men
det er ikke rigtigt. Krishna er til stede
gennem Sine ord, Bhagavad-gita. I
Indien tilbeder vi jævnligt Bhagavadgita eller Srimad-Bhagavatam med
blomster eller andre ting, når vi taler
fra dem, sådan som det kræves ved
tilbedelse. Det samme gør de i Sikh-religionen,
selv om de ingen Deitetsform har, og tilbeder
bogen Granthasahib. Måske nogle af jer er
bekendt med dette Sikh-samfund. De tilbeder
denne Grantha. På samme måde tilbeder
muslimerne Koranen, og i den kristne verden
tilbedes Biblen. Det er en kendsgerning, at
Herren Jesus Kristus er til stede igennem
sine ord. Krishna er også til stede igennem
Sine ord.
Disse personligheder, hvad end De er Gud
eller Guds sønner, kommer fra den transcendentale verden og beholder deres transcendentale identiteter uden at blive forurenet af
den materielle verden. Det er deres almagt.
Vi har for vane at sige, at Gud er almægtig.

Almagt vil sige, at Han ikke er forskellig fra
Sit navn, Sin kvalitet, Sine aktiviteter og Sin
instruktion. Derfor er diskussion af Bhagavadgita lige så godt som at tale med Krishna Selv.
Krishna sidder i jeres hjerter og også i mit. Isvarah sarva-bhutanam hrd dese ‘rjuna tisthati
[Bg. 18.61]. Gud befinder Sig i enhvers hjerte.
Gud er ikke væk fra os. Han er til stede. Han er
så venlig, at Han bliver hos i vores gentagne
liv. Han venter for at se, hvornår vi vender os
til Ham. Han er så venlig, at selv om vi måske
glemmer Ham, glemmer Han aldrig os. Selv
om en søn måske glemmer sin far, glemmer
en far aldrig sin søn. På samme måde vil
Gud, den oprindelige fader til alting, til alle, til
ethvert levende væsen, aldrig forlade os. Vi
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kan have forskellige kroppe, men de er som
vores skjorter og jakker. De har intet at gøre
med vores virkelige identitet. Vores virkelige
identitet er ren sjæl, og denne rene sjæl er
en uadskillelig del af den Højeste Herre. Der
er 8.400.000 arter af liv. Selv biologen og antropologen kan ikke beregne dette nøjagtigt,
men fra autoritative åbenbarede skrifter får
vi denne viden. Mennesker repræsenterer
400.000 arter, og der er 8.000.000 andre arter.
Men Krishna, den Højeste Herre, hævder,
at de alle, uanset om det er dyr, mennesker,
slanger, guder, halvguder – hvad som helst – i
virkeligheden er Hans sønner.
Faderen giver frøet, og moderen modtager
frøet. Kroppen dannes derefter ifølge moderens krop. Og når kroppen er helt dannet, kommer den ud, enten fra katte, hunde, mennesker
osv. Sådan foregår frembringelsesprocessen.
Faderen giver frøet, og det emulgeres med to
slags sekreter i moderens livmoder. Den
første nat dannes kroppen ligesom en
ært. Derefter udvikler den sig gradvist.
Der er ni huller, der udvikler sig til to
ører, to øjne, to næsebor, en mund, et
kønsorgan og en anus.
Ifølge sin tidligere karma eller handling
får man denne krop til at nyde eller lide
i. Det er processen med fødsel og død.
Efter at være færdig med dette liv dør
man igen, og igen anbringes man i en
moders moderliv. Derefter kommer en
anden slags krop ud. Sådan er reinkarnationsprocessen.
Vi bør være meget påpasselige med
hensyn til, hvordan vi bringer denne
proces af gentagen fødsel og død og
udskiftning af kroppe til ophør. Det er
fordelen ved den menneskelige livsform.
Vi kan stoppe denne proces af gentagen
forandring gennem fødsel og død. Vi vil
få vores virkelige åndelige form igen og
være lyksalige, fulde af viden og have
evigt liv. Det er formålet med evolutionsprocessen. Vi bør ikke gå glip af dette.
Hele befrielsesprocessen begynder,
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ligesom vi nu er begyndt med at synge og
lytte til Hare Krishna. Jeg vil gerne understrege, at denne sang af Guds hellige navn
(Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare) og at høre sandhederne
i Bhagavad-gita er lige så godt som at være
sammen med Krishna direkte. Det står der i
Bhagavad-gita. Denne proces kaldes kirtana.
Selv hvis man ikke forstår sproget, vil man blot
ved at lytte opnå en vis fromhed. Fordelen ved
det vil lede én til et fromt liv, selv om man ikke
forstår det. Så megen kraft har det.
Der er to slags emner om Krishna. Det ene
emne er denne Bhagavad-gita. Den tales af
Krishna. Og det andet emne om Krishna er
Srimad-Bhagavatam. Den tales om Krishna.
Så der er to slags Krishna-katha (emner), og
begge er lige kraftfulde, fordi de er forbundet med
Krishna. (Fortsættes i næste nummer)

KIRTANA-FÆNOMENET GAURA MANI NÅR
30 MILLIONER MENNESKER OM UGEN
af Madhava Smullen

Gaura Mani Devi Dasi voksede op i Hare
Krishna-bevægelsen. Nu er hendes gruppe,
Vrajavadhus Kirtan, blevet et kirtana-fænomen. De beviser kraften i det hellige navn
og Srila Prabhupadas budskab ved at ændre
folks liv og nå 30 millioner mennesker om ugen
igennem Facebook og jævnligt synge Hare
Krishna til Rathayatra-publikummer på flere
hundredetusinde.
Gaura Mani blev født i Chicagos ISKCONtempel sidst i 1970’erne. Hun gik i ISKCON’s
gurukulaer og brugte en stor del af sin tid på
at synge i kirtana og recitere sanskritvers. Da
hun blev ældre, fik hun et stort ønske om at
tage sin uddannelse videre og dele den med
alle, hun mødte.
Hun flyttede til Vrindavana i Indien i 2000,
hvor hun og hendes mand, Param Dasa,
virkeliggjorde den drøm, da de dannede
Vrajavadhus Kirtan og sang kirtana uden
for Srila Prabhupadas Samadhi Mandir hver
weekend til et publikum på tusinder af turister
og pilgrimme.
”Folk begyndte at invitere os til at synge i
deres hjem, templer og festivaler, og det voksede som en snebold,” fortæller Gaura Mani.
I dag er Vrajavadhus Kirtan
et helt band med
tolv internationale
hengivne inklusive
Gaura og Param
som forsanger
og på harmonium, deres datter
Radhe Dasi på 11
som sanger, deres
søn Kana Dasa på
14 på mridanga,
Jaya Mangala
Dasa fra Rusland

på basguitar, Radha Bhavani Dasi fra Ukraine
på violin og Vaisnava Dasa fra Sydafrika på
keyboards. Fløjte, klarinet og elektronisk slagtøj bidrager også til instrumenteringen.
Param Dasa støtter deres kirtana-virke med
sin familieforretning, så de kan tjene det hellige
navn på fuld tid. Følgelig optræder gruppen
med kirtanaer ti til tyve gange hver måned over
hele verden inklusive USA, Rusland, Dubai,
Australien, Sydafrika, Bali og Indonesien.
I Vesten er publikummerne relativt små, men
meget lydhøre. I yoga-studier i USA trækker
Vrajavadhus 100–150 mennesker og til festivaler som Bhakti Fest, ISKCON’s Rathayatraer
og 24-timers kirtana-begivenheder nogle få
tusinde.
Men i Indien er tallene svimlende. Til festivaler som Janmastami, Radhastami og
Balarama Purnima tiltrækker Vrajavadhus alt
fra 10.000 til 40.000 mennesker. Til ISKCON’s
Rathayatraer over hele landet synger de for
300-400.000, og til Ludhianas Rathayatra, den
næststørste efter Jagannatha Puri, optræder
de foran en utrolig mængde på over 900.000.
Gaura Mani og hendes band er nødt til at
være i ufattelig god form til disse Rathayatraer.
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Ofte synger de Hare
Krishna-mantraet ni timer uden afbrydelse fra
midt på dagen til kl. 21.
Men den seriøse dedikering og energi, som dette
kræver, er det værd.
”I Indien har de øredøvende højttalere, der
forvandler hele byen til
denne enorme sangfestival,” fortæller Gaura
Mani. “Folk klapper, danser og synger. Og når
man har hundredtusinder af folk, der synger
det hellige navn, forvandler det fuldstændigt
hele miljøet. Folk oplever en saltvandsindsprøjtning af åndelig energi, der får bugt med
enhver form for depression eller negativitet,
og de erfarer en omgående ændring i deres
liv direkte der på stedet. Jeg ser det ske lige
foran mine øjne.”
Publikum bliver smittet af ekstasevirussen,
hvor som helst Vrajavadhus kommer. “Vi
havde netop et program i slutningen af november i en landsby nær Saduara, Haryana,”
fortæller Gaura Mani. “Da folk hørte, at Hare
Krishna kom for at holde en kirtana den aften,
kom ikke blot hele landsbyen, men alle fra de
omgivende fire eller fem landsbyer. Da vi råbte:
’Gentag efter os – Hare Krishna!’, sprang folk
fra alle de seks landsbyer med det samme
op og råbte det hellige
navn. Det var forbløffende.”
På trods af disse enorme kirtana-koncerter
er det på Internettet, at
Gaura Mani og Vrajavadhus har deres største publikummer.
Videoer på Gaura
Manis officielle youtube-kanal (https://www.
youtube.com/user/gaurajolly) skraber fra 5.000
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til 500.000 besøgende sammen. Men det er
på Facebook, hun beviser Internettets utrolige
potentiel til at nå ud med Krishna-bevidsthed
til over en million tilhængere og et ugentligt
publikum på 30 millioner mennesker. (https://
www.facebook.com/VrajavadhusKirtan)
Gaura Mani er meget aktiv på sin Facebookside og går på mindst én gang om dagen for
at dele Vrajavadhus kirtanaer, sådan som de
sker, hvor gruppen end er i verden. Omkring
2.000 seere er der hver gang, hvilket er flere,
end de fleste tempelrum i ISKCON har plads til.
Gaura Mani deler også billeder af Krishna,
billeder fra Vrajavadhus’ koncerter og programmer og meget andet.
”Jeg bruger en masse tid på at nå ud til mit
publikum på et personligt niveau, forbinde med
dem, finde ud af, hvordan de har det og give

dem en daglig bøn og
et alternativ til deres livs
anstrengelser og udfordringer,” fortæller hun.
”Vi vil gerne give folk håb
ved at vise dem, at når
man synger Hare Krishna, bliver man lykkelig.
Det er med garanti. Jeg
fortæller dem, at det har
allerede ændret mit liv,
og det vil også ændre
deres.”
Dette er ingen tom
overdrivelse. Efter for nylig at have holdt
kirtana på Osho International Festival i Delhi
til en til at begynde med skeptisk gruppe på 80
yoga-instruktører råbte instruktørerne: ”Vi har
aldrig oplevet en sådan form for glæde eller
ekstase før!” Alle 80 accepterede Gaura Manis
invitation til at besøge Vrindavana, hvor de var
til mangala-arati i Krishna Balarama Mandir og
blev indført i japa.
Efter at være vendt tilbage til deres hjemlande fortsatte tre af yoga-instruktørerne fra
Skotland, New Zealand og Tyskland med at
holde kontakten til Gaura Mani og begyndte
at besøge deres lokale ISKCON-templer,
hvor de nu praktiserer Krishna-bevidsthed
fuldt ud og reciterer seksten runder japa
hver dag.
Ved en anden lejlighed, hvor Gaura Mani
havde et program i Haryana, løb en ung kvinde
op til hende og udbrød: ”Jeg reciterer seksten
runder! Jeg læser Bhagavad-gita! Du er min
åndelige lærer. Jeg har brug for at lære mere.
Vil du ikke nok lære mig mere? Jeg vil gerne
vie hele mit liv til Krishna.”
Pigen havde aldrig mødt Gaura Mani før,
men havde fulgt alle hendes online kirtanaer
og åndelige taler. Og hun er ikke den eneste.
Hundredvis af unge mænd og kvinder klynger
sig til hvert eneste ord online fra Gaura Mani og
er begyndt at læse Bhagavad-gita og recitere
japa som resultat.
Virkningen har spredt sig så vidt omkring, at

selv når Gaura Mani er i en lufthavn eller på
ferie i USA, kommer tilsyneladende fremmede
over til hende, omfavner hende og siger: ”Du
har givet os håb! Du har ændret vores liv!
Mange tak, mange tak!”
Gaura Mani føler sig ubehageligt til mode,
når hun taler om den slags smiger og sender
den videre til ISKCON’s grundlægger-acarya.
“Det er alt sammen Srila Prabhupada,” forklarer hun. ”Han giver os blot denne chance for
at tjene hans mission.”
Samtidig holder Gaura Mani sig ikke tilbage
fra at have kun de største ambitioner på vegne
af Herren.
”Efter at have gjort denne tjeneste i ti år er
min bøn: ’Krishna, vil Du ikke nok give mig
chancen for at forvandle verden med Dine hellige navne,” bemærker hun. ”For det er, hvad
Herren Caitanya og Srila Prabhupada ønsker
fra hver eneste af os. Hvis der er noget formål
med at leve i denne verden, bør det simpelthen
være at bringe Herrens navne til hver eneste
person, der lever på Jorden i dag.”
Den officielle Gaura Mani Devi Ji Facebookside findes her: https://www.facebook.com/
VrajavadhusKirtan/. Hendes youtube-kanal er
her: https://www.youtube.com/user/gaurajolly.
Fra ISKCON News den 1. januar 2019
(https://iskconnews.org/kirtan-phenomenongaura-mani-reaches-30-million-people-aweek,6801/)
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GOPALA BHATTA
GOSWAMI
Den 25. januar 2019 er det Gopala Bhatta Gosvamis fremkomstdag. Han fødtes i 1503 og gik bort
75 år senere i 1578. Han var en af Vrindavanas
seks Gosvamier og grundlagde Radha-ramanatemplet, et af Vrindavanas otte hovedtempler.
Han kom oprindeligt fra Sri Rangam, hjemsted for
Indiens største tempel i Sydindien.
Gaura-parsada-caritavali skriver: ”Sri Caitanya
Mahaprabhu kom til det hellige sted Sri Rangaksetra. Sri Ranganathas gigantiske tempel
er så højt, at det ser ud til at nå op til himlene.
Templet har syv enorme mure. Millioner af
hengivne kommer hvert år for at se Deiteten.
Inde i templet synger brahmanaerne uafladeligt
Sri Ranganathas herligheder. Da Sri Gauranga
Mahaprabhu trådte ind i templet og begyndte
at synge Hare Krishna i kirtana, var Hans sang
mere melodisk end millioner af gandharvaer.
Alle var lamslåede og forbløffede, og hårene
på deres kroppe rejste sig. Hans guddommelige
skikkelse var vidunderlig at beskue, og hans
kropslige udstråling var blændende. Fra Hans
lotusøjne vældede regnskyl af tårer i Krishnaprema. Brahmanaerne undrede sig, ”Er Han en
gud? Er en sådan fremvisning af ekstase mulig
for et menneske?”…
…Sri Vyenkatta Bhatta så i Sri Caitanya Mahaprabhu symptomerne på en mahapurusa, en stor
personlighed og kunne ikke holde sig tilbage, da
han så Herren udføre sankirtana. Han maste sig
igennem mængden, sluttede sig til kirtanaen og
glemte sig selv i dans og sang af Haris hellige
navn sammen med Herren. Da Herren havde
genvundet Sin ydre bevidsthed og var faldet til ro,
kastede Vyenkatta sig i støvet ved Hans fødder
og bad om Hans barmhjertighed. Herren sagde
”Krishna! Krishna!” og omfavnede ham af hele
Sit hjerte. På det tidspunkt indbød Vyenkatta
Herren til at bo hos sig i regntidens fire måneder.”
Vyenkatta Bhatta boede sammen med sine
to brødre Prabhodananda Sarasvati og Trimalla
Bhatta. Prabodhananda Sarasvati var sannyasi i
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Ramanuja-sampradayaen, og Vyenkatta Bhatta
og Trimalla Bhatta var også vaisnavaer i samme
sampradaya. Vyenkattas otte år gamle søn hed
Gopala Bhatta. Da den lille dreng frembar sin
respekt ved Caitanyas fødder, løftede Herren
ham op på Sit skød og omfavnede ham varmt.
Fra den dag opvartede Gopala personligt
Caitanya Mahaprabhu, der til gengæld gav ham
Sine prasadam-rester hver dag. Han velsignede
også Gopala til at blive en stor acarya i fremtiden.
På denne måde tilbragte Herren regntidens fire
måneder hos Vyenkatta. Da Han drog af sted,
græd hele Bhatta-familien, og Gopala besvimede. Herren trøstede ham og sagde: ”Nu skal
du tjene din fader og moder. Senere skal du tage
til Vrindavana.”
Gopala lærte sig sanskritgrammatik, poesi,
talekunst og blev velbevandret i alle skrifterne
under sin onkel Prabodhananda Sarasvatis
undervisning, men tænkte altid på Herrens
lotusfødder. ”Hvornår får jeg igen Caitanya Mahaprabhu at se?” Samtidigt tænkte han: ”Jeg kan
ikke bare forlade min moder og fader.” Omsider
blev hans fader og moder gamle. Ved deres bortgang tog de ham til side og sagde: ”Dreng, når vi
er gået bort, skal du tage til Vrindavana og søge
tilflugt ved Caitanya Mahaprabhus lotusfødder.”

I Vrindavana
Rupa og Sanatana Gosvami vidste allerede,
at Gopala Bhatta ville komme til Vrindavana. De
tog imod ham og behandlede ham som en bror.
Fra det tidspunkt var de livslange venner.
Den dag Gopala Bhatta kom til Vrindavana,
var Rupa Gosvami ved at sende et brev med
nogle hengivne fra Vrindavana til Caitanya
Mahaprabhu i Puri. Mahaprabhu sendte budbringerne tilbage med nogle kaupinaer og ydre
klædestykker, som Gopala Bhatta Gosvami
skulle have som tegn på forsagelsens livsorden.
Gopala Bhatta tog imod lændeklæderne og en
babajis klædedragt som Herrens nåde. Fra da

af tilbragte han nætterne ved forskellige søer i
Vrindavana-området, og dagene blev brugt på
at studere sastraerne og skrive.
Gopala Bhatta Gosvami initierede Srinivasa
Acarya. Han hjalp Sanatana Gosvami med at
skrive Hari Bhakti Vilasa og redigerede bogen.
Sanatana Gosvami holdt så meget af Gopala
Bhatta Gosvami, at han udgav bogen under
hans navn. Gopala Bhatta Gosvami var ophavsmand til de seks afhandlinger, der senere blev
videreudviklet af Jiva Gosvami i Sat Sandarbha.
Jiva Gosvami skriver i begyndelsen af TattvaSandarbha: ”En sydindisk hengiven, der var født
i en brahmana-familie og en meget nær ven af
Rupa og Sanatana Gosvami, har skrevet en bog,
som han ikke har opstillet systematisk. Derfor
forsøger jeg, et lillebitte levende væsen ved navn
jiva, at ordne bogens tildragelser systematisk i
samråd med vejledning fra store personer som
Madhva, Sridhara Swami og Ramanujacarya.”
Gopala Bhatta Gosvami skrev et forord til Sat
Sandarbha, en kommentar til Krishna-Karnamrta og Sat-Kriya-Sara Dipika, en håndbog til
vaisnava-samskaraer og ritualer ved fødsler,
initieringer, bryllupper, sannyasa, begravelser
osv. Han skrev også mange andre bøger.
Gopala Bhatta Gosvami havde tolv salagrama-silaer [små sten, der er og tilbedes som
en Deitet af Krishna], som han bar i et tørklæde
rundt om sin hals. Samtidig ønskede han at
tilbede Herren i en stor Deitetsform. Efter en
aften at have ofret arati og bhoga lagde Gopala
Bhatta Gosvami sine salagramaer til hvile i en
kurv og dækkede dem omhyggeligt med et
klæde. Næste morgen, da han åbnede kurven,
så han, at en af dem var blevet til en komplet
Deitet af Krishna i en utrolig smuk trebøjet form.
Da Gopala Bhatta Gosvami så Deitetens uhørte
skønhed, begyndte han at fremføre bønner og
sange til Herren. Rupa og Sanatana Gosvami
såvel som andre vaisnavaer hørte dette og kom
hurtigt og så Deitetens fortryllende skønhed.
Imens tårer flød fra deres øjne, gav de Deiteten
navnet Sri Radha-ramana.
Sine salagrama-silaer havde Gopala Bhatta
fået, da han engang besøgte en by ved navn

Devavandya Grama nær Haridvara. En eftermiddag, da han var ude at gå i byens udkant, blev
han overrasket af en voldsom storm og søgte tilflugt i en brahmanas hjem. Denne brahmana var
en stor hengiven af Krishna og sørgede for alle
Gopala Bhatta Gosvamis behov. Brahmanaen
havde ingen søn, så Gopala Bhatta velsignede
ham: ”Må du få en søn, der er en stor hengiven
af Krishna.” Brahmanaen svarede: ”Jeg lover at
give min første søn til dig, så du kan engagere
ham i Krishnas tjeneste.” Gopala Bhatta opholdt
sig nogle dage mere i byen og prædikede det
hellige navn, og han var også nede i Gandakifloden og drog de tolv silaer frem fra floden.
Næsten ti år senere var Gopala Bhatta på
vej tilbage til sin kutir [hytte] fra sit middagsbad
i Yamuna, da han på lang afstand så en ung
dreng sidde i hyttens døråbning. Da drengen
så Gopala Bhatta, rejste han sig og kastede sig
ved hans fødder.
Gopala Bhatta spurgte: ”Hvem er du?” Drengen svarede, ”Jeg er fra Devavandya Grama.”
Gopala Bhatta sagde: ”Hvem er din fader?
Hvorfor er du kommet til mig?”
Drengen svarede: ”Min fader har sendt mig
hertil, så jeg kan engagere mig i din tjeneste.
Mit navn er Gopinatha.” Gopala Bhatta huskede
samtalen med drengens fader. Fra den tid tjente
Gopinatha ham med stor omhu og agtelse. Siden blev drengen kendt som Gopinatha Pujari
Gosvami. Han forblev brahmacari hele livet og
tjente Radha-ramana til sin død. Hans yngre
broder Damodara tog initiering fra Gopinatha
og engarede sig også i tjenesten til Sri Radharamana, der senere blev tjent af Damodaras tre
sønner, Harinatha, Mathuranatha og Harinama.
Gopala Bhatta selv tjente sin elskede Radharamana Deitet uafbrudt og huskede Sri Caitanya
Mahaprabhus ord og lære, og engang åbenbarede Radha-ramana Sig for ham som Caitanya
Mahaprabhu.
I Gaura-Ganodesa-Dipika skriver Kavi Karnapura: ”Jeg mener, at den person, der i Vrindavana var Ananga Manjari, nu er Gopala Bhatta
Gosvami. Nogle autoriteter mener imidlertid, at
han var Guna Manjari.”
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CHAT MED
SACINANDANA SWAMI
Times of India er Indiens største engelsksprogede avis (oplag: 110 millioner). Tilbage i december
2002 bekendtgjorde avisen, at i to timer ville Sacinandana Swami fra Hare Krishna-bevægelsen
stå til rådighed på avisens meget aktive hjemmeside for læsernes spørgsmål. Mange flere, end
der kunne få svar på to timer, benyttede sig af lejligheden, og Sacinandana Swami besvarede et
lille udpluk af de talrige spørgsmål, der blev stillet.
Sacinandana Swami er discipel af Srila Prabhupada, kommer fra Tyskland og opholder sig
næsten hver vinter i Mumbay.
Spørgsmål: Kan du forklare, hvad selvrealisering er, og måden, hvorpå man opnår den?
Sacinandana Swami: Selvrealisering er
menneskets vigtigste behov. Måden, man
opnår den på, er ved at fjerne alt, der ikke er
’selvet’. Et eksempel: Selvet er som en diamant,
der er tildækket af mange lag snavs og begravet
inde i et bjerg. Når man fjerner lagene, kommer
man ind til den skinnende diamant. På samme
måde skal vi fjerne lagene fra vort ægte selv for
at finde frem til vor oprindelige lyksalige tilstand.
Hvordan gør man det? De vediske skrifter
fortæller os om en meget effektiv måde igennem mantra-meditation. Ved at recitere eller
synge ren åndelig lydvibration fjernes enhver
betingethed fra sindet. Det er praktisk. Jeg har
ledt møder med op til 30.000 deltagere og til
slut bedt dem sammen synge Hare Krishnamahamantraet (Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare). Med
det samme blev hallen fyldt af en lykkelig
åndelig stemning, og mennesker, der førhen ingen viden havde om mantraets kraft,
begyndte at danse. Det har vist sig virksomt
selv i krigsramte lande som det tidligere Jugoslavien. Gamle fjender blev venner ved at
synge Hare Krishna og på den måde fjerne
tildækningen af selvet. Prøv det!
Spørgsmål: Swamiji, hvordan får man
perfekt viden om absolut sandhed igennem
pratyaksa pramana og anumana pramana?
Sacinandana Swami: Pratyaksa pramana
betyder direkte sanseopfattelse. Det er selvføl12

gelig den mest umiddelbare erkendelse. Det
vil sige at se Herren stå direkte foran sig eller
opfatte Ham på lotusen i sit hjerte. Anumana
pramana er ikke så direkte. Det betyder at
forstå Herren igennem filosofisk spekulation.
Somme tider rammer man sandheden på
denne måde, og somme tider rammer man
ved siden af.
Spørgsmål: Hvad er din erfaring og følelser,
når du besøger hellige steder eller er i dyb
meditation?
Sacinandana Swami: Sikke et interessant
spørgsmål! Når en pilgrim besøger et helligt
sted, kommer han direkte i kontakt med to af
Herrens kraftfulde energier. Den ene er tarakasakti, som betyder Herrens befriende energi.
Man føler sig befriet fra alle sine bekymringer
og problemer. Den anden er paraka-sakti. Det
er den energi eller kraft, der med kærlighed
trækker én til oceanet af kærlighed, Gud. Det
vil sige, at man mærker den vidunderlige følelse
af åndelig kærlighed stige op i sit hjerte og
gennemtrænge hele sit væsen. I dyb meditation mærker man lignende følelser af nærhed
til Gud. Nu kunne jeg selvfølgelig gå ind i en
detaljeret beskrivelse, men helt ærligt synes
jeg, at det vil hjælpe dig meget mere, hvis du
planlægger din egen pilgrimsrejse til et helligt
sted, for blot ved at tænke på at tage til et helligt
sted mærker man allerede dets kraft.
Spørgsmål: Hvad er Krishna-bevidsthed?
Hvad mener du om Krishna-bevidsthed [Krishna-bevidsthedsbevægelsen] i Indien?
Sacinandana Swami: Min åndelige mester

(guru) sagde engang, at Krishna-bevidsthed
betyder ’over illusionens skyer’. Krishnabevidsthed betyder med andre ord at blive
bevidst om Krishna-solen, fri som den er for
dækket af de materielle illusioners skyer. Når
Krishna-solen er der, er der intet af illusionens
mørke. Det er Krishna-bevidsthed. Jeg synes,
at de Krishna-bevidste templer, jeg har besøgt i
Indien, giver den utildækkede oplevelse af Gud
og gør de besøgende ægte lykkelige. Men jeg
har også set, at den vestlige sky af illusioner har
trukket op over indisk åndelighed. Mennesker
er blevet mere interesserede i skyerne end i
Solen. Så Krishna-bevidsthedsbevægelsen må
finde på nye måder at fange det indiske folks
interesse på.
Spørgsmål: Hvad er tamasa, rajas og
sattva gunaerne? Hvordan kan et almindeligt
menneske blive herre over dem for at blive en
bedre hengiven? Hvordan kan en guru hjælpe
en discipel til at opnå åndeligt liv? Kan du sige
noget om forholdet imellem lærer og elev?
Sacinandana Swami: Tamasa er den kraft
af uvidenhed, der styrer vore liv. Rajas er lidenskabens drivkraft (ligesom Mumbais trafik), og
sattva er oplysningens og oplivelsens kraft. En
hengiven bør forøge sattvaen i sit liv, hvilket
automatisk vil formindske den distraherende
indflydelse fra uvidenhed og lidenskab. Hvordan gør man det? Spis vegetarisk mad, der
er ofret til Gud, stå tidligt op (på trods af den
tyngdekraft af søvn, der er der om morgenen)
og gør åndelige ting som mantra-meditation,
synge åndelige sange og læse åndelige tekster
som Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatam.
Den mest kraftfulde aktivitet er imidlertid at
have selskab med hengivne af Gud. Materielt
selskab i rajas og tamasa påvirker én, og på
samme måde bliver man hævet til sattva igennem åndeligt selskab. Sagt med enkle ord
bliver man en dranker, hvis man omgås med
drankere, og omgås man med hellige mennesker, begynder man at danse.
Næsten på samme måde, som en moderfugl
hjælper sine unger til at flyve, hjælper en guru
sin discipel. Han må opfostre disciplen med

åndelig føde og give ham åndelige oplevelser.
Han må instruere disciplen ved at forklare ham
den viden, der er i de gamle sastraer (ord talt
af Gud eller om Gud). Og han må tage sig af
sin elev. Det vil sige at hjælpe ham til at få bugt
med hindringer på hans vej, give ham beskyttelse og kærlighed i vanskelige tider og somme
tider vække disciplen, når han eller hun har tabt
målet af syne.
Spørgsmål: Hvordan kan jeg vide, at jeg
erkender Gud eller ser Ham? Hvordan kan jeg
se Gud? Hvordan og hvor kan jeg møde Gud?
Sacinandana Swami: Beviset på, at man
har set Gud, er en fuldstændig forandring af
éns væsen. Det er næsten som forvandlingen
af jern til guld. Når jern placeres i ild, ændrer
det sin natur. På samme måde forvandles en
person, der har haft direkte kontakt med Gud,
af transcendental kærlighedsekstase. Spørgsmålet er nu, hvor man kan møde Gud. Han
findes på fem steder, men man må være seriøs
og beslutsom for at finde Ham der. Det første
og lettest tilgængelige sted, hvor man finder
Gud, er i ’sadhu-sanga’ [omgang med sadhuer,
helgenagtige personer], det andet er i recitation
eller sang af Hans Hellige Navne, det tredje er
hellige skrifter, det fjerde er at besøge Ham i
templet, og det femte er Hans ’hellige steder’.
Held og lykke med at finde Gud!
Spørgsmål: Bringer ægte forelskelse mennesker tættere på Gud? Hvordan opnår man
Guds velsignelse?
Sacinandana Swami: Når man er ægte forelsket, må man se og acceptere personen, som
han/hun virkelig er. I vort ægte, virkelige liv er vi
alle dele af Gud. I sand kærlighed vedkender vi
os dette. Det vil sige, at vi behandler vor partner med største respekt og kærlighed som en
del af Gud. På denne måde bliver vort forhold
gud-dommeligt. Vi vil aldrig glemme, hvem den
anden person virkelig er, selv når hans eller
hendes alt for menneskelige træk går os på
nerverne! Vi vil aldrig glemme, at han/hun er et
barn af evigheden. Dette syn åndeliggør vore
forhold og gør dem guddommelige. Hvordan
man kommer til dette niveau af modenhed? Vi
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må tage hen til steder, hvor kripa-saktien eller
Guds barmhjertighed er tilgængelig. Det er
næsten, som hvis man ønsker at få elektricitet:
Man må forbinde sig til strømmen.
Så hvordan forbinder man sig med Guds
kripa-sakti eller barmhjertighedsenergi? Her
kan jeg kun sige det kort: bed regelmæssigt
fra dit hjertes inderste og mediter på Guds
tilstedeværelse i hvert aspekt af dit liv –
de gode og de dårlige – så vil du se Hans
smilende ansigt bag dit livs tilsyneladende
almindelige begivenheder. Og endnu engang
– plej selskab med gudelige mennesker og
reciter Hans vidunderlige navne. Jeg ønsker
dig al held og lykke med at opnå Hans barmhjertighed. Det er ikke svært, for Han ønsker
inderligt at give den til os alle. Vi har bare at
tage imod den.
Spørgsmål: Fortæl mig venligst, hvorfor Gud
skabte dette univers. Hvad var formålet, for
uden et formål bliver intet skabt.
Sacinandana Swami: Universet er som
en skole. En skoles formål er, at dens elever
lærer, hvad de skal lære, ordentligt, så de kan
begå sig i det virkelige liv uden for skolen. På
samme måde er universets formål at oplyse os
med praktisk, åndelig oplysning, så vi bliver i
stand til at leve, spise og danse side om side
med den helt igennem lyksalige Højeste Guddom, Krishna.
Spørgsmål: Swamiji, vis mig vejen og hjælp
mig til at komme tættere på Gud. Hvad bør
jeg gøre i forbindelse med at recitere mantra,
tage på pilgrimsrejse, give velgørenhed, opofre
mig – alt, jeg skal, og alt, jeg ikke må, ud fra
hensynet til, at jeg også lever et meget krævende professionelt og personligt liv. Vis mig
venligst vejen.
Sacinandana Swami: Tak for din tillid. Jeg
synes, det er bedst, hvis du finder dig en ægte
åndelig mester (guru), der kan lede dig personligt. Hvor god denne chat på India Times end
er, er den begrænset på grund af mangel på
tid, og fordi vi ikke kan se hinanden. Når det
gælder kvalificeret åndelig vejledning, er der
brug for nok tid til fuldt ud at forstå den per14

sonlige situation for de involverede personer.
Åndelig vejledning er vanskeligere end en hjerneoperation. Men jeg vil gerne opmuntre dig.
Besøg templer som Radha-Rasabiharis tempel
i Juhu (Mumbai) eller et hvilket som helst andet
ISKCON-tempel. Jeg er sikker på, at Krishna
vil lave de rigtige arrangementer for dig, så du
møder de personer, der kan hjælpe dig.
Spørgsmål: Mit spørgsmål er, at Herren
Krishna havde så mange, mange hustruer, men
Han havde romantiske affærer med Radha og
blev kaldt ’Makhan Chor’, fordi Han stjal smør
fra andres huse. Så hvorfor tilbedes Krishna
stadigvæk?
Sacinandana Swami: Gud kan gøre hvad
som helst og fortsat være Gud! Hvad jeg
prøver at sige, er, at fordi Han er fuldstændigt
forskellig fra os, er Hans aktiviteter også forskellige. For eksempel: Da Krishna dansede
med et ubegrænset antal gopier, dansede
Han sandt at sige med Sine egne spejlbilleder. Det er, som når et barn danser foran et
spejl med sin egen refleksion. For den sags
skyld er vi alle dele af Gud. Han er den eneste Purusa (energikilde), og vi er alle prakrti
(energi). En professor i Vesten udfordrede
min åndelige mester (guru) Srila Prabhupada
med spørgsmålet, ”Hvordan kan I tilbede en
umoralsk kvindejæger?” Srila Prabhupada
svarede roligt: ”Hvor mange kvinder har du?”
Professoren svarede lidt paf: ”Jamen, kun
én – selvfølgelig!” Srila Prabhupadas svar
var ligefremt. ”Du er umoralsk. Du har stjålet
Krishnas hustru. Alle er Krishnas hustruer.”
Da Krishna stjal smør, stjal Han i virkeligheden hjertet fra Sine hengivne, der havde bedt:
”Nu laver jeg smør til Dig. Kom til mit hus og
stjæl og glæd mine øjne.” Så forunderlige
Krishna har altid forunderlige aktiviteter.
Kommer du til at forstå mere om Ham, vil du
opdage, at i alle aktiviteter handler Gud kun til
gavn og glæde for alle. Ved du, at soldaterne,
der døde på slagmarken på Kuruksetra, i
samme øjeblik opnåede moksa (befrielse)?
Krishna havde forvandlet en slagmark til en
befrielsesmark! Det kan kun Gud gøre.

VIRKELIG LYKKE KOMMER
FRA AT GLÆDE KRISHNA
af Sukakanya Devi Dasi

Jeg har for nylig deltaget
i nogle samtaler om emnet ’Lykke’, hvilket fik mig
til at tænke dybere over
det. Jeg har lagt mærke
til, at et temmelig stort
antal nytilkomne til denne
Krishna-bevidste proces
har en vis ide om den som
et mageligt, lykkeligt liv
uden forstyrrelser. Men fra
skrifterne lærer vi, at det
i virkeligheden er noget i
retning af det diametralt
modsatte. Det er ikke muligt at undgå hindringer, så længe vi lever i
denne materielle verden. Hindringerne, vi står
over for, er normalt kilde til lidelse, men som
vi lærer at overgive os til Krishna fuldt ud, vil
de blive kilde til en sand lykke.
Moderne psykologer forsøger at give os råd
om, hvordan vi kan mindske de stressfyldte
omstændigheder, vi hele tiden står i, men den
virkelige kunst i livet er at leve med stress og
spænding som måden, hvorpå man udvikler
stærke, sunde personligheder med et åndeligt
mål i sindet.
Som Prabhupada nævner i en kommentar
(Bg.18.37):
”I bestræbelsen efter selvrealisering må
man følge mange regler og reguleringer
for at beherske sindet og sanserne og for
at koncentrere sindet på selvet. Alle disse
procedurer er meget vanskelige og bitre som
gift, men lykkes det at følge reguleringerne, og
man kommer til den transcendentale position,
begynder man at drikke den virkelige nektar,
og man nyder livet.”
I dette vers gives definitionen på lykke i
godhedens kvalitet. Den er altid god at huske,
når vi konstaterer, at livets problemer er meget

bitre. De virker almindeligvis sådan, når de går
imod vore planer om lykke, og jeg har tilmed
set en del mennesker opgive deres tro på
Krishna og beskylde Ham for at være for ’grusom’ og ikke tage deres situation i betragtning.
Et andet sted i Bhagavad-gita (5.6) siges
det:
”Blot at forsage alle aktiviteter, men ikke
engagere sig i Herrens hengivne tjeneste, kan
ikke gøre én lykkelig. Men en tankefuld person,
der er engageret i hengiven tjeneste, kan opnå
den Højeste med det samme.”
Vi finder mange eksempler på rene hengivne, der kun blev sejrrige i deres kamp på grund
af fuld overgivelse med en følelse af kærlighed
som f.eks. i tilfældet med Madhavendra Puri,
der påtog sig store vanskeligheder, vandrede
tusinder af kilometer og risikerede sit liv for at
skaffe sandeltræ på anmodning af sin Deitet,
Gopala. Fra ham og andre store hengivnes
eksempler kan vi lære, at lykken, vi søger,
kan også opleves, imens vi er engageret i
kampen for at tjene Krishna. Mængden af den
transcendentale glæde, der erfares på denne
måde, kan ikke sammenlignes med nogen
lykke, der er kendt i denne verden.
15

JO, INTELLIGENT KAN
PÅVISES AF VIDENSKABEN
af Stephen C. Meyer

Internettidsskriftet Sapientia spurgte flere deltagere i et forum: ”Kan intelligent design påvises af
videnshaben?” Videnskabsfilosoffen Stephen Meyer, gav følgende svar.
Biologer har længe indrømmet, at mange organiserede strukturer i levende organismer såsom
den elegante form og det beskyttende dække
hos nautilen, de gensidigt afhængige dele i hvirveldyrenes øje og de indbyrdes låsende knogler,
muskler og fjer i en fugls vinge ”giver indtryk af at
være designet med et formål for øje.”1
Før Darwin tilskrev biologer organismernes
skønhed, integrerede kompleksitet og tilpasningsevne til deres miljø til en kraftfuld formgivende intelligens. Følgelig mente de også, at
studiet af livet gjorde en formgivende intelligens’
aktiviteter påviselig i naturens verden.
Ikke desto mindre hævdede Darwin, at dette
tilsyneladende design kunne forklares mere enkelt som resultatet af en fuldstændig ikke-styret
mekanisme, nemlig naturlig udvælgelse og tilfældig variation. Moderne neo-darwinister hævder
på samme måde, at den ikke-styrede proces
af naturlig udvælgelse og tilfældig mutation har
frembragt designlignende strukturer i levende systemer. De påstår, at naturlig udvælgelse kan efterligne en formgivende intelligens’ kræfter uden
selv at være styret af en intelligent kraft. Derfor
kan levende organismer se designede ud, men
ifølge den opfattelse er dette et skinbedrag, og
følgelig gør studiet af livet ikke en formgivende intelligens’ aktiviteter påviselige i naturens verden.
Som Darwin selv insisterede: “Der virker ikke til
at være mere design i mangfoldigheden af organiske væsener og i den naturlige udvælgelses
indvirkning end i den retning, vinden blæser fra.”2
Eller som den fremtrædende evolutionsbiolog
Francisco Ayala formulerede det, argumenterede
Darwin for “design uden en designer” og viste,
”at den styrede organisering af levende væsener
kan forklares som resultatet af en naturlig proces,
nemlig naturlig udvælgelse, uden at behøve at ty
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til en Skaber eller anden ydre kraft.”3
Men forklarede Darwin alle tegn på tilsyneladende design i biologien? Darwin forsøgte at
forklare oprindelsen til nye levende former ved at
starte med enklere forudeksisterende livsformer,
men hans teori om naturlig udvælgelse forsøgte
ikke engang at forklare oprindelsen til det første
liv, den enkleste levende celle. Trods det er der
nu uomtvistelige beviser på intelligent design i de
inderste kringelkroge hos selv de enkleste encellede organismer. Ydermere er der et nøgletræk ved
levende celler – et, der gør livets intelligente design
påviseligt – som Darwin ikke kendte til, og som nutidens evolutionsteoretikere ikke har kunnet forklare.

Informationsgåden
Da Watson og Crick i 1953 forklarede strukturen af DNA-molekylet, gjorde de en overraskende opdagelse. DNA’ets struktur gør det
muligt at gemme information i form af en digital
kode med fire tegn. Strenge af præcist ordnede
kemikalier, der kaldes nukleotidbaser, gemmer
og videregiver samlemonteringsinstruktionerne
– informationen – til at bygge essentielle proteinmolekyler og molekylemaskiner, som cellen har
brug for for at overleve.
Francis Crick udviklede senere denne ide med
sin berømte ”sekvenshypotese”, ifølge hvilken
de kemiske bestanddele i DNA fungerer ligesom
bogstaver i et skrevet sprog eller symboler i en
computerkode. Ligesom bogstaver kan videregive
et bestemt budskab afhængig af deres arrangement, kan visse sekvenser af kemiske baser langs
ryggen på et DNA-molekyle videregive præcise
instruktioner til at bygge proteiner. Arrangementet
af de kemiske tegn bestemmer funktionen hos sekvensen som helhed. Således har DNA-molekylet
den samme egenskab af ”sekvensspecifikation”,

der kendetegner koder og sprog.
Ydermere indeholder DNA-sekvenser ikke
blot “information” i den strengt matematiske
betydning, der blev beskrevet af informationsteoretikeren Claude Shannon. Shannon relaterede mængden af information i en sekvens
af symboler til sekvensens usandsynlighed (og
den tilsvarende reduktion af bestemthed). Men
sekvenser af DNA-baser udviser ikke blot en
matematisk målbar grad af usandsynlighed. I
stedet indeholder DNA information i den rigere
og mere almindelige ordbogsbetydning af “alternative sekvenser eller arrangementer af tegn,
der frembringer en bestemt effekt.” Sekvenser
af DNA-baser indeholder instruktioner. De udfører funktioner og frembringer bestemte effekter.
Således indeholder de ikke kun “Shannoninformation,” men også, hvad der er blevet kaldt
”specificeret” eller ”funktionel information.”
Ligesom de præcist arrangerede nuller og
ettaller i et computerprogram indeholder DNA’s
kemiske baser instruktioner i kraft af præcise
arrangementer i overensstemmelse med en
uafhængig symbolnorm, der kaldes ”den genetiske kode”. Derfor bemærker biologen Richard
Dawkins, at ”genernes maskinkode er utroligt
computerlignende.”4 På samme måde noterede
Bill Gates, at “DNA er som et computerprogram,
men langt, langt mere avanceret end nogen
software, vi nogensinde har skabt.”5 På samme
måde beskriver bioteknologen Leroy Hood informationen i DNA som en “digitalkode.”6
Efter de første år i 1960’erne afslørede videre
opdagelser, at den digitale information i DNA og
RNA kun er del af et komplekst informationsbehandlingssystem, en avanceret form for nanoteknologi, der både afspejler og overgår vores egen
i sin kompleksitet, designlogik og kapacitet til at
gemme information.
Hvor kommer cellens information fra? Hvordan opstod cellens komplekse system med
informationsbehandling? Disse spørgsmål er
kernen i nutidens forskning i livets oprindelse.
I det mindste virker informationstrækkene i cellen helt klart designede. Og som jeg viser det i
indgående detaljer i min bog Signature in the

Cell, forklarer ingen teori om ikke-styret kemisk
evolution oprindelsen til den information, der er
nødvendig for at bygge den første levende celle.7
Hvorfor? Der er ganske enkelt alt for megen information i cellen til at kunne forklares som tilfældighed
alene. Og forsøg på at forklare oprindelsen til information som resultat af præbiotisk naturlig selektion
af tilfældige forandringer forudsætter præcis det,
der er brug for at få forklaret, nemlig masser af forudeksisterende genetisk information. Informationen
i DNA trodser også forsøg på at forklare den ved
at henvise til kemiske love. At påstå noget andet
er som at sige, at en avisoverskrift kunne opstå fra
de kemiske reaktioner mellem blæk og papir. Der
foregår helt tydeligt noget mere end det. Trods det
slutter de videnskabsmænd, der udleder intelligent
design, det ikke blot fordi naturlige processer som
tilfældighed, naturlove eller en kombination af dem
ikke har kunnet forklare oprindelsen til cellernes
information og informationsbehandlingssystemer.
I stedet mener vi, at intelligent design er påviseligt,
fordi vi ved fra erfaring, at systemer, der indeholder store mængder af en sådan information, altid
opstår fra intelligente årsager. Informationen på en
computerskærm kan spores tilbage til en bruger
eller programmør. Informationen i en avis kommer
i sidste ende fra en skribent – fra en bevidsthed.
Som den banebrydende informationsteoretiker
Henry Quastler bemærkede det: “Information
opstår jævnligt fra bevidst aktivitet.”8
Denne sammenhæng mellem information og
en forudgående intelligens sætter os i stand til at
påvise eller slutte intelligent aktivitet selv fra ikkeobservérbare kilder i den fjerne fortid. Arkæologer
slutter sig til fortidige skribenter ud fra inskriptioner af hieroglyffer. SETI’s søgen efter intelligens
uden for Jorden forudsætter, at information, der er
indlejret i elektromagnetiske signaler fra rummet,
ville antyde en intelligent kilde. Radioastronomer
har endnu ikke konstateret sådanne signaler
fra fjerntliggende stjernesystemer. Men lige for
øjnene af os har molekylærbiologer opdaget
information inde i cellen, hvilket tyder på en intelligent kilde med den samme logik, der ligger bag
SETI-programmet og generel videnskabelig logik
om det, der indeholder information.
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DNA fungerer ligesom et softwareprogram
og indeholder specificeret information, ligesom
software gør det. Vi ved fra erfaring, at software
kommer fra programmører. Vi ved generelt, at
specificeret information, uanset om det er indridset i hieroglyffer, skrevet i en bog eller kodet i
et radiosignal, altid opstår fra en intelligent kilde.
Så opdagelsen af en sådan information i DNAmolekylet giver os stærke grunde til at slutte (eller
påvise), at intelligens har spillet en rolle i DNA’ets
oprindelse, selv om vi ikke var der til at observere,
hvordan systemet blev til.

Logikken i designpåvisning
I The Design Inference udvikler matematikeren
William Dembski logikken i designpåvisning.
Hans arbejde forstærker konklusionen om, at den
specificerede information, der er i DNA, tyder på
en formgivende bevidsthed.
Dembski viser, at rationelle væsener ofte
sporer den forudgående aktivitet fra andre
designende bevidstheder ved de effekter, de
efterlader. Arkæologer antager, at rationelle væsener lavede inskriptionerne på Rosetta-stenen.
Forsikringsdetektiver sporer visse ”bedragsmønstre”, der antyder bevidst manipulering af
omstændighederne i stedet for en naturlig ulykke.
Kryptografer sondrer imellem tilfældige signaler
og dem, der indeholder kodede budskaber, der
angiver en intelligent kilde. At genkende et intelligent væsens aktiviteter udgør en almindelig og
helt rationel konklusion.
Hvad der er endnu vigtigere, er, at Dembski
angiver kriterier, hvorved man rationelt genkender eller påviser effekterne af andre intelligente
væsener og skelner dem fra effekten af naturlige
årsager. Han demonstrerer, at systemer eller
sekvenser med den fælles egenskab af ”høj
kompleksitet” (eller lille sandsynlighed) og ”specifikation” altid kommer fra intelligente kilder og
ikke fra tilfældighed eller fysisk-kemiske love.9
Dembski noterede, at komplekse sekvenser kendetegnes af et uregelmæssigt og usandsynligt
arrangement, der trodser ethvert udtryk med en
enkel regel eller algoritme, imens en specifikation
refererer til en pendant til eller en overensstem18

melse mellem et fysisk system eller sekvens og
et uafhængigt genkendeligt mønster eller sæt af
funktionelle behov.
Som illustration kan vi se på følgende tre sæt
af symboler:
nehya53nslbyw1`jejns7eopslanm46/J
TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN
ABABABABABABABABABABAB
De første to sekvenser er komplekse, fordi
begge trodser enhver reducering til en simpel
regel. Begge repræsenterer en særdeles uregelmæssig, ikke periodisk, usandsynlig sekvens.
Den tredje er ikke kompleks, men snarere særdeles strukturet og fuld af gentagelser. Af de to
komplekse sekvenser er det imidlertid kun den
anden, der eksemplificerer et sæt af sådanne
uafhængige funktionelle behov. Den er med
andre specificeret
Engelsk har mange sådanne funktionelle krav.
For at udtrykke en betydning på engelsk må man
for eksempel anvende eksisterende standarder
for anvendelse af gloser (associeringen af symbolsekvenser med visse genstande, begreber
eller ideer) og eksisterende normer for syntaks og
grammatik. Når symbolarrangementerne ”svarer
til” eksisterende normer for gloseanvendelse og
grammatik (dvs. funktionelle krav), kan kommunikation finde sted. Sådanne arrangementer udviser
”specifikation”. Sekvensen “Time and tide wait for
no man” udviser helt tydeligt et sådant sammenfald
og udfører derved en kommunikationsfunktion.
Af de tre sekvenser er det således kun den
anden, der fremviser begge nødvendige indikatorer på et designet system. Den tredje sekvens
er ikke kompleks, selv om den udviser et simpelt
periodisk mønster, der godt kan kaldes en slags
specifikation. Den første sekvens er kompleks, men
ikke specificeret. Kun den anden sekvens udviser
både kompleksitet og specifikation. Således lader
kun den anden sekvens ifølge Dembskis teori om
designpåvisning forstå en intelligent årsag, sådan
som vores fælles erfaring bekræfter det.
I min bog Signature in the Cell viser jeg, at
Dembskis fælles kriterium med kompleksitet og

specifikation er det samme som ”funktionel” eller
”specificeret information”. Jeg viser også, at de
kodende områder i DNA eksemplificerer både
høj kompleksitet og specifikation og dermed
ikke overraskende også indeholder ”specificeret
information”. Følgelig forstærker Dembskis videnskabelige designpåvisningsmetode konklusionen
om, at den digitale information i DNA peger på
en forudgående intelligent aktivitet.
Så i modsætning til mediernes påstande
bygger teorien om intelligent design ikke på
uvidenhed eller ”huller” i vores viden, men på
videnskabelige opdagelser omkring DNA og på
etablerede videnskabelige måder at konkludere
på, hvor vores fælles erfaring af årsag og virkning
leder vores konklusioner om, hvilke slags årsager frembringer (eller bedst forklarer) forskellige
hændelser eller sekvenser.

Antropisk finjustering
Beviserne for design i levende celler er ikke de
eneste sådanne beviser i naturen. Den moderne
fysik afslører nu bevis på intelligent design i selve
universets struktur. Siden 1960’erne har fysikerne
indrømmet, at universets indledende tilstande
og fysikkens love og konstanter er på trods af
alle odds finjusteret for at gøre livet muligt. Selv
ekstremt små forandringer i værdien af mange
uafhængige faktorer såsom universets ekspansionsrate, lysets hastighed og den præcise tiltrækning i tyngde eller elektromagnetisme ville gøre
livet umuligt. Fysikere refererer til disse faktorer
som ”antropiske sammentræf” og til den heldige
konvergens mellem alle disse sammentræf til
”universets finjustering”.
Mange har bemærket, at denne finjustering tyder på design fra en forudeksisterende intelligens.
Fysikeren Paul Davies har noteret, at ”indtrykket af
design er overvældende.”10 Fred Hoyle hævdede,
at ”En fortolkning af kendsgerningerne ud fra sund
fornuft tyder på, at en superintelligens har pillet ved
fysikken såvel som ved kemien og biologien.11
Mange fysikere giver ham nu ret. De hævder,
at i virkeligheden ser knapperne i det kosmiske
kontrolrum ud til at være finjusterede, fordi én eller
anden faktisk omhyggeligt må have finjusteret dem.

For at kunne forklare disse forsvindende små
sandsynligheder, der er forbundet med disse
finjusterede parametre, har nogle fysikere postuleret ikke en ”finjustør” eller intelligent designer,
men eksistensen af et umådeligt antal paralleluniverser. Denne ide om et “multivers” antager
nødvendigvis også forskellige mekanismer, der
frembringer disse universer. Ifølge denne opfattelse ville en sådan mekanisme, der genererer
nye universer, øge antallet af muligheder for et
livsvenligt univers sådan som vores eget, hvorved vores eget univers er en slags heldig vinder
i et kosmisk lotteri.
Men fortalere for disse multiversteorier har
overset et indlysende problem. De spekulative kosmologier såsom inflationskosmologi og strengteori,
som de foreslår for at kunne få frembragt andre
universer, fremmaner altid mekanismer, der selv
kræver finjustering, hvorved de blot snakker uden
om oprindelsen til den forudgående finjustering. Ja,
alle de forskellige materialistiske forklaringer på oprindelsen til finjusteringen, dvs. de forklaringer, der
forsøger at forklare finjusteringen uden at henvise
til intelligent design, ender altid med at stå med en
forudgående uforklaret finjustering.
Ydermere som Jay Richards har vist det,12 udviser universets finjustering præcis de træk med
ekstrem lille sandsynlighed og funktionel specifikation, der altid udløser en bevidsthed om og
berettiger en intelligent design-konklusion. Siden
multiversteorien ikke kan forklare finjusteringen
uden at antage en endnu tidligere finjustering,
og siden finjusteringen af et fysisk system for at
opnå et ønsket mål netop er den slags ting, som
vi ved, at intelligente væsener står bag, følger
det, at intelligent design står ved magt som den
bedste forklaring på universets finjustering.
Det gør intelligent design påviselig både i
universets fysiske parametre og i livets informationsbærende egenskaber.
Noterne kan læses på Evolution News,
hvor artiklen er hentet fra: https://evolutionnews.org/2019/01/happy-new-year-1-of-ourtop-stories-of-2018-yes-intelligent-design-isdetectable-by-science/
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SUND FORNUFT
VEGETAR
af Visakha Devi Dasi

Her er en måde at spise på, der giver mening og sparer penge, fra The Higher Taste, en indføringsbog i vegetarisk gourmetmadlavning. Bogen bygger på Srila Prabhupadas lære og er udgivet
af The Bhaktivedanta Book Trust.
Den vigtigste grund for medlemmerne af det
Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed
til at være vegetarer er, at de spiser kun mad,
der er ofret til Herren, og Krishna accepterer ikke
ofringer af ikke-vegetarisk mad. Den hengivne
ofrer mad til Herren Krishna som et udtryk for sin
kærlighed til Ham, og ved at spise resterne af de
ofringer nyder den hengivne en transcendental
udveksling med Herren. Det er fuldkommenheden i og fordelen ved at være vegetar.
Ved Guds arrangement er der også mange
andre fordele for en vegetar såsom økonomiske.
Mange steder i verden bruges over 90 procent af
kornhøsten til opfedning af dyr som køer, svin, lam
og kyllinger. Denne sædvane med at bruge korn til
at producere kød er meget uøkonomisk. For hver
seksten kg korn får man kun et kg oksekød.
I bogen Proteins: Their Chemistry and Politics
bemærker Dr. Aaron Altshul, at når det kommer
til kalorier per arealenhed, kan en kost af korn,
grønsager og bønner brødføde tyve gange flere
mennesker end en kost med kød. For øjeblikket
bruges halvdelen af verdens dyrkede område til
at fodre dyr. Hvis vi brugte Jordens dyrkelige områder til hovedsageligt at producere vegetarisk
mad, kunne planeten let brødføde en befolkning
på tyve milliarder eller mere.
Det ødsle ved kødproduktion er ingen ny opdagelse. I Staten af Platon anbefaler Sokrates en
vegetarisk kost, for den vil give et land mulighed
for at anvende sine landbrugsressourcer på den
mest intelligente måde. Sokrates advarer om, at
hvis folk begynder at spise dyr, vil der være brug for
flere græsarealer. ”Og landet, der var stort nok til at
brødføde sine oprindelige indbyggere, vil være for
lille og ikke tilstrækkeligt, ikke sandt?”spørger han
Glaukon, der svarer, at dette er helt sikkert sandt.
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”Og det får os til at gå i krig, ikke sandt, Glaukon?”
hvortil Glaukon svarer: ”Helt bestemt.”
For nu at komme til vores egen pengepung er
mange vegetariske fødeemner en billigere kilde til
protein end kød. En typisk hundrede grams portion
kød indeholder omkring tyve gram protein, imens
en tilsvarende mængde ost eller linser indeholder
25 g. 100 g sojabønner indeholder 34 g proteiner.
Prøv at sammenligne udgifterne. Oksefilet koster
mindst 150-200 kr. for et kg, imens mange former
for vegetariske proteiner kan fås for en brøkdel af
dette. At blive vegetar vil spare den enkelte forbruger tusinder af kroner hvert år, og den samlede
samfundsbesparelse vil være mange milliarder. I
betragtning af alt dette er det svært at se, hvorfor
ikke alle skulle have råd til at blive vegetarer.
Opskrifterne i dette nummer er til pakoraer,
der er dybstegte, dejdyppede grønsager, der
er perfekte som et lille mellemmåltid, til forretter eller som del af et helt måltid. Til stegning
kan man bruge sin foretrukne nøddeolie eller
vegetabilske olie, men siden pakoraer smager
bedst, når de steges i ghee (renset smør), anbefaler vi det det frem for noget andet. Disse
lækre tilbehør ofres bedst til Krishna, mens de
stadigvæk er varme,sammen med en dressing
af cremefraiche eller en krydret tomatchutney.

Generel tilberedning og stegning af
pakoraer
1. Bland alle ingredienserne til dejen med vand
for at få en mellemtyktflydende dej. Pisk den,
indtil den er lind.
2. Opvarm ghee eller olie i en wok eller stegepande til omkring 175°C. Dyp grønsagsstykkerne ét efter ét ned i dejen, indtil de er
jævnt dækket til, og kom dem derefter i den

varme ghee eller olie. Steg 5-6 stykker ad
gangen og rør rundt i dem engang imellem i
omkring fem minutter, eller indtil de er sprøde
og gyldenbrune.
3. Tag pakoraerne op med en hulske og lad dem
afdryppe gennem en sigte. De kan ofres til
Krishna med det samme eller holdes varme
uden at være dækket til i en ovn ved 120°C i
op til en time.

Blomkåls-pakoraer

Tilberedningstid: 30 minutter
Giver ti portioner
3,75 dl kikærtemel
1,25–1,8 dl vand
1 tsk. salt
1 tsk. spidskommenpulver
1 spsk. korianderpulver
1 knivspids cayennepeber
½ tsk. gurkemeje
1 mellemstort blomkål

Zucchini pakoraer

2,5 dl kikærtemel
½ tsk. gurkemeje
¼ tsk. cayenne
1 tsk. salt
1,25–1,6 dl koldt vand
250 g frisk zucchini skåret i runde skiver på
½ cm tykkelse
½ tsk. garam masala
1/3 tsk. tvekulsurt natron

Spinat-pakoraer

2,5 dl kikærtemel
1,25 dl rismel
½ tsk. gurkemeje
½ tsk. cayenne
1 tsk. spidskommenpulver
1 tsk. korianderpulver
1½ tsk. salt
½ tsk. tvekulsurt natron
1,6–1,8 dl koldt vand
12 store, vaskede spinatblade

Græskar-pakoraer

Obs: Lad dejen stå i 30 minutter, efter at den
er blandet.

2,5 dl kikærtemel
½ tsk. gurkemeje
1/16 tsk. hing
1 tsk. spidskommenpulver
1 tsk. korianderpulver
1 tsk. salt
½ tsk. tvekulsurt natron
2 spsk. tykmælk
0,8–1,25 dl koldt vand
250 g skrællet, modent græskar i stykker på
fem centimeter med en tykkelse på 1,25 cm

Aubergine-pakoraer

2,5 dl kikærtemel
1 tsk. gurkemeje
2 spsk. hvide birkes
½ tsk. cayenne
1½ tsk. salt
½ tsk. sukker
½ tsk. smeltet ghee
1,25–1,6 dl koldt vand
250 g aubergine i stykker på 5 centimeter med
en tykkelse på 0,6 cm

Tomatchutney

Tilberedelsestid: 30 minutter
Giver 8 portioner
6 modne tomater skåret i små stykker
1 spsk. ghee
1 lille finthakket jalapeno chili
½ spsk. sorte sennepsfrø
1 tsk. frisk, revet ingefærrod
½ tsk. salt
4 spsk. sukker
1 spsk. korianderpulver

1. Opvarm ghee i en lille gryde, tilsæt sennepsfrø, chili og ingefær og steg, indtil sennepsfrøene er holdt op med at poppe.
2. Tilsæt tomatstykkerne. Dæk gryden til og
kog over middelvarme i 15 minutter, eller
indtil tomaterne bliver til en klumpet sovs.
3. Tag gryden af varmen og kom sovsen i en
blender ved lav hastighed i fem sekunder.
4. Kom sovsen tilbage i gryden og tilsæt salt,
sukker og korianderpulver. Kog i tre minutter
uden låg. Kan ofres til Krishna både varm
og kold.
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Festivalkalender
2019
Traditionen tro bringer Nyt fra Hare Krishna
en festivalkalender for det nye år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 2019’s festivaler og store dage. Bemærk, at datoen står
i første kolonne, anden kolonne beskriver
hvilken dag det er, og tredje kolonne fortæl-

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

BEGIVENHED

PROGRAM I
KØBENHAVN

Tirsdag 12. februar

Srila Advaita Acaryas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Søndag 17. februar

Nityananda Trayodasi: Srila Nityananda Prabhus fremkomst

Festival fra kl. 16

Lørdag 23. februar

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis fremkomstdag

Program fra kl. 15

Torsdag 21. marts

Gaura Purnima: Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst

Festival fra kl. 15
+ program fra tidlig morgen

Torsdag 28. marts

Srivasa Panditas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Lørdag 13. april

Rama Navami: Herren Sri Ramacandras fremkomst

Festival fra kl. 15

Fredag 17. maj

Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Tirsdag 2. juli

Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang

Aftenprogram fra kl. 17

Lørdag 6. juli

Ratha-yatra, Festival of India

Festival i Københavns
centrum fra kl. 12

Torsdag 15. august

Herren Balaramas fremkomst

Program fra kl. 15

Fredag 23. august

Sri Krishna Janmastami: Herren Sri Krishnas fremkomst

Festival fra kl. 16
+ program fra tidlig morgen

Lørdag 24. august

Srila Prabhupadas fremkomst

Vyasa-puja fra kl. 15

Fredag 6. september

Radhastami: Srimati Radharanis fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Onsdag 11. september

Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Mandag 28. oktober

Dipavali (Diwali) + Govardhana Puja

Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 31. oktober

Srila Prabhupadas bortgang

Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 7. november

Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang

Aftenprogram fra kl. 17

Lørdag 7. december

Srimad Bhagavad-gitas fremkomst

Bogdistribution for alle

Søndag 15. december

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis bortgangsdag

Program fra kl. 15

Mandag 24. december

Juleaften

Aftenprogram fra kl. 17

Mandag 31. december

Nytårsaften

Aftenprogram fra kl. 17

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

Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30.
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 19.
Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.
Tirsdag den 13.2: Srila Advaita Acaryas fremkomst.
Aftenprogram fra kl. 17.
Søndag den 17.2: Srila Nityananda Prabhus fremkomst
(Nityananda Trayodasi). Festival fra kl. 15.
Lørdag den 23.2: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis
fremkomstdag. Aftenprogram fra kl. 17.

Radio Krishna Kbh.

yadu@krishna.dk - Tlf.: 38101232 - www.krishna-online.dk
Frekvenser: FM 87,6 MHz og 90,6 MHz på Hybridnet
Sendetider
Mandag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Tirsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Onsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30 og 22.00-02.00
Torsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Fredag 09.00-11.00 og 16.00-17.30 og 22.00-00.00
Lørdag 08.00-10.00 og 16.00-17.00

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider
Mandag 06.00 - 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

https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle
facebook side
www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook gruppe

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
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

harekrishna.no
Januar/februar
Hare Krishna tempelet i Oslo i Bauneveien 4 stenger
1. februar.
Det vil fortsatt være søndagsfest hver søndag kl. 15,
men sted er ikke avgjort.
Mer info: Facebook: Iskcon Norway (Hare Krishna
Movement)
Mail: norgeiskcon@gmail.com
Govinda – Bergen Hare Krishna Senter.
Lille Øvregaten 4, 5018 Bergen
Hver lørdag kl. 16-19: Lovefeast. Kirtan, foredrag og
prasada.
Hver tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.30–14: Gratis
lunsj.
Hver onsdag kl. 17-19: Bhagavad-gita studie
Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon
Mail: govindabergen@gmail.com

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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MAYAPUR FRA 2019 TIL 2022
Opførelsen af det store tempel i Sridhama Mayapur – Temple of Vedic Planetarium
– fortsætter med uindskrænket fart. Billederne foroven er fra sidst i 2018 og viser,
hvordan templets ydre dekorationer begynder at tage form. Således er arbejdet på de
tre kupler nu langt fremme og forventes at blive færdiggjort i 2019. Hvordan arbejdet
skrider frem, kan man følge på tovp.org.
Hele templet er planlagt at skulle stå klart i 2022. I forbindelse med Mayapurtemplet kan Danmark forvente at få besøg i 2019 af nogle af projektets ledere såsom
Ambarisa Prabhu og Jananivasa Prabhu, der rejser rundt og fortæller om templet
og rejser midler over hele verden til det, der med rette kan betegnes som ISKCON’s
flagskibsprojekt. Deres besøg i Danmark forventes at falde i maj måned.
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