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KALENDER

Gaura Purnima
Nyt fra Hare Krishna er tilbage igen, efter
at vi sprang februar 2019 over. På redaktionen var vi bortrejst i to uger, som vi tilbragte
i Alachua, Florida, der har et stort samfund
af hengivne. Bhaktivedanta Institute afholdt
også en stor konference om bevidsthed i
nærliggende Gainesville med deltagelse af
folk både inden for og uden for ISKCON.
Artiklen på side 14 blev givet som en præsentation på den konference.
Den store begivenhed i marts er Gaura
Purnima, Herren Caitanya Mahaprabhus
fremkomst. Herren Caitanya er Krishna Selv,
der kom for 500 år siden som en stor hengiven og spredte sangen af Hare Krishna over
hele Indien. Den moderne Hare Krishnabevægelse er en direkte udløber af Hans
oprindelige bevægelse. I den anledning
bringer vi en biografi over Hans liv af Srila
Bhaktivinoda Thakura fra 1896. Biografien
er en klassiker. Den bringes i to dele, hvor
første del kan læses på side 6.
Køkkensiden bringer også en fortælling
om Herren Caitanya på side 20.
Billedet på forsiden er forsiden fra Srila
Prabhupadas bog Krsna the Reservoir of
Pleasure, der bringes i oversættelse i Nyt
fra Hare Krishna over tre gange. På side 3
starter den anden del af oversættelsen.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Krishna, reservoiret af nydelse, del 2
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 1970’erne. Her bringes den i
en ny oversættelse.
samme måde er det ingen let opgave for noFordi Bhagavad-gita taltes på Kuruksetras
gen at gøre en ende på sin identifikation med
slagmark, spørger nogle, hvad vi har at gøre
disse kropslige betegnelser. Men hvis vi ikke
med slagmarken. Vi vil have viden om den
desto mindre fortsætter med at høre denne
åndelige sfære, så hvorfor skulle vi bekymre
Krishna-katha, vil det være meget let. Gør et
os om denne slagmark? Fordi Krishna er på
eksperiment. Man kan gøre et eksperiment for
slagmarken. Derfor er hele slagmarken blevet at se, hvor let man vil være i stand til at frigøre
Krishna’iseret. Ligesom når en elektrisk strøm sig selv fra alle disse betegnelser. Selvfølgelig
går igennem noget metal, og hele metallet
er det ikke muligt at rense alt snavset ud fra
bliver ladet med elektricitet, bliver den materie,
sindet med ét, men vi bliver med det samme
som Krishna er interesseret i, Krishna’iseret.
bevidst om, at indflydelsen fra den materielle
Ellers ville det ikke være nødvendigt at diskunatur er blevet mindre.
tere Kuruksetras slagmark. Det er Krishnas
Den materielle natur fungerer på tre måder
almagt.
– i godhed, i lidenskab og i uvidenhed. UvidenDenne almagt beskrives også i Srimad-Bhahed er håbløst liv. Lidenskab er materialistisk.
gavatam. Der er mange former for KrishnaDen, der er under indflydelse af lidenskabens
katha [tale om Krishna]. Den vediske litteratur
kvaliteter, ønsker denne falske nydelse af
er fyldt med dem. Veda betyder, at det er
materiel eksistens. Fordi han ikke kender
Krishna-katha. Skrifter inklusive Vedaerne kan
sandheden, ønsker han at presse energien
synes at være forskellige, men formålet med
ud af kroppen blot for at nyde denne materie.
dem alle er Krishna-katha. Hvis vi blot lytter til
Det kaldes lidenskabens kvalitet. Med hensyn
disse emner om Krishna, hvad vil resultatet da til dem i uvidenhedens kvalitet har de hverken
være? De er ren transcendental lydvibration,
lidenskab eller godhed. De er i det dybeste
og resultatet vil være åndelig bevidsthed.
mørke i livet. Når man befinder sig i godhedens
Vi har ophobet mange foruroligende ting
kvalitet, kan man i det mindste teoretisk forstå,
inde i vores hjerter på grund af vores materihvad jeg er, hvad Gud er, og hvad vores forhold
elle besmittelse igennem mange, mange liv.
er. Dette er godhedens kvalitet.
Mange, mange liv – ikke blot dette liv, men
Ved at høre Krishna-katha vil vi blive befriet
også tidligere liv. Så når vi kigger ind i vores
fra stadierne af uvidenhed og lidenskab. Vi vil
hjerter med denne Krishna-katha, vil den
blive situeret i godhedens kvalitet. I det mindforurening, vi har ophobet, blive vasket væk.
ste vil vi have virkelig viden – viden om, hvad vi
Vores hjerter vil blive renset for alt snavs, og så
er. Uvidenhed er som dyrets tilværelse. Dyrets
snart snavset er vasket af, vil vi være situeret
liv er fuld af lidelse, men dyret ved ikke, at det
i ren bevidsthed.
lider. Tag for eksempel et svin. Selvfølgelig
Det er meget vanskeligt at udrydde alle de
ser man ingen svin her i New York City, men
falske betegnelser fra én selv. For eksempel
i landsbyerne i Indien ser man svinet. Hvor
er jeg inder. Det er ikke nemt med det samme
miserabelt og lidelsesfyldt hans liv er! Han bor
at tro, at jeg ikke er inder, men en ren sjæl. På
på et snavset sted, æder ekskrementer og er
3

altid uren. Trods det er svinet lykkeligt, når det
æder ekskrementer og konstant har sex med
hunsvinet og bare bliver fedt. Svinet bliver fedt,
fordi ånden af nydelse er der – selv om den
for ham er sanselig nydelse.
Vi bør ikke være ligesom svinet og falsk tro,
at vi er meget lykkelige. At arbejde hårdt hele
dagen og natten og have lidt sexliv – vi tror, at
vi er meget lykkelige på den måde. Men det er
ikke lykke. Det er blevet beskrevet i SrimadBhagavatam som et svins lykke. Menneskets
lykke er, når det befinder sig i godhedens kvalitet. Da kan man forstå, hvad virkelig lykke er.
Hvis vi som en del af vores daglige rutine
hører denne Krishna-katha, vil resultatet være,
at alle de snavsede ting, vi har ophobet i
hjertet liv efter liv, vil blive renset ud. Faktisk
vil vi opleve, at vi ikke længere er i uvidenhed
eller i lidenskab, men befinder os i godhedens
kvalitet. Hvad er den position?
Vi vil opleve at være glade i alle omstændigheder i livet. Vi vil aldrig føle os gnavne.
I Bhagavad-gita lærer vi, at dette er vores
brahma-bhuta situation, det højeste stadie af
godhed [se også SB. 4.30.20]. Vedaerne lærer
os, at vi ikke er denne materie. Vi er Brahman.
Aham brahmasmi. Herren Sankaracarya
prædikede dette evangelium til verden. Vi er
ikke denne materie. Vi er Brahman, ånd. Når
åndelig erkendelse bliver opnået, vil vores
symptomer ændre sig. Hvad er de symptomer? Når man befinder sig i sin egen åndelige
bevidsthed, vil man ikke længere plages af
længsel og beklagelse. Beklagelse er over
det mistede, og længsel er efter vinding.To
sygdomme karakteriserer denne verden: Det,
vi ikke besidder, længes vi efter. ”Hvis jeg får
disse ting, vil jeg blive lykkelig. Jeg har ingen
penge, men hvis jeg får en million dollars, vil
jeg blive lykkelig.” Og når vi har en million dollars, vil de på en eller anden måde blive mistet.
Så vil vi græde: ”Åh, jeg har mistet dem!” Når
vi længes efter vinding, er det en slags lidelse.
Når vi lider tab, er det også lidelse. Men når
vi befinder os i brahma-bhuta, vil vi hverken
lide eller længes. Vi vil se alle og alting med
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samme syn. Selv hvis vi befinder os midt i en
flammende tumult, vil vi ikke være forstyrret.
Det er godhedens kvalitet.
Srimad-Bhagavatam betyder videnskaben om
Gud. Hvis vi er vedholdende i videnskaben om
Gud, vil vi befinde os i brahma-bhuta-statussen.
Vi skal handle fra den brahma-bhuta-status, for
her anbefales handling. Så længe vi har denne
materielle krop, er vi nødt til at arbejde. Vi kan
ikke holde op med at arbejde. Det er ikke muligt.
Men vi er nødt til at tage yogaens taktik i brug,
og på den måde sker der intet fortræd ved det,
selv om vi må gøre noget almindeligt arbejde,
som vi ifølge vores skæbne eller omstændigheder er anbragt i. For eksempel kan man på sit
arbejde være nødt til at fortælle en løgn, ellers
vil ens forretning ikke kunne fortsætte. At lyve er
ikke nogen god ting, så derfor konkluderer man
måske, at ens erhverv ikke bygger på ordentlige
moralske principper, og man bør derfor opgive
det. Men i Bhagavad-gita finder vi instruktionen,
at vi ikke må opgive det. Selv hvis vi anbringes
i sådanne omstændigheder, at vores levebrød
ikke kan fortsætte uden en eller anden uhæderlig praksis, bør vi ikke opgive det. Men vi bør
forsøge at få det renset. Hvordan renses det?
Ved ikke at beholde det frugtbærende resultat
af vores arbejde. Det tilhører Gud.
Sukrta betyder fromme aktiviter. Duskrta
betyder ufromme aktiviteter. På det materielle
niveau kan vi være fromme eller ufromme, eller vi er en blanding af fromt og ufromt. Herren
Krishna råder os til, at vi handler med viden om
eller hengivenhed til den Højeste. Hvad betyder
den viden? Det betyder, at jeg er en uadskillelig
del af den højeste bevidsthed, og at jeg ikke
er denne krop. Hvis jeg identificerer mig selv
som en amerikaner, som en inder eller som dit
eller dat, er jeg på det materielle plan. Vi bør
hverken identificere os selv som amerikanere
eller indere, men som ren bevidsthed. Jeg er en
underordnet bevidsthed af den højeste bevidsthed. Med andre ord er jeg Guds tjener. Gud er
den højeste bevidsthed, og jeg er Hans tjener.
I vores nuværende forståelse vil underordnet
sige at være tjener. (Fortsættes i næste nummer)

SOCIAL KONTROL I RELIGIONER
Et svar til religion.dk
af Lalitanatha Dasa

Religion.dk, en hjemmeside under Kristeligt
Dagblad, har bedt om et svar på følgende
oplæg:
I løbet af det seneste år har der gentagne
gange været fokus på social kontrol i religiøse
miljøer. Vi kunne derfor godt tænke os at lave
en lille miniserie på religion.dk om social kontrol, hvor repræsentanter fra forskellige religioner fortæller om deres tanker eller oplevelser
med social kontrol.
Jeg tænker her på social kontrol, som når
et individ af medtroende begrænses i sin livsudfoldelse og retten til at træffe selvstændige
valg angående eget liv og fremtid.
Jeg vil derfor spørge dig, om du har lyst
til at deltage i serien ved at skrive et indlæg
med udgangspunkt i et eller flere af følgende
spørgsmål:
Har du oplevet social kontrol i de religiøse
miljøer, som du færdes i? Det kan enten være
dig selv, eller bekendte, der har været udsat
for den. Hvordan var du/de udsat for social
kontrol?
Hvor ser du de største farer for social kontrol
indenfor din trosretning (fx hjemme, blandt
venner, eller et helt tredje sted)?
Hvilken type af
social kontrol kan
du forestille dig,
at din trosretning
er i fare for at
begå?
Hvordan kan
man undgå social
kontrol indenfor
din trosretning?
Hvad oplever
du, at der bliver
gjort noget for at
undgå det?

SVAR: Social kontrol foregår overalt, hvor
der er mennesker, nogle steder endda i ekstrem grad. Hvad f.eks. med militæret?
Social kontrol er ikke altid dårligt. Tværtimod
er det nødvendigt, når mange skal fungere
sammen som i familier eller samfund. Det er
godt for børn at være under social kontrol,
fordi deres selvstændige valg kan bringe
ulykke over dem, eller de har bare ikke det
nødvendige perspektiv til at kunne tænke
langsigtet med deres liv, men har brug for
voksne til at gøre det for dem. Mange voksne
ville også have godt af at være mere under
kontrol. Over 800.000 danskere har et sygeligt
alkoholforbrug. Mere social kontrol ville være
bedre for dem.
Social kontrol bliver et problem, når personer udøver indflydelse over andre, ikke for at
gavne, beskytte eller hjælpe dem, men for at
udnytte dem til deres egen egoistiske interesse
(økonomisk, fysisk, emotionelt osv.), eller når
de bare ikke er kvalificerede til at beskytte og
hjælpe andre, men prøver at gøre det alligevel.
Det kan man støde på i alle sammenhænge.
I religioner oplever man det også, hvilket
(Fortsættes side 19)

SRI CAITANYA MAHAPRABHU:
HANS LIV OG LÆRE
af Srila Bhaktivinoda Thakura

I anledning af Gaura Purnima, Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst den 21. marts 2019,
bringes en biografi, der er skrevet af Srila Bhaktivinoda Thakura i 1896 (dateret den 20. august
1896). Srila Prabhupada brugte den samme biografi i sin bog Teachings of Lord Caitanya, der
også er udkommet på dansk med titlen Den Gyldne Avatar.
Caitanya Mahaprabhu blev født i Mayapur i
byen Nadia lige efter solnedgang om aftenen
den 23. Phalguna i året 1407 Sakabdba, hvilket svarer til den 18. februar 1486 ifølge kristen
tidsregning. Månen var formørket, da Han blev
født, og folk i Nadia var optaget af at bade,
som det var skik ved sådanne lejligheder, i
Bhagirathi (Ganges) med høje bifaldsråb af
Haribol. Hans far, Jagannatha Misra, en fattig brahmana af den vediske orden, og Hans
moder, Sacidevi, en forbilledlig god kvinde,
nedstammede begge fra en brahmana-slægt,
der oprindeligt var bosiddende i Sylhet. Mahaprabhu var et smukt barn, og byens kvinder
kom med gaver for at se ham. Hans morfar,
Pandita Nilambara Cakravarti, en berømt
astrolog, forudsagde, at barnet med tiden ville
blive en stor person. Derfor gav han Ham navnet Visvambhara. Nabolagets kvinder kaldte
Ham Gaurahari på grund af Hans gyldne
hudfarve, og Hans mor kaldte Ham Nimai på
grund af nimba-træet, som Han fødtes under.
Da han blev lidt større, blev Han en snurrig og
lystig fyr. Efter Sit femte år blev Han optaget
på en pathasala, hvor Han lærte Sig bengalsk
på meget kort tid.
De fleste af Hans samtidige levnedsskildrere
har omtalt bestemte anekdoter, der ikke er
andet end vidnesbyrd om Caitanyas tidlige
mirakler. Det fortælles, at da Han var spæd på
Sin mors skød, græd Han uden ophør, men
når nabokonerne råbte ”Haribol!” højt, plejede
Han at standse. Således blev der konstant
sagt ”Haribol!” i huset som et varsel om heltens
fremtidige mission. Det er også blevet fortalt,
at da Hans mor gav Ham konfekter at spise,
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spiste Han ler i stedet for maden. Hans mor
spurgte om grunden dertil, og Han svarede,
at siden konfekter er intet andet end ler i en
anden form, kunne Han lige så godt spise ler.
Hans mor, der også var en panditas ægtefælle,
forklarede, at hver genstand i en bestemt tilstand er indrettet til en bestemt anvendelse.
Når jord er i en tilstand som en krukke, kan
den bruges som en vandkande, men i jords
tilstand som en mursten er en sådan anvendelse ikke mulig. Ler i form som konfekt er
derfor anvendelig som mad, imens ler i andre
tilstande ikke er det. Drengen blev overbevist
og indrømmede sin dumhed over at spise ler
og lovede ikke at begå den fejl i fremtiden.
En anden mirakuløs hændelse berettes. Der
står skrevet, at en brahmana på pilgrimsrejse
blev gæst i Hans hjem, hvor han lavede mad,
som han ofrede i bordbøn med meditation på
Krishna. I mellemtiden kom drengen og spiste
den kogte ris. Brahmanaen blev forbavset
og lavede igen mad på Jagannatha Misras
anmodning. Drengen spiste igen den kogte
ris, mens brahmanaen ofrede risen til Krishna
i meditation. Brahmanaen blev overtalt til at
lave mad en tredje gang. Denne gang sov
alle husets beboere tungt, og derfor viste
drengen Sig som Krishna for den rejsende og
velsignede ham. Brahmanaen glemte derefter
sig selv i ekstase ved synet af genstanden for
sin tilbedelse.
Det er også blevet fortalt, at to tyve stjal
drengen fra Hans fars dør for at plyndre Hans
juveler og gav Ham slik at spise på vejen.
Drengen udfoldede Sin illusoriske energi og
narrede tyvene til at bære Ham tilbage til

Sit eget hjem. Af frygt for at
blive opdaget efterlod tyvene
drengen der og flygtede. En
anden mirakuløs ting, der er
blevet beskrevet, var, hvordan drengen krævede at få
og faktisk fik alle de ofringer,
som Hiranya og Jagadisa
havde samlet til tilbedelse af
Krishna på ekadasi-dagen.
Da Han var kun fire år gammel, sad Han på en dynge
kasserede køkkengryder,
der blev anset for uhellige
af Hans mor. Han forklarede
for Sin mor, at der ikke kunne
være tale om hellighed og
uhellighed, når det kom til
lergryder, der var smidt væk,
efter at madlavningen var
overstået. Disse anekdoter
relaterer til Hans purunge
alder op til Hans femte år.
Otte år gammel blev Han
optaget i Gangadasa Panditas tola i Ganganagara tæt
på Mayapurs landsby. På to
år blev Han belæst i sanskrit
grammatik og retorik. Hans
læsning herefter var selvstudier i Hans eget hjem,
hvor Hans far, der selv var en pandita, havde
bøger af største vigtighed. Tilsyneladende
læste Han smrti i Sine selvstudier og også
nyaya i konkurrence med Sine venner, der på
det tidspunkt studerede under den berømte
pandita Raghunatha Siromani.
Herefter blev Caitanya i sit tiende år en
duelig lærd i grammatik, retorik, smrti og
nyaya. Det var derefter, at Hans ældre bror,
Visvarupa, forlod hjemmet og accepterede en
sannyasis asrama. Selv om Caitanya var en
meget ung dreng, trøstede Han Sine forældre
og lovede, at Han ville tjene dem for at glæde
Gud. Kort tid efter det forlod Hans far verden.
Hans mor var dybt bedrøvet, og Mahaprabhu

trøstede Sin mor, der nu var enke, med Sin
sædvanlige glade fremtoning.
Det var som 14- eller 15-årig, at Mahaprabhu
blev gift med Laksmidevi, Vallabhacaryas datter, der også var fra Nadia. Han blev på det
tidspunkt anset for at være en af de bedste
lærde i Nadia, der var det berømte lærdomssæde for nyaya-filosofi og sanskrit-lærdom.
For ikke at tale om smarta panditaerne var selv
naiyayikaerne alle bange for at konfrontere
Ham i boglige diskussioner.
Fordi Han nu var en gift mand, rejste Han
til Østbengalen til bredden af Padma for at erhverve rigdom. Der udfoldede Han Sin lærdom
og tjente en del penge. Det var på den tid, at
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Han med mellemrum prædikede vaisnavisme.
Efter at have lært Tapana Misra principperne i
vaisnavisme gav Han ham ordre til at rejse til
Benares og slå sig ned der.
Under Hans ophold i Østbengalen forlod
Hans hustru Laksmidevi denne verden på
grund af et slangebid. Da Han vendte hjem,
fandt Han Sin mor i en sørgende tilstand. Han
trøstede hende med en forelæsning om den
usikre natur af menneskelige anliggender. Det
var på Hendes anmodning, at Han giftede
Sig med Visnupriya, Raja Pandita Sanatana
Misras datter.
Hans kammerater sluttede sig til Ham efter
Hans tilbagevenden fra Hans pravasa eller
korte rejse. Han var nu så kendt, at Han blev
anset for at være Nadias bedste pandita.
Kesava Misra fra Kashmir, der kaldte sig
selv den Store Digvijayi, kom til Nadia for
at diskutere med stedets pandita. Nadias
tola-professorer var bange for den såkaldte
sejrende pandita og forlod byen under påskud
af at være inviteret ud. Kesava mødte Mahaprabhu ved Barokona-ghata i Mayapur. Efter
en meget kort diskussion med Ham blev han
besejret af drengen, og ydmygelsen tvang ham
til at tage et andet sted hen. Nimai Pandita var
nu Sin tids vigtigste pandita.
Det var i en alder af seksten eller sytten,
at Han rejste til Gaya med en gruppe af Sine
elever og dér tog åndelig initiering fra Isvara
Puri, en vaisnava sannyasi og discipel af den
berømte Madhavendra Puri. Da Nimai Pandita
kom tilbage til Nadia, blev Han religiøs prædikant, og Hans religiøse natur blev så udtalt,
at Advaita Prabhu, Srivasa og andre, der før
Caitanyas fødsel allerede havde accepteret
vaisnava-troen, var forbavset over den unge
mands forandring. Han var nu ikke længere
en stridslysten naiyayika, en kværulerende
smarta eller kritiserende retoriker. Han svimlede ved lyden af Krishnas navn og opførte
Sig som en inspireret mand under indflydelsen
af Sin religiøse overbevisning. Det er blevet
beskrevet af øjenvidnet Murari Gupta, at Han
viste Sine himmelske evner i Srivasa Panditas
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hjem i tilstedeværelse af hundredvis af Sine
tilhængere, der for de flestes vedkommende
var belæste lærde.
Det var på den tid, at Han åbnede en natlig
kirtana-skole i Srivasa Panditas gård med
Sine oprigtige tilhængere. Der prædikede
Han, der sang han, der dansede Han, og der
udtrykte Han alle former for religiøse følelser.
Nityananda Prabhu, der på den tid var en
prædikant af vaisnavisme, og som da havde
fuldendt Sine rejser over hele Indien, sluttede
Sig til Ham på det tidspunkt. Ja, en skare af
pandita-prædikanter af vaisnavisme, som alle
var oprigtige i hjertet, kom og sluttede sig til
Ham fra forskellige steder i Bengalen. Nadia
blev nu det faste sæde for en stor gruppe
vaisnava acaryaer, hvis mission det var at
åndeliggøre menneskeheden med den højeste
indflydelse af vaisnava-overbevisningen.
Den første befaling, som Han gav Prabhu
Nityananda og Haridasa var denne: ”Af sted,
venner, af sted igennem byens gader. Mød
hver mand ved hans dør og bed ham synge
Haris navn med et helligt liv, og kom da og
fortæl mig hver aften om resultatet af jeres forkyndelse.” Efter at være blevet således befalet
gik de to prædikanter ud og mødte Jagai og
Madhai, to særdeles modbydelige originaler.
De overfusede prædikanterne, da de blev
fortalt om Mahaprabhus befaling, men blev
hurtigt omvendt under indflydelse af den bhakti
(hengivenhed), som blev indskærpet af deres
Herre. Folk i Nadia var nu overraskede. De
sagde: ”Ikke blot er Nimai Pandita et gigantisk
geni, men Han er helt sikkert en missionær fra
den Almægtige Gud.” Fra denne tid indtil Hans
23. år prædikede Mahaprabhu Sine principper
ikke blot i Nadia, men i alle vigtige byer og
landsbyer rundt omkring Sin by. Hjemme hos
Sine tilhængere viste Han mirakler, underviste
i de esoteriske principper i bhakti og sang Sin
sankirtana med andre bhaktaer.
Hans tilhængere i byen Nadia begyndte nu
at synge Haris hellige navn i gaderne og på
markedspladserne. Dette skabte en sensation
og gav anledning til forskellige følelser i for-

skellige kvarterer. Bhaktaerne
var meget fornøjede. Smarta
brahmanaerne blev misundelige på Nimai Panditas fremgang og klagede til Chand Kazi
over Caitanyas karakter som
ikke-hindu. Kazi kom hjem til
Srivasa Pandita og slog en
mrdanga (khola-tromme) i
stykker og erklærede, at medmindre Nimai Pandita holdt
op med at lave spektakel over
Sin underlige religion, ville han
være nødsaget til at tvinge
muhamedanisme over Ham
og Hans tilhængere.
Dette kom Mahaprabhu for
øre. Han gav byens folk ordre
til at komme ud om aftenen
med fakler i hånden. Det gjorde de, og Nimai marcherede
ud med Sin sankirtana opdelt
i fjorten gruppen. Ved Sin ankomst til Kazis hus havde Han
en lang samtale med Chand
Kazi og overførte til slut Sin
vaisnava-indflydelse til hans
hjerte ved at røre hans krop.
Kazi græd da og indrømmede,
at han havde mærket en stærk
åndelig indflydelse, der havde
fjernet hans tvivl og frembragt en religiøs overbevisning, der gav ham den største ekstase.
Chand Kazi sluttede sig herefter til sankirtanaselskabet. Verden var forbløffet over den
Store Herres åndelige kraft, og hundredvis
af kættere omvendte sig og stillede sig under
Visvambharas flag efter denne hændelse.
Som det næste yppede nogle misundelige
og lavsindede brahmanaer fra Kulia kiv med
Mahaprabhu og samlede et parti for at gå imod
Ham. Nimai Pandita havde naturligt et blødt
hjerte, selv om Han var stærk i Sine principper.
Han erklærede, at partiskhed og sekterisme
var de to store fjender af fremskridt, og så
længe Han ville fortsætte med at være en

indbygger i Nadia og tilhøre en bestemt familie, ville Hans mission ikke have fuldstændig
medgang. Han besluttede Sig da for at blive
en verdensborger og kappe forbindelsen til
Sin bestemte familie, kaste og trosbekendelse.
Med denne beslutning antog Han en sannyasis position i Katwa under ledelse af Kesava
Bharati fra den by i sit 24. år. Hans mor og
hustru græd bitterligt over Hans adskillelse,
men selv om vores helt havde et blødt hjerte,
var Han en person af stærkt princip. Han
lagde Sin lille verden med Sit hjem bag Sig til
gengæld for Krishnas ubegrænsede åndelige
verden med mennesker generelt. (Fortsættes
i næste nummer)
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AFBALANCERET
AHIMSA
af Jayadvaita Swami

Som en aspirerende hengiven af Krishna
er jeg konfronteret med et moralsk problem:
Jeg går ind for mælkeprodukter, men er imod
slagtning, og jeg ved, at mælkeindustrien og
slagterindustrien er partnere i grusomhed og
drab. Hvis jeg køber mælk i butikkerne, kan
jeg være sikker på, at den kommer fra køer,
der er blevet udnyttet og mishandlet og til sidst
nådesløst slagtet.
Hvordan kan min etik tillade mig at købe en
sådan mælk, ofre den til Krishna, der er køernes velønsker, og tilmed drikke den?
Alligevel lægger hele kulturen i Krishna-bevidsthed stor vægt på mælk og mælkeprodukter som ghee, yoghurt, smør, mælkekonfekter
osv. Vi ofrer sådanne ting til Krishna, vi bruger
dem til at bade vores Deiteter med, vi indtager
dem selv, og vi bruger dem til den mad, vi serverer på vores festivaler og til vores fester og
hjemmeprogrammer, på vores restauranter og
hvor som helst, vi uddeler prasadam.
Hvad kan vi gøre?
Hvis vi er heldige, kan vi udelukkende bruge
ahimsa-mælk, dvs. mælk fra køer, der er blevet
draget omsorg for og beskyttet igennem hele
deres naturlige liv. For dem, der har deres
egne køer eller bor nær et Hare Krishnalandbrug eller har nogen anden måde at få
ægte ahimsa-mælk på, er det måske den
bedste mulighed. Men for de fleste af os er
ahimsa-mælk sjældent tilgængeligt, om nogensinde overhovedet. En anden mulighed
er at drikke mælkeindustriens mælk under alle
omstændigheder og retfærdiggøre vores valg
med forskellige begrundelser eller rationaliseringer eller bare ikke tænke så meget over det.
Verden er hård. Hvad kan vi gøre (det er det
valg, jeg selv har taget i mange år)?
Eller ellers kan vi vælge veganerens vej og
fuldstændigt forsværge mælkeprodukter. Med
dette valg kan vi tænke: ”Jeg vil ikke have no10

get at gøre med denne ondsindede industri.”
Ved at nægte at købe slagterindustriens mælk
kan vi ”stemme med vores pengepung” og
berøve industrien vores penge. En lille gestus
måske, men de kroner kan blive til mange.
Jeg har på det seneste tænkt på en anden mulighed, som jeg kalder ”afbalanceret
ahimsa”.
Lad os sige, at vi ikke kan få ahimsa-mælk,
men af en eller anden grund ikke er parate
eller villige til at forsværge mælk. Vi kan stadig skride til handling imod slagterindustrien
og stemme med vores pengepunge og tegnedrenge, hvis vi samtidigt giver et rimeligt
bidrag til kobeskyttelse.
For hver krone, som jeg køber mælk for i
en butik, kan jeg lægge en krone til side til at
bekytte køer for. Eller hvis det er for meget,
kan jeg lægge 50 øre til side, eller hvad jeg er
i stand til. Hver eneste måned og hvert år kan
jeg så tage de penge, der er lagt til side, og
sende dem til et pålideligt ahimsa-mejeri (for
mig er det nærmeste på min hjemmebane i
New York gården Gita Nagari i Pennsylvania).
Som en økonomisk taktik er dette nok mere
effektivt end blot at boykotte slagterindustriens
produkter. Hvis jeg nægter at købe slagterindustriens mælk, lægger milliardfirmaer som
Nestlé, Arla, Danone, Fonterra og Kraft Heinz
næppe mærke til, at mine småører ikke er
der. Alle verdens veganere ganget med ti ville
dårligt nok påvirke deres pengestrøm. Men beskedne bidrag til små ahimsa-gårde kan gøre
en stor forskel for disse gårde og hjælpe dem
til at fortsætte og støtte deres mission med at
give mælk fra beskyttede køer.
Enkeltpersoner kan bidrage såvel som familier, templer eller hvem og hvad som helst,
der bruger mælk.
Hvis du er veganer, fint. Men bortset fra at
sige nej til mælkeindustrien kan du også sta-

digvæk donere et konkret bidrag til kobeskyttelse ved at give til ahimsa-gårde.
For mit vedkommende har jeg lavet et groft
overslag. Lad os sige, at jeg hver dag drikker
et stort glas mælk og bruger en spisefuld
ghee (jeg tror, det er i overkanten, men det
er godt nok. Overkanten kan så dække for
ekstra ting som tykmælk og mælkekonfekter). På et år bliver det til 125 liter mælk og
5 kg ghee. I New York koster mælk ca. 7,50
kr. for en liter, imens 1 kg ghee sælges for
100 kr. Når det bliver lagt sammen, bliver de
mælkepenge, jeg vil modregne, til omkring
1450 kr. Hvis jeg lægger lidt ekstra oveni,
kan jeg inden årets udgang donere 2.000
kr. til Gita Nagari.
Ved at nægte at drikke mælk eller bruge
mælkeprodukter berøver jeg mælkeindustrien

for meget mindre end det. For hver eneste
krone, jeg bruger på mælk, går en del til
supermarkedet, en del til at lave mælkekartonen, en del til transportfirmaerne, en del til de
involverede banker og finansinstitutioner og
en del til skatter langs hele forsyningslinien.
Så jo, jeg kan påføre mælkeindustrien et
lillebitte slag, men med afbalanceret ahimsa
kan jeg hjælpe til at give græs, omsorg og
husly til køer, der bliver elsket og beskyttet af
Krishnas hengivne og give mælkeindustrien et
meget større slag ved som en kontrast til deres
produkter, der er udvundet med grusomhed,
at hjælpe til at give mælk, der virkelig står for
kærlighed, hengivenhed og dharma.
Kilde: https://iskconnews.org/introducingahimsa-balancing,6833/

AFBALANCERET AHIMSA I DANMARK
Som en efterskrift kan det
tilføjes, at flere hengivne i København såvel som templet i Vanløse
har de senere år fulgt noget i retning af Jayadvaita Swamis princip. I Skåne har Madhava Puri og
Anaghastya holdt ahimsa-køer
siden 2016. I den tid har templet
hver uge sendt 500 kr. til deres
køer (og til gengæld modtaget
rigelige mængder af den fineste ahimsa-mælk, der er blevet
ofret til Sri-Sri Gaura-Nitai og
serveret for templets hengivne
og gæster). Andre har også støttet parrets initiativ i Skåne. Hvis
I, der læser dette, har lyst til at
følge trop, kan I læse om dem i
Nyt fra Hare Krishna, september
2016, eller finde mere på Internettet: https://www.workaway.
info/531951495574-en.html eller
https://www.facebook.com/pg/
krishnasfarm/posts/
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FREMSIG HARE KRISHNA
MED OPMÆRKSOMHED
af Sacinandana Swami

Når man begynder at spørge sig selv: ”Hvad
vil bringe mig tættere på Krishna?”, vil man
gerne lære ikke bare en hvilken som helst
sadhana, men den bedste sadhana, der virker
hurtigst, giver det bedste resultat og ikke kræver kvalifikationer, som man ikke har. Når man
har fundet den sadhana, vil man gerne vide:
”Nøjagtigt hvordan skal jeg praktisere den?”
Dette spørgsmål vil nærmest begynde at forfølge én. ”Skal jeg tage til Vrindavana?” ”Skal
jeg bade i Radha-kunda?” ”Skal jeg studere?”
Målet med enhver sadhana, der bringer én
tættere på Krishna, er at rense hjertet. Man
kan lave yoga-øvelser, eller man kan meditere,
men hvis éns hjerte bliver ved med at være
fyldt med materielle ønsker og urenheder,
hvad gavner det da? Den bedste sadhana må
have den største kraft, og den største kraft er
hos Gud. Kun Krishna kan virkelig rense hjertet, og Han gør dette i Sin mest barmhjertige
form: Hans hellige navn.
Det hellige navn sammenlignes med en
ønskesten. Ved sin kraft kan en ønskesten
forvandle alting, den rører ved, til guld. Det
samme sker, når det hellige navn rører ved en
betinget sjæls bevidsthed – han forvandles.
Recitation af det hellige navn er den bedste
måde at opnå fuldkommenhed på i Kali-yuga
(SB. 12.5.51). Kun denne recitation har kraften
til direkte at give kærlighed til Krishna. Derfor
anses det for at være den bedste form for sadhana (Brhad-Bhagavatamrta 2.3.158).
Man kan imidlertid kun opnå skatten af
kærlighed til Herren, hvis man fremsiger Hare
Krishna uden forseelser (Caitanya-caritamrta,
Antya 4.71). Mærker vi ekstatisk kærlighed til
Gud? Hvis vi ikke gør det hele tiden, må vi
begå nogle forseelser. Der er ingen anden forklaring. At begå forseelser under recitationen
betyder, at man vænner det falske ego til en
sådan praksis, hvilket resulterer i, at man gør
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tjeneste, der ikke tilfredsstiller Herren. Man kan
recitere i mange liv, men hvis man reciterer
med forseelser, vil man ikke opnå kærlighed
til Guddommen (Caitanya-caritamrta, Adi
8.16). At recitere med forseelser er som at
gøre noget rent og samtidigt snavse det til.
Hvordan skal det nogensinde blive rent på
den måde? Man er nødt til at gøre en bevidst
indsats for at undgå forseelserne. Hvordan
man gør det, forklarer Bhaktivinoda Thakura i
sin Harinama-cintamani.
Et generelt middel mod alle forseelser gives
der af Haridasa Thakura: ”Man kan aldrig blive
fri for alle forseelser imod det hellige navn med
prayascitta eller fromme aktiviteter, men kun
ved hele tiden igen og igen at søge tilflugt i det
hellige navn. Når man reciterer dag og nat og
angrer, vil forseelserne forsvinde, og frugten
af navnet vil komme. Man vil få suddha-nama,
derefter bhava-nama og til sidst prema-nama.”
(Harinama-cintamani, kapitel 13)

Roden til alle forseelser:
uopmærksomhed
Træet af forseelser mod det hellige navn
har mange grene, men de vokser alle fra den
samme rod: uopmærksomhed. Derfor er det
absolut nødvendigt, at man styrker sin koncentrationsevne.
Tre slags uopmærksomhed giver os problemer:
Ligegyldighed (audasinya): Dette er, når vi
bare er ligeglade med at recitere ordentligt. Vi
mangler entusiasme.
Sløvhed (jadya): Dette er dovenskab i
recitationen. Vi bryder os ikke om at udtale
navnene ordentligt.
Distraktion (viksepa): Dette vil sige at give
sindet lov til at vandre til andre ting eller aktiviteter end recitationen.

Koncentrer om det
første Hare
Der er en let teknik, hvormed man kan arbejde på
disse forskellige former for
uopmærksomhed: Bring den
fulde opmærksomhed til
det første ’Hare’ i mahamantraet. I begyndelsen af
maha-mantraet henvender
vi os til Srimati Radharani,
sådan som Srila Prabhupada
formulerer det:
”Derfor siger vi ’Åh Radharani! Åh Hare! O Herrens
energi!’ Når vi tiltaler en eller anden på denne
måde, svarer han normalt: ’Ja, hvad vil du?’
Svaret er: ’Engager mig venligst i din tjeneste.’
Det bør være vores bøn.” (Teachings of Lord
Kapila, kap. 14, tekst 32).
Vi bør bede Srimati Radharani om, at Hun
åbner døren til bhaktiens palads for os og
således lader vores hjerte blive levende med
ægte følelser. Disse følelser er nødvendige
for ordentlig recitation. Når som helst vi fører
fingeren til den næste perle på vores japamala, bør vi bringe sindet venligt tilbage til det
første ’Hare’ og blive ved mantraet, så længe
vi kan. Vi kan gentage dette med de næste to
’Hare’. Det er som at gå ned i en flod og blive
i den. Efter et stykke tid kan man give slip på
teknikken, for man er kommet ind i strømmen
af mantraet. Ved at fortsætte med at praktisere
dette vil éns evne til at blive hos recitationen
vokse for hver dag, der går.

Flere teknikker til at lære opmærksom
recitation
I Harinama-cintamani giver Srila Bhaktivinoda Thakura flere råd til, hvordan vi kan gøre det
til en vane at recitere med opmærksomhed:
Vær alvorlig med hensyn til at fuldende din
daglige kvote af runder og vær omhyggelig
med at give runder af god kvalitet.
Reciter sammen med en vaisnava og forsøg
at efterligne hans eller hendes mentalitet under

recitationen (Bhaktivinoda Thakura skriver, at
når Krishna ser entusiasmen hos en hengiven,
der ønsker at blive fordybet i recitationen
ligesom en helgenagtig vaisnava, gengælder
Han og fjerner den mentale sløvhed igennem
det hellige navns kraft og velsignelsen fra
avancerede vaisnavaers selskab).
Reciter på et sted, hvor Krishna udførte en
af Sine lilaer og/eller i tilstedeværelse af Tulasi.
Reciter alene i et lukket rum eller dæk hoved
og ansigt med et klæde. Koncentrer dybt, udtal
og hør navnene tydeligt.
Følg reglerne for, hvordan en vaisnava
tænker og opfører sig og gør en indsats for at
bortjage materielle tanker. Deltag helhjertet i
åndelige festivaler.
Prøv at udvikle en entusiastisk ånd for
at recitere. Husk, at den vigtigste årsag til
opmærksom recitation ikke er vores egen
kvalifikation, men Krishnas nåde. Der er ingen
logisk grund til at være uentusiastisk, siden
Krishna er meget kærlig og barmhjertig mod
Sine hengivne.
Bed til Herren om ikke at blive offer for distraktion: ”Det er umuligt for jivaen på egen hånd at
undgå og gøre sig fri af distraktionens illusion.
Ved Herrens barmhjertighed kan dette imidlertid
opnås med lethed. Derfor er det afgørende at
bede inderligt om Herrens nåde med stor ydmyghed. Dette er jivaens eneste vej til frelse.”
(Harinama-cintamani, kapitel 12)
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INTELLIGENT DESIGN I EN
MODERNE VEDISK SAMMENHÆNG
af Lalitanatha Dasa

Præsenteret på konferencen
CONSCIOUSNESS IN SCIENCE,
GAINESVILLE, FLORIDA, DEN 20.
JANUAR 2019.
Bevidsthed er vores mest umiddelbare oplevelse, men når det kommer til at studere bevidsthed ud over vores egen bevidste oplevelse, kan
vi kun studere indirekte beviser. En sådan kategori er studier af symptomer på bevidst handling
i begivenheder eller på fysiske genstande. Dette
kan kaldes argument fra design.
Et argument fra design refererer til den slutning, at et træk ikke forklares som udelukkende
et resultat af fysiske processer eller tilskrives
tilfældighed, men må skyldes bevidst aktivitet.
Sådanne slutninger er almindelige. For eksempel studerer arkæologer flintestykker for at finde
ud af, om alt på dem kan forklares som resultat
af naturlige geologiske processer, eller om visse
træk såsom en serie parallelle afslag må være
resultat af bevidst aktivitet. Hvis arkæologerne
konkluderer sidstnævnte, kan de siges at have
sluttet ”design” eller ”intelligent design”.
Designargumenter anvendt på naturen og universet er gammelt nyt inden for filosofi, teologi og
videnskab og går i Vestens verden langt tilbage til
den førkristne tid, ligesom de også forekommer
i andre sammenhænge såsom Indiens vediske
filosofiske tradition. Påberåbelse af design er ofte
blevet anvendt til at underbygge eksistensen af
en guddom, hvilket tilføjer et kontroversielt træk
til designargumenter.
Cicero (106 – 43 f.Kr.) skrev:
“Når man ser på et billede eller en statue, genkender man, at det er et kunstigt værk. Når man
på lang afstand følger et skibs kurs, stiller man
ikke spørgsmål ved, at den ledes af en dygtig intelligens. Når man ser et solur eller vandur, kan man
se, at de fortæller os tiden på grund af en hensigt og
ikke ved et tilfælde. Hvordan kan man da forestille
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sig, at universet som helhed er foruden formål og
intelligens, når det indbefatter alting inklusive selve
disse genstande og deres skabere?”1
Tilsvarende argumenter blev givet af Sokrates,
Platon og andre græske filosoffer, af Augustin,
Aquinas og andre kristne skolastikere og af
grundlæggere af moderne videnskab såsom
Bacon, Kepler og Newton (Newton: “Dette særdeles smukke system med Solen, planeterne og
kometerne kan kun være resultat af et intelligent
og kraftfuldt væsens visdom og herredømme.” 2)
Udtrykket ’intelligent design’ har også været
kendt i Vesten i århundreder. Selv Darwin brugte
det: “Man kan ikke se på dette Univers med alle
dets levende frembringelser og mennesker uden
at tro på, at alt er blevet intelligent designet. Alligevel kan jeg ikke se noget bevis på dette, når
jeg betragter hver enkelt individuel organisme.” 3
Fra Scientific American i 1847: “Hvor ellers må
man søge efter denne oprindelse end i naturens
store varehus – de utallige og afvekslende objekter,
som bliver fremført for vores syn, er vidnesbyrd om
uendelig dygtighed og intelligent design i deres
tilpasning til hinanden og til menneskets natur.” 4
Oxford-professoren F.C.S. Schiller skrev i
1897: “Det vil ikke være muligt at udelukke antagelsen om, at evolutionsprocessen kan være
ledt af et intelligent design.” 5
Selv Alfred Russell Wallace, der udviklede
evolutionsteorien sammen med Charles Darwin,
endte med at mene, at en ”højere intelligens”
havde ledt processen med livets udvikling.

Designargumenter i Indien
En anden gammel og rig filosofisk tradition er
Indiens vediske tradition, og designargumenter er
også almene her. Sankaracarya (ca. 800) skrev:
”Når det kommer til sådanne ting som en
klump jord eller en sten, ses der ingen [symptomer på] opfindsom kraft, men udtænkningen
af særlige former af sådanne ting som ler ses,

når de tilses af pottemagere eller lignende. På
samme måde forvandler den Materielle Natur
kun sig selv, når den er forbundet med en styrende ydre intelligens.”6
Ifølge Udayana (ca. 900):
“Alt, der besidder en årsag såsom en karet,
afhænger af en forudeksisterende intelligent
kausal kraft. Denne verden er af samme natur.
Derfor afhænger den af en forudeksisterende
intelligent kausal kraft.”7
Ramanuja (1017-1137) kritiserede designargumenter for deres begrænsninger. Nogle
har tilmed trukket en parallel til Humes senere
kritik af designargumenter. Ramanuja udtalte,
at man kan ikke slutte, at designeren er Gud,
der er almægtig, algod osv. Der kan være
mange designere, eller måske er de begrænsede, ufuldkomne eller tilmed ikke engang
transcendentale. Alligevel mente Ramanuja, at
designargumenter har deres berettigelse, når
det kommer til at imødegå materialistiske ideer.
Således argumenterede han følgende imod de
ateistiske sankhya-filosoffer:
“Pradhana [naturen], som I sankhyaer postulerer, er ikke kompetent til at frembringe
arrangementet af denne varierede verden, for
den er ikke-intelligent og overses ikke af en kraft,
der forstår dens essentielle natur. Sådan er det
i tilsvarende situationer, ligesom træ og andre
materialer af sig selv er ude af stand til at bygge
en karet eller et palads. Fra observation ved vi, at
ubevidste materialer som træ, der ikke tilses af
en kraft, der kender deres natur, er ude af stand
til at forårsage effekterne, og fra observation ved
vi også, at materialerne frembringer effekter,
når de tilses af en intelligent kraft. Derfor kan
pradhana ikke være årsagen [til verden] uden at
være overvåget af bevidst intelligens.”8
I det 18. århundrede skrev Baladeva Vidyabhusana:
“Den materielle natur er livløs, og derfor kan
den ikke være årsagen til materie, hverken som
den materielle eller virkende årsag. Når man ser
det fantastiske arrangement og styring af den
kosmiske manifestation, antyder det generelt,
at en levende hjerne er bag dette arrangement,

for uden en levende hjerne kunne et sådant
arrangement ikke eksistere … I vores praktiske
erfaring ser vi aldrig, at livløse mursten af sig
selv kan opføre en stor bygning.”9
I det 19. århundrede anvendte Ram Mohan
Roy (1772-1833) ivrigt traditionelle vediske
designargumenter for at vise, at hinduisme i sit
inderste væsen også er monoteistisk:
“Vi ser det mangeartede, fantastiske univers
såvel som dets fødsel, eksistens og tilintetgørelse
af dets forskellige dele. Heraf slutter vi naturligt
eksistensen af et Væsen, der styrer det hele, og
kalder ham den Højeste, ligesom vi fra synet af
en krukke slutter eksistensen af dens skaber.”10
Flere eksempler kunne gives. Lad det være
nok at sige, at designargumenter altid har været
en fast ingrediens blandt vediske filosoffer.

Den moderne intelligent designbevægelse
I dag er designargumenter tilbage med fornyet
styrke gennem tilsynekomsten af en intelligent
design-bevægelse (ID), der inden for den sidste
generation har tiltrukket sig en del opmærksomhed. Nogle kritikere undsiger den som en skjult
kristen bibelbevægelse, men ikke alle giver
dem ret i denne karakteristik. Som det kan ses
af ovenstående, har designargumenter aldrig
været forbeholdt nogen bestemt religion eller
livssyn. Kvantefysikeren og nobelprismodtageren Dr. Brian Josephson udtalte for nylig:
“Jeg tror, at intelligens kan have spillet en rolle i,
hvordan evolutionen har fundet sted. En af de store
fejl hos dem, der angriber intelligent design, er at
mene, at evolution og Gud udelukker hinanden, så
de siger, at den, der tror på intelligent design, ikke
tror på evolution, men det er ikke tilfældet. Fremstillingen af “kreationisme forklædt som videnskab” er
et fuldstændigt falsk billede af, hvad der er sket …
Lad os se, hvad videnskaben kan fortælle os. Det
er, hvad intelligent design handler om.”11
Hvis ID på samme måde byggede på religiøse
præmisser, hvorden kunne den berømte engelske
indtil da ateist Anthony Flew have skiftet mening
og være blevet overbevist af ID om, at ”Forskningsresultaterne af over 50 års DNA-forskning
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har tilvejebragt materiale til et nyt og enormt
kraftfuldt argument for design … Intet kritikerne
kan sige – uanset om det er at appellere til politisk
motiverede fordømmelser af ID fra pro-Darwin
videnskabelige autoriteter eller tærske langhalm
på ID-tilhængernes religiøse overbevisninger – vil
ændre den kendsgerning, at intelligent design
ikke er et ’trosbaseret’ argument.”12
Kemikeren Dr. Charles Thaxton, der blev en
tidlig fortaler for intelligent design, udtalte: “Ideen
om, at livet havde en intelligent oprindelse, er
næppe forbeholdt kristen fundamentalisme. Fortalere for design har inkluderet ikke blot kristne
og andre religøse teister, men panteister, græske
filosoffer og filosoffer fra Oplysningstiden og inkluderer nu mange moderne videnskabsmænd, der
beskriver sig selv religiøst agnostiske. Endvidere
indebærer designbegrebet absolut intet om de
overbevisninger, der normalt er forbundet med
kristen fundamentalisme, såsom en ung Jord, en
global oversvømmelse eller tilmed eksistensen af
den kristne Gud. Det eneste, det indebærer, er, at
livet havde et intelligent udspring.”13
Udtrykket “intelligent design” blev dannet i sit
nuværende sprogbrug af den engelske kosmolog Dr. Sir Fred Hoyle. I 1982 udtalte han: ”Hvis
man fortsætter direkte og ligefremt i dette spor
uden at bøje af på grund af frygt for at pådrage
sig den videnskabelige menings vrede, når man
til den konklusion, at biomaterialerne med deres
forbløffende grad af orden må være resultat af
intelligent design.”14
I By Design15 sporer Larry Witham rødderne til intelligent design-bevægelsen inden
for biologien tilbage til 1950erne og ’60erne og
selve bevægelsen til 1970erne. Biokemikerne
optrævlede på den tid DNA’s hemmelighed og
opdagede et omstændeligt informationsbearbejdningssystem, der inkluderede en raffineret
nanoteknologi uden sidestykke. En af de første,
der beskrev betydningen af disse opdagelser, var
kemikeren og filosoffen Dr. Michael Polanyi, der i
1967 hævdede, at “maskiner kan ikke reduceres
til fysik og kemi,” og at ”de levende væseners
mekanistiske strukturer virker på samme måde
til at være irreducible.”
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Polanyi skrev også: “Information i DNA kan
lige så lidt reduceres til kemi, som ideerne i en
bog kan reduceres til blæk og papir. Noget andet
end fysik og kemi er indkodet i DNA.”16
Biokemikeren Dr. Michael Behe ville senere
udvikle Polanyis indsigter med sin ide om ”irreducibel kompleksitet”. Og matematikeren Dr.
William Dembski ville finde Polanyis forskning så
indflydelsesrig, at han satte sig for at udvikle et
matematisk kriterium, der kan påvise intelligent
design med sikkerhed, hvilket resulterede i hans
”specificerede kompleksitet”.
Således er designargumentet i dag tilbage
med fornyet styrke, delvist som en følge af
de videnskabelige forskningsresultater inden
for molekylærbiologien, delvist på grund af
teoretiske fremskridt blandt designteoretikere.
Dembski hævder således, at hans statistiske
kriterium med ”specificeret kompleksitet” eller
”specificerede små sandsynligheder” er en
sikker indikator på intelligent design. Han gør
gældende, at hvis en hændelse udviser både
en lille sandsynlighed og på samme tid svarer til
et uafhængigt givet mønster (en ”specifikation”),
kan man med sikkerhed slutte design.
Tidligere var designargumenter hovedsageligt
analogier, hvor et givet træk, som man vidste var
designet, og et andet træk af ukendt oprindelse
blev sammenlignet og ligheder blev brugt til at
argumentere for, at sidstnævnte også var designet. Dette argument var hovedsageligt intuitivt,
for spørgsmålet er: ”Hvad udgør i virkeligheden
tilstrækkelig lighed?” To genstande kan have
mange ligheder, men der må også være nogle
forskelle (ellers ville de være identiske objekter), så
hvordan afgør man, hvorvidt lighederne berettiger
en designkonklusion eller forskellene taler imod
den? Det var Humes kritik af analogiargumenter.
Dembski hævder, at Humes kritik er gjort ugyldig med kriteriet ’specificeret kompleksitet’. Hvor
som helst træk med specificeret kompleksitet
findes, kan man ifølge Dembski være matematisk
sikker på, at oprindelsen er en intelligent årsag.
Dette kriterium kan anvendes til at påvise design
hvor som helst. Fortalere for intelligent design er
hurtige til at gøre opmærksom på, at livet såvel

som selve universet er fuld af eksempler på
specificeret kompleksitet. På denne måde har argumentet for design fundet ny styrke og relevans.

Design i en moderne vedisk
sammenhæng
Sideløbende med fremkomsten af ID-bevægelsen har grupper af videnskabsfolk med
rødder i vedisk filosofi udviklet tilsvarende
designargumenter. En sådan gruppe samlede sig omkring A.C. Bhaktivedanta Swami
(1896-1977), der selv var en stærk kritiker af
darwinismens materialistiske livssyn. I 1973
grundlagde han sit Bhaktivedanta Institute (BI),
der tiltrak forskellige videnskabsmænd såsom
kemikeren Dr. Thoudam Singh og matematikeren Dr. Richard L. Thompson. Allerede i 1976
udtalte Thompson i forbindelse med den nyligt
opdagede bakterieflagel:
”Vi ønsker at gøre gældende, at teorien om tilfældighed og molekylære kræfter ikke kan forklare
sådanne ting, men at sige, at der er en intelligent
designer, ville være en fornuftig forklaring.”17
Efterfølgende er en del publiceringer blevet
udgivet af BI, hvor det hævdes, at design er en
bedre forklaring på livets oprindelse og historie.
Disse inkluderer Mechanistic and non-Mechanistic Science af Richard Thompson, Darwin’s
Secret Identity af David Webb, Origin redigeret
af Richard Thompson, Forbidden Archeology af
Richard Thompson og Michael Cremo, Human
Devolution af Cremo, Nature’s IQ af Istvan Tazi
og Rethinking Darwin af mig selv.
Selv om de nutidige “vediske” designargumenter
i en vis grad opstod uafhængigt af det, der senere blev til ID-bevægelsen, har de helt naturligt
inkluderet mange af ID-fortalernes veludviklede
argumenter og eksempler. På samme tid har BI
også udviklet sine egne særlige argumenter, der
er inspireret af vedisk filosofi, såsom argumenter
om bevidsthed, paranormal forskning, nær-dødsoplevelser, reinkarnationsminder, fænomenet inspiration og dyreinstinkter og -adfærd, der trodser enhver simpel naturlig forklaring. Således indeholder
de moderne vedisk inspirerede designargumenter
på nogle måder en særlig indfaldsvinkel, imens

de på samme tid trækker til fulde på den bredere
ID-bevægelses erkendelser og indsigter.
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NIKHILANANDA PRABHU
OPERERET
af Lalitanatha Dasa

Mange af jer kender udmærket den tyske
Prabhupada-discipel Nikhilananda Prabhu,
der jævnligt har besøgt Danmark sammen
med sin hustru Vrinda Devi og tit opholdt sig
her nogle uger hvert eller hvert andet år. Det
var også planen, at de skulle være kommet
lige før nytår. Imidlertid blev besøget aflyst, da
Nikhilananda omkring jul blev diagnosticeret
med en stor hjernesvulst og blev opereret for
den i januar måned.
Hans situation er stadig alvorlig, men ikke
uden håb. I et brev den 8. februar brev fortalte
han om sin situation:
” ... Hjernesvulsten, der fyldte en stor del af
den midterste højre side af min hjerne, blev
næsten helt fjernet i en tre timers operation
på universitetshospitalet i Regensburg den 9.
januar. Mirakuløst fik min kone lov til at være
hos mig på hospitalsstuen og sørge for mine
åndelige behov. Vi var sammen på hospitalet
i omkring tre uger, hvor jeg fik intensiv behandling dagligt. For nogle dage siden fortalte
lægerne os, at laboratorierne, der undersøgte
vævet i svulsten, fandt den et kompliceret
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tilfælde, så de endelige resultater (histologi)
kommer først om et par uger. Mit syn og min
hørelse er normal, men svulsten ser ud til at
have skadet nogle nervebaner. Venstre arm
og ben er helt lammet.
Den nøjagtige behandling afhænger af
resultatet af histologien, men lægerne mener,
at sandsynligvis skal jeg have kemoterapi i
kombination med stråling for at fjerne de sidste
rester af svulsten. Lige nu har min kone og
jeg fået lov til at komme tilbage til vores hjem,
som vi har lavet om til en plejestation. Vi har
lejet ting som en hospitalsseng billigt i et år.
Det kommer sikkert til at tage mindst flere
måneder for at få min krop og mit stofskifte
ordentligt i gang såvel som at gennemgå alle
de nødvendige behandlinger.
Vi var bekymrede i begyndelsen, for vi
havde ingen sygeforsikring eller penge til
at betale for noget som helst. Men igen
mirakuløst lavede nogle hengivne en
spontan indsamling, og det tyske Landsråd og nogle ældre hengivne opfordrede
til solidaritet. Ved deres årsagsløse nåde,

bønner og bidrag viste det sig sidste uge,
at vi allerede har til mindst 30 procent
af de samlede forventede omkostninger
til behandlingen, og nu ser det ud til, at
næsten 60 procent af de samlede udgifter
er dækket.
Hele denne uventede solidaritet rører
vores hjerter og viser os endnu engang, at
ISKCON’s hengivne er enestående. Det er
i nød, at man kender sine venner. Nogle af
mine gudsbrødre har også gjort meget for
at opmuntre mig. Det virker, som om dette
tilfælde har bragt os en lille smule tættere
sammen og bragt det bedste ud af os alle.
Jeg beder kun til, at jeg fortjener deres tillid
til mig ved at bevare en fortrøstningsfuld ånd

og forsøge alt, jeg kan, for at blive rask. Jeg
føler dybt inde i mig selv, at jeg stadig skal
gøre tjeneste ved at prædike i dette liv, hvis
Krishna ønsker det. Jeg har helt sikkert ikke
bidraget og tjent nok. Jeg er nødt til at rense
mig selv for mit enorme falske ego og andre
forureninger ...”
Nikhilananda Prabhu afsluttede sit brev med
at bede om tilgivelse for alle de forseelser,
han måtte have begået, og bad os hilse alle
danske hengivne.
Hvis nogle af jer, der læser dette, føler jer
inspirerede til at give et bidrag til Nikhilanandas
videre behandling, kan Nyt fra Hare Krishna
(lalitanatha@krishna.dk) formidle kontakten
til ham.

(Social kontrol.... Fortsat fra side 5)
jeg godt kunne give nogle eksempler på. Ikke
desto mindre dominerer det ikke efter min
oplevelse religiøse miljøer i udpræget grad.
Tværtimod. I de religiøse miljøer, jer er kommet i, har jeg generelt oplevet en højere grad
af mennesker, der er friere, mere frigjorte og
mere selvstændigt tænkende end de fleste
andre steder. Sådan burde det vel også være,
ikke kun fordi at være religiøs er et mere rationelt valg end ikke at være det, men fordi et
personligt religiøst valg kræver en høj grad af
selvstændighed og mod til at træffe et personligt valg uden at lægge under for, hvad andre
mener, specielt når det går imod normen i det
omgivende samfund.
Ubehagelig social kontrol har jeg oplevet
meget mere i det normale såkaldt sekulære
samfund. Den sociale kontrol er der hele tiden,
men den er der specielt, hvis nogle skulle afvige fra normen – f.eks. ved at blive religiøse.
Da kan der tages alle former for social kontrol i
brug for at få en ellers normalt seriøst søgende
person ind på det rette sekulære og ateistiske
spor igen. Det foregår mennesker imellem, det
foregår i familier, og det sker på højeste niveau
på det politiske plan, i skolerne og i medierne.
Et eksempel er, når der køres kampagner
om, hvordan social kontrol er et stort problem

i religioner. Er det ikke bare endnu en måde
at udøve social kontrol på over for den brede
befolkning for at afskrække folk fra religion?
Sådan virker det i hvert fald på mig. Derfor
forbeholder jeg mig selvfølgelig også retten
til ikke at forholde mig særlig seriøst dertil.
Inden for Hare Krishna, hvor jeg har det
meste af min daglige gang, lever vi på basis
af læren i Vedaerne og Bhagavad-gita, hvis
fundamentale livssyn er en ide om absolut
frihed imellem Gud og sjæl. Hele formålet
er at genoplive det naturlige spontane kærlighedsforhold, vi som sjæle alle har til Gud.
Kærlighed forudsætter frihed, for så snart der
er nogen form for tvang, kan der ikke være
kærlighed. Blandt dem, der følger en sådan
vedisk livsfilosofi, ligger frihed så højt på
værdilisten, at selv den sociale kontrol, der
udøves, har som mål at fremelske den absolutte frihed, vi som sjæle alle har iboende i os.
Derfor virker den form for social kontrol ikke
som ubehagelig eller dårlig, men snarere som
en god hjælp i et overgangsstadie til at komme
til det egentlige frie niveau med frie forhold til
andre sjæle inklusive mennesker og til Krishna
eller Gud. Det er idealet, og derfor får selv
misbrug af social kontrol, når de forekommer,
for det meste kun en kort levetid.
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EN FEST FOR
HERREN CAITANYA
af Visakha Devi Dasi

I Herren Caitanyas første 24 år spillede Han
rollen som skoleelev, lærer og husholder. I
slutningen af Sit 24. år trådte Han ind i den
forsagende livsorden (sannyasa). Derefter
satte Han i Sin absorbering i kærlighed til
Krishna ud på en 1.500 kilometers rejse til
fods til Vrindavana. Men på vejen dertil gik Han
med til at blive snydt til at tage til Sin fortrolige
ledsager Advaita Acaryas hjem i Santipura,
Vestbengalen.
For at narre Herren til at komme havde
Advaita Acarya fortalt Ham: ”Du har fastet
uafbrudt i tre dage i Din ekstase af kærlighed
til Krishna. Derfor inviterer jeg Dig hjem til
Mig, hvor jeg blot kan tilbyde en håndfuld ris.
Grønsagerne, jeg serverer, er altid meget
simple. Der er ingen luksuriøs madlavning.” I
virkeligheden havde Advaita Acaryas hustru,
Sita-devi, lavet en kæmpe festmiddag med
mange retter.
Hvilken ofring det var! Et bjerg af ris, der var
gennemvædet af ghee, var omgivet af 100
skåle, der var fyldt med alle mulige lækre grønsagsretter, som for de flestes vedkommende
er ukendte i Vesten – patolaer, manakhacu,
sukhta og phula-badi. Middagen omfattede
også en dessert med kokosnød, der var blandet med ostemasse og kandissukker, og en
karryret med bananblomster og squash kogt
i mælk. Tre slags lette kager af henholdsvis
mung-dal, modne bananer og urad-dal blev
ofret sammen med riskager i kondenseret
mælk og mange slags småkager i søde og
sure sovse. Der var også sødris og risflager
med mælk og bananer.
Advaita Acarya ofrede festmiddagen, som
hans hustru havde lavet, til Herren Krishnas
Deitet. Herren Caitanya var fornøjet over at
se det pragtfulde arrangement, der var lavet
for at glæde Krishna. Derefter satte Han Sig
ydmygt til den ene side og ventede på at blive
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givet en lille del af ofringen.
Advaita Acarya havde noget andet i tankerne. Han tog Herren Caitanya ved hånden
og anbragte Ham ved siden af den enorme
ofring. Herren protesterede: ”Det er ikke
rigtigt for en person i forsagelsens orden at
spise så mange retter. Hvordan kan han styre
sine sanser, hvis han gør det?” Men Advaita
Acarya lod Sig ikke narre af Herren Caitanyas
foregivende. Han forklarede, at siden Herren
Caitanya er identisk med Deiteten af Herren
Jagannatha i Jagannatha Puri, Orissa, hvor
Han modtager 54 store ofringer dagligt, var
det nuværende måltid i sammenligning dermed helt betydningsløst. ”Ved Mit store held,”
fortsatte Advaita Acarya, ”er Du nu kommet til
Mit hjem. Lad være med at jonglere med ord.
Bare spis og sig ikke mere.”
Herren satte Sig smilende ned og begyndte
at spise prasadamen. Efter at have spist
halvdelen af hver grønsagsret opgav Herren
Caitanya den og gik videre til den næste, og
Advaita Acarya ville fylde den halvtomme skål
op igen. På denne måde fyldte Advaita Acarya
hver gang, Herren havde spist halvdelen af
en portion, den igen op og bad Herren om at

fortsætte med at spise.
Vi kan alle følge Advaita Acaryas eksempel:
Lav en middag til Herren Krishna og Herren
Caitanya og syng Krishnas hellige navne og
dans. På den måde kan vi forvandle vores
hjem til den åndelige verden.

Fyldte dybstegte runde
butterdejskager
(kanti)
Tilberedelsestid: 1½ time.
Giver 12 portioner
Til butterdejen:
2,5 dl ubleget hvidt kagemel eller universalmel
1/8 tsk. salt
1¾ spsk. ghee eller vegetabilsk olie
0,6-0,8 dl koldt vand
7,5 dl ghee eller vegetabilsk olie til stegning
Til fyldet:
150 g flødeost
4 spsk. sukker
1 spsk. blancherede, hakkede pistacienødder
1 spsk. hakkede rosiner
1 spsk. hakkede valnødder
½ tsk. kardemommepulver
Til sukkerlagen:
0,8 dl sukker eller honning
0,8 dl vand
Bland mel og salt i en dyb skål. Stænk olien
eller den smeltede ghee over melets overflade og gnid ingredienserne sammen med
fingerspidserne, indtil konsistensen minder
om konsistensen af tørre havregryn. Hæld 0,6
dl vand i og rør hurtigt for at samle ingredienserne til en bold. Hvis dejen smuldrer, stænkes
langsomt mere vand i, op til 2½ spsk., indtil
smulerne hænger sammen til en dej. Ælt på en
glat overflade i omkring ti minutter, eller indtil
dejen er silkeblød og smidig. Saml dejen i en
glat bold, pak den ind i et fugtigt viskestykke
og stil den til side i mindst en time.

Rør ingredienserne til fyldet sammen, indtil
de er grundigt blandet. Del fyldet op i tolv lige
store portioner og tryk hver portion til en flad
kage på fem centimeter i diameter. Stil dem til
side på en plade.
For at lave de fyldte kager deles dejen i 24
små kugler, der hver rulles til en glat bold. Dæk
dem med et fugtigt viskestykke. Klap en efter
en hver bold til en flad kage, dyp den i mel på
begge sider og rul den med en rullepind eller
kagerulle til en rund skive på 8-9 cm i diameter. Læg en del af fyldet midt på skiven med
mindst 1,25 cm ud til kanten overalt. Dyp en
finger i vand og fugt hele skivens ydre kant.
Læg en tilsvarende dejskive over den første.
Tryk kanterne sammen for at forsegle dem
forsvarligt og rul hele kanten med et dekorationshjul eller buk dekorative foldninger hele
vejen rundt eller pres kanten med den yderste
del af en gaffel. Læg den færdige kage på et
stykke bagepapir eller vokspapir. Gentag det
samme med resten af kagerne.
Til sukkerlagen blandes sukker og vand i en
1-liters gryde og koges i omkring fem minutter,
indtil sukkerlagen er klæbrig og tyktflydende.
Hold lagen varm over den lavest mulige temperatur. Hvis lagen begynder at krystalisere,
tilsættes nogle stænk vand. Som et alternativ
kan man opvarme 0,8 dl let honning.
Opvarm ghee eller olie i en wok eller dyb
stegegryde over mellemhøj varme, indtil
temperaturen når 175-180°C på et stegetermometer. Lad fire kager glide ned i ghee’en.
Temperaturen falder næsten med det samme
med 25 grader. Steg kagerne og giv temperaturen lov til at stige, indtil kagerne er sprøde
og gyldenbrune, hvilket tager omkring fem
minutter for hver side.
Når kagerne er brune, løftes de op med en
stor hulske og anbringes på absorberende
papir til afdrypning. Steg de næste fire kager.
Dyp begge sider af de stegte kager i den varme
sukkerlage, tag dem op og lad dem afdryppe
på en bagerist. De færdige kager overdrysses
med hakkede pistacienødder, hvorefter de kan
ofres til Krishna.
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BREVKASSE
Er kloning etisk korrekt?
ved Lalitanatha Dasa

SPØRGSMÅL: Hej. Vi er to piger fra 9.
klasse, som er i gang med at lave en projektopgave om kloning. Ud over hvordan kloning
overhovedet fungerer, vil vi fokusere på, hvordan det både nu og i fremtiden vil komme til
at påvirke samfundet. Vi vil meget gerne høre
jeres mening om kloning. Mener I, at det er
etisk korrekt at ændre på naturens gang på
den måde? Er det det værd at benytte
kloning uanset konsekvenserne? Hvad
mener I, at vi i fremtiden vil være i
stand til med kloningsteknologien?
Og er det overhovedet tilladt at klone
inden for hinduismen?
SVAR: Kloning er både uklogt
og unødvendigt. Kloning er ifølge
Vedaerne, som den såkaldte hinduisme bygger på, heller ikke noget
nyt fænomen. Det er blevet gjort før i
tiden og har altid skabt problemer. For
eksempel klonede en stor vismand ved
navn Visvamitra for mange millioner år siden
mennesker og fik børn fra kokosnødder på
kokospalmer. Til sidst måtte Krishna (Gud)
gribe ind og redde vismanden og alle andre
fra de problemer, det skabte.
Har I nogensinde leget med jeres computere
og pludselig fået en advarsel imod at gå videre
ned i nogle bestemte mapper, hvor der ligger
systemfiler? Advarslen fortæller, at hvis man
ændrer på indholdet i disse mapper, kan det
f.eks. ødelægge hele computerens styresystem. De, der ikke har forstand på programmering, gør med andre ord klogt i at holde
fingrene væk fra disse steder i computeren.
Det er på samme måde med kloning. Vores
kendskab til DNA og den genetiske kodning,
som er det, man manipulerer med ved kloning,
er uhyre begrænset. Vi kender ikke engang
til toppen af isbjerget af, hvad der ligger gemt
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af programmering i vores DNA. Derfor er det
logisk set risikabelt, når vi i vores uvidenhed
piller ved det.
Konsekvenserne af kloning kan skabe
mange problemer og påvirke vores natur,
helbred og sågar hjerner og bevidsthed på
måder, vi ikke har nogen anelse om nu. På
kort sigt vil nogle få kunne tjene en masse
penge på kloning og genmanipulering (det er det, der driver hele
denne industri. Det handler ikke
om at hjælpe mennesker, selv om
det bliver præsenteret sådan), men
på langt sigt er konsekvenserne
ukendte og uoverskuelige.
Der er heller ikke behov for
kloning. Denne verden er skabt af
Krishna, den bliver løbende opretholdt af Ham fra øjeblik til øjeblik,
og til sidst bliver den tilintetgjort
af Ham. Universet er allerede
perfekt. Der mangler intet, og der er
intet overflødigt. Siden en helt ufattelig intelligens står bag alting, og siden vi små mennesker ikke er særlig intelligente, hvordan skal
vi da kunne forbedre på noget, der er skabt af
en intelligens, der er os langt overlegen? Det
giver ingen mening.
Den natur, vi er blevet givet, er rig, frugtbar
og utroligt varieret. Når man først opdager en
antydning af, hvor mange fantastiske naturlige
ting, der findes, og hvordan de kan anvendes
til gavn for alle og til overmål dække alle de
behov, vi har, erkender man også, at alle disse
forsøg på at forbedre naturen med f.eks. kloning og genmanipulering er helt unødvendige.
Lad os først lære at bruge den naturlige rigdom
og variation, der allerede er givet til os. Da vil
vi opdage, at der mangler intet i verden. Vores
mange forsøg på kunstigt at forbedre verden
er fjollede.

Templet i København

Krishnahuset i Aarhus

Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30.

Store begivenheder og Kirtan aftener:
Kontakt: Danesh Das Tlf.: 28880377
Bhakti Vriksa:
Kontakt: Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 19.
Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.

Alle aktiviteter i Aarhus koordineres her:
www.facebook.com/groups/krishnahuset

Torsdag den 21. marts: Gaura Purnima: Sri Caitanya
Mahaprabhus fremkomst. Fest i templet fra klokken 16.

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

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
OSLO: Kirkegårdsgata 9, 0558 Oslo
Søndagsfest hver søndag kl. 15-18.
Ons 20.mars: Gaura Purnima, Herren Caitanyas
åpenbarelsesdag. Program kl. 17.00-20.00: Kirtan,
foredrag, prasadam.
BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen
Hver lørdag kl. 16-19: Lovefeast. Kirtan, foredrag og
prasada.
Hver tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.30–14: Gratis
lunsj.
Hver søndag, tirsdag og torsdag kl. 18-19.30: Drop
in: Bhakti-yoga workshop.
Weekend 9-10.03: Besøk av Manidhara Prabhu
(ACBSP). Se Facebook for fullt program.
Ons 20.mars: Gaura Purnima, Herren Caitanyas åpenbarelsesdag. Program kl. 17.00-21.00: Kirtan, foredrag,
abhiseka, prasadam.
Ekadasi: 02, 17 og 31. mars.
Web: harekrishna.no
Oslo: Facebook: Iskcon Norway (Hare Krishna
Movement), Mail: norgeiskcon@gmail.com
Bergen: 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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JAYA KRISHNA PRABHU,
NY TEMPELPRÆSIDENT I KØBENHAVN
Den 1. marts 2019 får templet i København ny tempelpræsident. Jaya Krishna Prabhu er
oprindeligt fra Ukraine og har været Hare Krishna-hengiven såvel som brahmacari siden
1995. Ud over templer i Ukraine har han gjort tjeneste i bl.a. Indien, Polen og Spanien. Han
har det sidste års tid boet i templet i København og hjulpet til med at stabilisere mange af
dets aktiviteter. I slutningen af 2018 sagde han ja til at prøve at stå for templets drift som
tempelpræsident for at afløse Lalitanatha Dasa, der har været tempelpræsident siden
2015, men fremover gerne vil have mulighed for at gøre andre ting.
Jaya Krishna Prabhu beder om alles velsignelse og støtte til at kunne gøre tjenesten
som tempelpræsident til Sri-Sri Gaura-Nitai og Deres hengivnes tilfredsstillelse.

