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I dette årets første forårsnummer bringer Nyt 
fra Hare Krishna en frisk buket af artikler, der 
spænder over emner så bredt som Srila Prab-
hupadas Slagtercivilisation, en biografi over 
Madhavandra Puri (det er hans bortgangsdag 
den 8. marts), uddrag fra en bog om japa-
meditation, en dansk oversættelse af en af de 
5000 år gamle Upanisader, et interview med 
den danske yatras ældste ægtepar, et svar på 
et spørgsmål om om-tegnet, en spændende 
børneside, og som dessert en khir, der også kan 
serveres på ekadasi.

Endvidere er der artikler i anledning af et par 

fødselsdage. Således er Darwin blevet 200 år 
gammel. Det er der blevet en potentiel kronik 
til Kristeligt Dagblad ud af såvel som en officiel 
ungarsk Darwin-erklæring, som vi har oversat 
til dansk. Ydermere har der været panik i År-
hus på grund af en farlig forsker, der modsiger 
Darwins teorier om menneskets oprindelse. Er 
denne mand farlig? spurgte Århus Stiftstidende 
den 10. februar. Det skriver vi om på side 11.

Darwin er ikke den eneste, der fylder år i år. 
Den 10. marts er der en anden og meget vigti-
gere og større fødselsdag: Gaura Purnima, Sri 
Caitanya Mahaprabhus fødselsdag for 529 år 
siden. I år bruger vi kun en side på at omtale 
Gaura Purnima (se side 5), men det betyder 
selvfølgelig ikke, at vi ikke anser Gaura Pur-
nima for årets største dag. Vi regner blot med, 
at de fleste af vores 
læsere ved, hvad 
Gaura Purnima er, 
så derfor fylder 
omtalen deraf ikke 
mere i år. Til gen-
gæld håber vi at 
møde alle på selve 
dagen, så vi sam-
men kan fejre Sri 
Caitanya Maha-
prabhu, uden hvem 
ingen af os ville 
kunne læse Nyt 
fra Hare Krishna. 
God læselyst!

Darwin og Gaura Purnima
Af Lalitanatha Dasa
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 Srila Prabhupadas side
Slagtercivilisation, 2

Dette er anden og sidste del af en samtale, som Srila Prabhupada havde i juni 1974 
med nogle af sine disciple på Hare Krishnas landbrugssamfund nær Valencey, Frankrig. 
Srila Prabhupada diskuterede, hvordan den moderne civilisations grådighed efter kød og 
dens omfattende system af hensynsløse og barbariske slagteriforanstaltninger nedkalder 

karmiske reaktioner i form af verdenskrige, som Srila Prabhupada kaldte ”slagterier for menneskeheden.”

I  Europa og USA er køerne rigtigt gode, men 
systemet til at slå køer ihjel er også rigtigt godt. 
Dette må I standse. I beder dem simpelthen, ”I 
får koens kød. Så snart hun er død, giver vi det 
gratis til jer. I behøver ikke at betale så mange 
penge. I kan få kødet gratis og spise det. Hvorfor 
slår I ihjel? Stands disse slagterier.” Hvad er der 
galt med dette forslag?

Vi ønsker ikke at standse handel eller produk-
tion af korn, grønsager og frugt. Men vi vil bringe 
disse slagterier til ophør. Det er meget, meget 
syndigt. Derfor er der så mange krige over hele 
verden. Hvert tiende eller femtende år er der en 
stor krig – et slagteri i stor stil for menneske-
heden. Men disse slyngler ser ikke, at ifølge 
karma-loven har hver handling sin reaktion. 

I slår uskyldige køer og andre dyr ihjel. Naturen 
hævner sig. Bare vent. Så snart tiden er inde, 
samler naturen alle disse slyngler på ét sted og 
slagter dem. Færdig. De kommer til at slås ind-
byrdes – protestanter og katolikker, Rusland og 
Amerika, den ene og den anden. Det kommer til 
at ske. Hvorfor? Det er naturens lov. Lige for lige. 
”I har slået ihjel. Slå nu jer selv ihjel.”

De sender dyr til slagteriet, og nu skaber de 
deres eget slagteri [Srila Prabhupada efterligner 
artelleriild] Bang! Bang! Forstår I? Katolikkerne 
slår protestanterne ihjel, og protestanterne slår 
katolikkerne ihjel. Det er naturens lov. Det er 
ikke nødvendigt at sende jer hen på et almindeligt 
slagteri. I opretter et slagteri i jeres eget hjem. I 
slår jeres eget barn ihjel – abort. Det er naturens 
lov. Hvem er disse børn, der bliver slået ihjel? 
Det er disse kødspisere. De nød det, da så mange 
dyr blev dræbt, og nu bliver de dræbt af deres 
mødre. Folk ved ikke, hvordan naturen virker. 
Hvis man slår ihjel, skal man selv slås ihjel. Hvis 

I slår koen, der er jeres moder, ihjel, slår jeres 
moder i et fremtidigt liv jer ihjel. Ja. Moderen 
bliver barnet, og barnet bliver moderen. Mam 
sa khadatiti mamsah. Sanskrit-ordet er mamsa. 
Mam betyder ”mig,” og sa betyder ”ham.” Jeg 
slår dette dyr ihjel. Jeg spiser ham. Og i mit 
næste liv slår han mig ihjel og spiser mig. Når 
dyret ofres, reciteres dette mantra ind i dyrets 
øre – ”Du giver dit liv, så i dit næste liv får du 
chancen for at blive et menneske. Og jeg, som nu 
slår dig ihjel, bliver et dyr, og du slår mig ihjel.” 
Hvem er parat til at slå et dyr ihjel efter at have 
hørt sådan et mantra? 

Bhagavan Dasa Goswami: Mange folk af i 
dag taler om reinkarnation, men de forstår ikke 
betydningen af virkningen…

Srila Prabhupada: Hvordan skal de kunne 
forstå det? Alle er de en samling dumme tåber 
og slyngler,  der har klædt sig ud som dannede 
mennesker. Det er alt. Tavac ca sobhate murkho 
yavat kincin na bhasate. En slyngel, et fjols, ser 
fornem ud, så længe han ikke taler. Så snart han 
taler, afsløres hans natur – hvad han virkelig er. 
Derfor blev den præst, der kom her, ikke længe. 
Han ville ikke blotte sig selv.

Bhagavan Dasa Goswami: Mindre intel-
ligent.

Srila Prabhupada: Vi må vende tilbage til 
landbruget – til at dyrke mad og beskytte køer 
– og hvis vi har overskud, kan vi drive handel. 
Det er en enkel ting, som vi må gøre. Vores folk 
bør leve fredfyldt i landbrugsbaserede landsbyer, 
dyrke korn, frugt og grønsager, beskytte køerne 
og arbejde hårdt. Og hvis der er overskud, kan vi 
starte restauranter. Krishna-bevidste mennesker 
vil aldrig være tabere, når de følger Krishnas 
instruktioner. De vil kunne leve bekvemt uden 
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nogen form for materiel mangel, og tyaktva 
deham punar janma naiti [Bhagavad-gita 4.9]: 
Efter at have forladt kroppen går de direkte til 
Gud. Det er vores måde at leve på.

Åbn restauranter overalt i alle byer og lav 
gode kacaurier, srikhanda, purier, halava og så 
mange andre lækkerier. Folk vil købe dem. De vil 
komme og sætte sig. Jeg har givet denne formel: 
”Alt er klart – kom og sæt jer. Dette er vores faste 
pris for et måltid. Spis, så meget I kan. I kan tage 
én gang, to, tre, fire – så meget I vil. Men smid 
ikke noget væk. Lad ikke noget gå til spilde.” 
Lad os sige, at den ene mand spiser én samosa, 
og en anden mand spiser fire. Vi forlanger ikke 
mere af den grund. Samme pris. ”Sæt jer ned, spis 
så meget I lyster og vær tilfreds.” Lad alle være 
tilfredse. ”Vi kommer med det. Lad blot ikke 
noget gå til spilde.” Det er vores program. Ikke 
at der hver gang kommer en regning, som der 
gør på hotellet, når en tallerken bliver serveret. 
Nej. ”I kan sætte jer ned og spise til jeres fulde 
tilfredshed. Prisen er den samme.”

Bhagavan Dasa Goswami: Jeg tror, at mange 
vil gå fra restauranten med lommerne fulde af 
samosaer. [latter]

Srila Prabhupada: Det giver vi ikke lov til.
Bhagavan Dasa Goswami: Du fortalte os en-

gang, at i Indien, hvis en mand har en mangoplan-
tage, og man er sulten, kan man komme ind og 
spise, men man kan ikke tage noget med sig.

Srila Prabhupada: Ja. Hvis man har en have, 
og en person siger, ”Jeg vil gerne spise noget 
frugt,” siger man, ”Ja, kom bare. Spis, så meget 
du kan.” Men han bør ikke samle mere op, end 
han kan spise, og tage det med sig. Ligegyldigt 
hvor mange mennesker, der er, kan de komme 
og spise, til de er mætte. Landmændene for-
byder ikke engang aberne at komme. ”Lad dem 
komme ind. Når det kommer til stykket, er det 
Guds ejendom.” Dette er det Krishna-bevidste 
system. Hvis et dyr, lad os sige en abe, kommer 
til din have for at spise, så forbyd ham ikke. Han 
er også en del af Krishna. Hvis du forbyder ham, 
hvor skal han så spise?

Min far fortalte mig om sin ældre bror, der 
havde en tøjforretning. Før min farbroder lukkede 

forretningen, stillede han en skål ris frem. Som i 
alle landsbyer var der selvfølgelig rotter. Men rot-
terne tog risen og gnavede ikke i et eneste stykke 
tøj. Tøj er meget dyrt. Selv hvis der var bidt i et 
enkelt stykke, ville det have været et stort tab. Så 
for nogle få ørers ris sparede han tøj for mange 
kroner. Denne Krishna-kultur er praktisk. ”De 
er også dele af Gud. Giv dem mad. De forstyrrer 
ikke. Giv dem mad.”

Alle har pligt til at give mad til enhver, der er 
sulten, selv hvis det er en tiger. Engang var der en 
åndelig lærer, der  boede i junglen. Hans disciple 
vidste, ”Tigrene kommer aldrig og forstyrrer os, 
for vores lærer stiller noget mælk ud et stykke 
fra asramaen, og tigrene kommer, drikker og 
går væk.”

Læreren ville kalde, ”I tigre! Kom og få jeres 
mælk!” [latter] Og de kom, tog mælken og gik 
væk. De angreb aldrig nogen fra asramaen. 
Læreren ville sige, ”De er mine mænd, gør dem 
ingen fortræd.”

Jeg husker at have set på Verdensudstillingen, 
at en mand havde trænet en løve. Manden legede 
med løven, som man leger med en hund. Disse 
dyr kan forstå, ”Denne mand elsker mig. Han 
giver mig mad, han er min ven.” De værdsætter 
det også.

Da Haridasa Thakura boede i en hule og chan-
tede Hare Krishna, besluttede en slange, der også 
boede der, sig at gå væk. Slangen vidste, ”Denne 
mand er en hellig person. Han bør ikke forstyr-
res. Lad mig tage herfra.” Fra Bhagavad-gita 
forstår vi, isvarah sarva-bhutanam hrd-dese [Bg. 
18.61]. Krishna er i alles hjerter, og Han dikterer. 
Så Krishna kan diktere fred og fordragelighed 
til dyrene, til slangen, til alle. [Srila Prabhupada 
holder en eftertænksom pause.]

Den vediske kultur har så mange lækre 
madvarer at byde på, og de fleste laves af mæl-
keprodukter. Men disse såkaldte civiliserede 
mennesker ved det ikke. De slår køerne ihjel og 
smider mælken ud til svinene, og de er stolte af 
deres civilisation – ligesom sjakaler og gribbe. 
Faktisk vil denne Krishna-bevidsthedsbevægelse 
forvandle uciviliserede mennesker og bringe en 
virkelig civilisation til hele verden. 
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namo maha-vadanyaya
 krsna-prema-pradaya te
krsnaya krsna-caitanya-

 namne gaura-tvise namah
“O Du mest storsindede inkarnation! Du er 

Krishna Selv, der åbenbarer Dig som Sri Krishna 
Caitanya Mahaprabhu. Du har antaget Srimati 
Radharanis gyldne lød, og du spreder vidt og 
bredt ren kærlighed til Krishna. Vi frembærer 
vores dybeste hyldest til Dig.”

Denne bøn stammer fra Srila Rupa Goswami, 
da han første gang så Sri Caitanya Mahaprabhu. 
Rupa Goswami gjorde opmærksom på Caitanya 
Mahaprabhus identitet som Krishna Selv, der 
fødtes for 529 år siden i Nadia, Bengalen, som 
søn af Moder Saci for i rollen som en stor hen-
given af Sig Selv at sprede ren kærlighed til 
Krishna over hele verden. Denne Kalis tid er den 
mest faldne af alle tider, og vi moderne menne-
sker er, selv om vi er meget stolte af vores tekno-
logiske fremskridt, de mest tilbagestående, når 
det kommer til at forstå 
åndeligt liv. Derfor reg-
nes Sri Krishna Caitanya 
Mahaprabhu for at være 
den mest storsindede in-
karnation af Krishna, for 
Han giver, hvad ingen 
anden inkarnation har 
givet før – den reneste og 
mest fortrolige ekstatiske 
kærlighed til Krishna – til 
de mest faldne sjæle. 

Tirsdag den 10. marts 
2009 er det Gaura Pur-
nima, Sri Caitanya Maha-
prabhus fremkomstdag, 
som sammen med Sri 
Krishna Janmastami na-
turligt er årets største dag. 
Templet i København fej-
rer Caitanya Mahaprabhu 

hele dagen fra tidlig morgen (kl. 4.30) frem 
til kl. 20.00, hvor der bliver serveret en stor 
prasadam-fest til Hans ære. Da det er en hver-
dag, kan alle sikkert ikke være med hele dagen, 
så man er selvfølgelig velkommen til at møde 
op, når man kan. Der bliver bhajana, kirtana 
og læsning dagen igennem. Om eftermiddagen 
fra 15.00 og fremefter ventes besøgende i stor 
stil at ankomme og deltage i programmet, der 
omfatter abhiseka, foredrag og diskussion, mere 
kirtana og bhajana osv. Vær med til at glæde 
Sri Caitanya Mahaprabhu og gøre det til en 
uforglemmelig dag for alle.

I anledning af Gaura Purnima bringer Nyt 
fra Hare Krishna på side 12-13 Kali-santarana 
Upanisad for første gang nogensinde i en dansk 
oversættelse direkte fra sanskrit. Den over 5000 
år gamle Kali-santarana Upanisad indeholder 
Hare Krishna-mantraet og er i sig selv en slags 
forudsigelse af Sri Caitanya Mahaprabhus 
komme flere årtusinder senere.

Gaura Purnima 2009
Af Lalitanatha Dasa
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Srila Madhavendra Puri
Af Jayatu Dasa

Sri Madhavendra Puri var ret gammel, da Her-
ren Caitanya var barn. Udadtil var Madhavendra 
Puri en sannyasi fra Dasanami Sankara-sekten, 
men i virkeligheden var han roden til træet 
af prema-bhakti. Før Herren åbenbarede Sig 
i denne verden, sendte Han Sine personlige 
ledsagere i forvejen. Madhavendra Puri var en 
af dem. Han er også kendt som Sri Madhava 
Puri, tilhørte discipelrækken fra Madhvacarya 
og var en meget berømt sannyasi. Krishnadasa 
Kaviraja beskriver i Caitanya-caritamrta Mad-
havendra Puri som roden til al transcendental 
glæde. 

I Vrindavana Dasa Thakuras beskrivelse 
i Caitanya-Bhagavata af Nityananda Prab-
hus pilgrimsvandring fortæller han, hvordan 
Nityananda mødte Madhavendra Puri. Han 
skriver også, at Nityananda Prabhu tjente Mad-
havendra Puri i nogle dage og accepterede ham 
som Sin åndelige mester. Da Nityananda Prabhu 
så Madhavendra Puri, besvimede han i ekstatisk 
kærlighed. På samme måde glemte Madhaven-
dra Puri fuldstændigt sig selv, da han betragtede 
Nityananda Prabhu, og faldt bevidstløs om.

Nityananda udbrød: ”I dag har jeg høstet 
frugten af alle mine rejser til de hellige steder. 
Jeg har set Madhavendra Puris fødder, jeg har 
fået skatten af kærlighed til Gud, og mit liv er 
blevet velsignet.”

Vrindavana Dasa har også beskrevet Mad-
havendra Puris glæde over at få Nityanandas 
selskab. Madhavendra Puri sagde til sine dis-
ciple: ”Aldrig før har jeg på noget sted i mine 
rejser til alle de hellige steder set en kærlighed 
som denne. Jeg kan forstå, at den Højeste Herre 
er nådig imod mig, når jeg har fået en ven som 
Nityananda som min nære ledsager. Hvor som 
helst, man får Hans selskab, er som alle hellige 
steder sammenlagt og ikke forskellig fra selve 

Vaikuntha. Enhver, der blot hører om Ham, får 
med sikkerhed Sri Krishna-candras selskab. Og 
hvem som helst, der nærer selv den mindste 
fjendtlige følelse imod Ham, selv om han er en 
hengiven, er ikke Krishna kær.”

Efter at tilbragt nogle dage sammen med Mad-
havendra Puri vendte Sri Nityananda tilbage til 
Vrindavana, og Madhavendra Puri fortsatte på 
sin pilgrimsfærd til Sydindien. 

Madhavendra Puri levede i mange år og un-
derviste i kærlighed og hengivenhed over hele 
Indien. Hans præcise antal disciple vides ikke. 
Nogle af hans fremtrædende disciple var 
Advaita Acarya, Pundarika Vidyanidhi, Para-
mananda Puri, Brahmananda Puri, Nityananda 
Prabhu og Sri Isvara Puri.  

Madhavendra Puris kærlighed til Gud var 
usædvanlig. Blot ved at se en mørk regnsky 
ville han falde bevidstløs om. Dag og nat sugede 
han nektaren af Krishna-prema til sig og var 
konstant beruset af den. Somme tider lo han, 
somme tider græd han, og somme tider udstødte 
han voldsomme råb. 

Der er en meget berømt historie, som alle hen-
givne af Herren Caitanya nyder om denne store 
hengivne. Ved Govardhana-bjerget sad Madhav-
endra Puri under et træ for at få sin aftenhvil. 
Pludselig dukkede en ukendt dreng op med en 
krukke mælk, stillede den foran Madhavendra 
Puri og tiltalte ham smilende:

”O Madhavendra Puri, drik denne mælk, som 
jeg er kommet med.” Da Madhavendra Puri så 
drengens skønhed, blev han meget tilfreds, og 
drengens behagelige ord fik ham til at glemme 
al sult og tørst. Så forsvandt han med ét.  

I en drøm den nat så Madhavendra Puri den 
samme dreng. Drengen kom foran ham, tog 
hans hånd og førte ham med ind til et buskads 
i junglen. Drengen sagde, ”Jeg bor i dette bus-

 Den 8. marts 2009 er det Srila Madhavendra Puris bortgangsdag. Jatayu Dasa fortæller om 
denne store hengivne, Caitanya Mahaprabhus åndelige mesters åndelige mester.
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kads som Gopala og lider 
meget under den strenge 
kulde, regnen, vinden og 
den brændende varme.” 
Drengen bad Madhaven-
dra Puri komme og udfri 
ham.

Da Madhavendra Puri 
vågnede fra drømmen, 
forstod han, at det var 
Krishna, som han havde 
talt med. Han faldt i svi-
me over ikke at have 
kunnet genkende Ham 
tidligere dagen i forvejen. 
Herefter besindede han 
sig og fik landsbyens folk 
til at hjælpe med at finde 
Deiteten. De fandt Ham 
faktisk i det buskads, som 
Madhavendra Puri havde 
drømt om.

Efter at have fundet 
Gopala installerede Mad-
havendra Puri Ham på 
Govardhana, hvor Han 
herefter blev tilbedt. Efter 
to års tilbedelse viste Go-
pala Sig igen i en drøm 
for Madhavendra Puri. Denne gang bad Han 
ham rejse til Jagannatha Puri og skaffe Ham 
sandelstræspasta og kamfer for at køle Hans 
krop af. Efter at være vågnet fra drømmen 
begav Madhavendra Puri sig med det samme 
af sted. Under rejsen besøgte han Remuna, 
hvor han blev overvældet af den lokale Deitet, 
Gopinathas, skønhed. Han spurgte tempel-
præsterne, hvilken mad der blev ofret, så han 
kunne arrangere det samme for Gopala og fik at 
vide, at en exceptionel khir (sødris) var blandt 
ofringerne. 

Imens de talte, blev denne khir ofret til Gopi-
natha, og Madhavendra Puri tænkte, at hvis han 
kunne få den at smage, kunne han lave den til 
Gopala. I samme nu greb han sig i tanken, for 
man må ikke smage på noget, der ikke er blevet 

ofret til Krishna. Selv om hans tanker ikke var 
for hans egen tilfredsstillelses skyld, men for 
Gopalas, tænkte han alligevel, at han havde 
begået en forseelse, og forlod skamfuld templet. 
Han satte sig på den nærliggende markedsplads 
og chantede, imens det blev aften. 

Den nat viste Gopinatha Sig i en drøm for 
tempelpræsten og sagde: ”O præst, stå op og 
åbn døren til templet. Jeg har gemt en krukke 
med khir til sannyasien Madhavendra Puri. En 
sannyasi ved navn Madhavendra Puri sidder i 
den tomme markedsplads. Tag denne krukke 
med khir, der står bag mig, og giv den til ham.” 
Præsten vågnede, gik ind i templet og så, at der 
faktisk gemte sig en krukke bag Gopinatha. 
Præsten tog krukken, fandt Madhavendra Puri 
på markedspladsen, og efter at have givet ham 

Krishna giver Madhavendra Puri mælk
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khir’en bukkede han sig for ham, for selveste 
Gopinatha havde stjålet for ham. 

Madhavendra Puri spiste khir’en i ekstase. 
Herefter vaskede han krukken, slog den i stykker 
og bandt alle stykkerne ind i sin yderklædning. 
Efterfølgende spiste Madhavendra Puri hver 
dag et stykke af krukken og blev overvældet 
af ekstase.

Den næste morgen fortsatte Madhavendra Puri 
på sin rejse. I Jagannatha 
Puri havde folk allerede hørt 
om  ham og omringede ham 
i hobetal med alle former 
for respekt og hengivenhed. 
Selv om Madhavendra Puri 
normalt skyede berømmelse, 
tillod han det denne gang, 
for det gav ham mulighed 
for at få det sandeltræ og 
kamfer, som Gopala havde 
sendt ham af sted efter. Han 
endte med at blive givet en 
brahmana og en tjener, der 
bar sandeltræet, og fik penge til rejsen. Herefter 
startede han på sin hjemtur.

På vejen kom han igen igennem Remuna, 
hvor han tilbragte natten. Madhavendra Puri 
hvilede sig den nat i templet, og sidst på natten 
havde han endnu en drøm. Gopala viste Sig 
for ham og sagde: ”O Madhavendra Puri, Jeg 
har allerede fået sandeltræet og kamferen.” For 
at lette besværet for Sin hengivne gav Gopala 
Madhavendra Puri ordre til at smøre sandel-
træsmassen på Gopinathas krop, der ikke var 
forskellig fra Gopalas krop. 

Efter at have givet disse instruktioner fors-
vandt Gopala, og Madhavendra Puri vågnede. 
Han kaldte med det samme på Gopinathas 
tjenere. Madhavendra Puri sagde: ”Smør 
Gopinathas krop med denne kamfer og sandel-
træsmasse, som jeg har bragt med til Gopala i 
Vrindavana. Gør dette fast hver dag.”

Herren Sri Caitanya Mahaprabhu fortalte selv 
denne historie og sluttede den af med at spørge 
Nityananda Prabhu, om nogen anden i denne 
verden var lige så heldig som Madhavendra 

Puri. Sri Caitanya Mahaprabhu sagde: ”Krishna 
viste Sig personligt for ham under påskud af at 
give ham mælk. Tre gange gav Herren ordrer til 
Madhavendra Puri i drømme. 

På grund af Madhavendra Puris kærlighed 
åbenbarede Krishna Sig som Deiteten Gopala, 
og ved at acceptere hans tjeneste befriede Han 
hele verden. 

På grund af Madhavendra Puri stjal Her-
ren Gopinatha krukken 
med khir. Således blev 
Han berømt som Ksira-
cora [tyven, der stjal khir]. 
Medmindre man er forbun-
det med discipelrækken 
fra Madhavendra Puri, 
er det umuligt at vække 
symptomerne på ekstatisk 
kærlighed.

Al ære til Sri Madhav-
endra Puri, guldgruben 
af al hengiven tjeneste til 
Krishna! Han er et øn-

sketræ af hengiven tjeneste, og det er i ham, at 
frøet af hengiven tjeneste først bar frugt.”

Ved sin bortgang fra denne verden var Mad-
havendra Puri fuldstændigt absorberet i adskil-
lelse fra Krishna og gentog konstant et sloka. 
Dette vers anses af Gaudiya-vaisnavaer for 
at udtrykke essensen af ånden af adskillelse. 
Herren Caitanya blev overvældet ved at huske 
dette sloka.

ayi dina-dayadra natha he 
   mathura-natha kadavalokyase

hrdayam tvad-aloka-kataram 
   dayita bhramyati kim karomy aham

”O Min Herre! O mest barmhjertige mester! 
O Mathuras hersker! Hvornår får jeg Dig at se 
igen? Fordi jeg ikke kan se Dig, er mit ophidsede 
hjerte blevet forstyrret. O Du mest elskede, hvad 
skal jeg gøre nu?” [Cc. M. 4.197]                                                                            

Den 8. marts er det Madhavendra Puris bort-
gangsdag, hvor man kan ære ham ved at læse 
om hans glorværdige aktiviteter i Caitanya-
caritamrta.

Før Herren åbenbarede 
Sig i denne verden, sendte 
Han Sine personlige ledsa-
gere i forvejen. Madhaven-
dra Puri var en af dem.

”

”
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Dhanudhara Maharaja har de sidste par år 
tilbragt måneden Kartika [oktober-november] 
ved Govardhana, hvor han hovedsaligt har 
fokuseret på ikke kun at chante flere runder, men 
især med mere opmærksomhed at gå dybere ind 
i det hellige navn.

I sin nye bog, der udkom sidste år til Kartika, 
har han delt sine tanker og realisationer fra de 
sidste par år. Desuden har han lavet femten 
interviews med hengivne, der hver på deres 
måde har bidraget til den fokusering, der de 
sidste par år har været i ISKCON på vigtigheden 
af kvalitets-chantning. Derudover indeholder 
bogen uddrag fra Radha Vallabhas Japa Reform 
Handbook, som Sacinandana Swami bruger ved 
sine japa-retreats.

Det er en lille og letlæselig bog på 110 sider, 
men med meget stof til eftertanke og inspira-
tion. Den kan sluges på et par timer eller nydes 
i små godbidder. Jeg havde svært ved at lægge 
den fra mig, men har så senere genlæst mine 
favoritinterviews.

Jeg havde virkeligt svært ved at udvælge de 
dele af bogen, som jeg bringer herunder, for der 
er så mange inspirerende øjen- og hjerteåbnere. 
Det er blevet til tre uddrag, som alle taler for 
sig selv, og noget, alle ”chantere” af det hellige 
navn kan nikke genkendende til.

Mahatma dasa: 
DET HELLIGE NAVN ER 

DET MEST VÆRDIFULDE 
JEG HAR.

Uden det hellige navn ville 
jeg praktisk set ikke have 

noget åndeligt liv, ingen ægte glæde, ingen 
tæthed med Krishna, ingen fred i sindet og ingen 
mulighed for at beherske mine sanser. Hele mit 

forhold til Krishna, det allervigtigste forhold i 
mit liv, er åbenbaret gennem Hans hellige navn. 
Uden det hellige navn ville jeg være fortabt, 
miserabel, åndeligt svag og ludfattig.

Alligevel behandler jeg nogle gange dette 
mest værdifulde forhold som en besværlig 
plage – noget, der står i vejen for andre ”mere 
vigtige” ting eller ”mere ønskværdige” ting. 
Hvad hjælper mig i sådanne tider, er at huske på, 
at jeg har muligheden for at chante, at jeg ønsker 
at chante, at jeg elsker at chante (dybt inde). At 
tænke på, at jeg SKAL chante, forstærker deri-
mod ideen om, at det at chante Krsnas kærlige 
navne er noget, jeg helst ikke vil.

Radhanatha Swami:
Hvis vi er ivrige og grådige 

efter at tjene og tilfredsstille 
Krishna, vil Krishna gengæl-
de med den samme ivrighed. 
Og den ivrighed og entusi-

asme er forskellen mellem et hult ritual og en 
ægte hengiven handling, selv om begge er ens 
udadtil. Hvis vi bare chanter japa, som er den 
anbefalede proces i denne tidsalder til selvren-
selse, men vi chanter Herrens hellige navne 
uopmærksomt uden virkeligt at stræbe efter at 
glæde Krishna, er vores japa i høj grad som et 
ritual. Vi stræber bare efter at blive færdige med 
vores runder. Resultatet?..... Vi bliver færdige 
med vores runder.

Men Srila Prabhupada siger, at med vores 
læber skal vi chante, med vores ører skal vi høre, 
og med vores hjerter skal vi græde og kalde 
efter Krishna, som et lille barn græder efter sin 
Mor. Dette er ikke et tomt ritual, men en meget 
hjertelig handling, da moderen er barnets eneste 
beskyttelse.

Japa-meditationer
En bogomtale: Japa meditation, fordybelser i det 

hellige navn - skrevet og samlet af Dhanudhara Swami
Af Laksmi Rupa Devi Dasi
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Dhanudhara Swami: 
Kartika Journal/Govard-

hana 2006
I dag var forhindringen helt 

tydeligt mit selviske hjerte. 
Jeg tænker for meget på mig 

selv og ikke nok på andre. Denne form af nåde 
var et ønske om medfølelse, mine bønner om 
medfølelse, og en forstærkelse af, hvorfor Srila 

Prabhupada gav os en mission at tjene. At være 
dedikeret til at hjælpe andre vænner os fra at 
være selvabsorberede og åbner vores hjerter til 
nama-bhajana.

Hvis ikke udsolgt kan bogen fås i templet i 
København. På opfordring kan jeg også tage 
nogle med til Danmark, når jeg vender hjemad 
den 2. april.

laksmirupa.jps@pamho.net 

Den 16. februar gik P.L. Sethi bort i en alder 
af 88 år i Mumbai (Bombay), Indien. Sethi var 
entreprenør og en af de første lokale Bombay-
borgere, der hjalp Srila Prabhupada med op-
førelsen af templet i Juhu.

Sethiji mødte Srila Prabhupada i 1971 i Akash 
Ganga i Bombay og forstod på stedet, at han 
havde mødt en meget stor sjæl, en ægte ma-
hatma. Han blev med det samme livsmedlem 
af ISKCON og en solid og loyal tjener af 
Srila Prabhupada. Under den store strid om 
jordstykket, hvor templet blev opført, og hvor 
ejeren, Mr. Nair, der allerede havde solgt det 
til Srila Prabhupada, forsøgte at snyde de hen-
givne i deres forsøg på at bygge et tempel til 
Sri-Sri Radha-Rasabihari, ydede Sethiji den 
stærkeste modstand overfor Nair og bystyret, 
der støttede ham.

Da kampen senere var ovre, bad Srila 
Prabhupada Sethiji bygge værelser til de 
hengivne. Srila Prabhupada sagde til ham: 
”Ligesom du bygger værelser til de hengivne, 
bygger Krishna værelser til dig i Goloka 
Dhama.” Når som helst Sethiji talte om Srila 
Prabhupada, græd han af kærlighed til ham. 
Han engagerede al sin velstand og sin familie 
i Srila Prabhupadas mission resten af livet, og 
hans største glæde var at invitere de hengivne 
hjem til sig og tjene dem. 

Under sine sidste dage udstødte Set-
hiji kun ordene ”Radha Krishna! og ”Srila 
Prabhupada!” Ingen anden kommunikation 
foregik. Hans sidste ord til familien var 
dem, som Srila Prabhupada havde sagt 

til ham: ”Om nogle dage står hans værelser 
i Goloka Dhama klar.” Da det til sidst var 
tydeligt, at Sethiji var på sit sidste i sit ophold 
i denne materielle verden, mødtes de hengivne 
fra Juhu-templet i hans hjem og havde 24-tim-
ers sankirtana hos ham. I tilstedeværelse af 
alle de hengivne, der sang kirtana, forlod Sethiji 
fredfyldt denne verden.

P.L. Sethi gået bort

P. L. Sethi
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Er denne mand farlig? Det 
var overskriften i Århus Stifts-
tidende, da avisen den 10. feb-
ruar 2009 brugte halvanden side 
på et interview med Michael 
Cremo, i ISKCON kendt som 
Drutakarma Prabhu, der besøgte 
Danmark og holdt foredrag i 
Århus og København om For-
budt Arkæologi. Det blev til to 
aftener i uge 6 i hver by med 
fyldte sale alle gange. Hvert 
foredrag havde omkring 100 
mennesker, der for de flestes 
vedkommende sad trylle-
bundne og hørte om, hvordan 
der er spor af mennesker mil-
lioner af år tilbage i tiden.

Mest omtale vakte fore-
dragene i Århus, hvor ikke 
kun Stiftstidende hilste på Drutakarma, men 
kredse på universitet også gjorde sit for at gøre 
opmærksom på ham. Og interviewet var meget 
favorabelt trods overskriften, der refererede til, 
hvordan ansatte på Århus Universitet var harm-
dirrende over, at han holdt foredrag i et lokale 
på universitetsområdet. ”Det er dybt problema-
tisk…,” ”Han er farlig, han forfører folk…,” 
”Michael Cremo har en skjult dagsorden…,” var 
nogle af kommentarerne fra universitetsansatte. 
Ingen af kritikerne mødte dog op for ved selvsyn 
at konstatere, om der var hold i deres forudfat-
tede meninger. 

Det var der imidlertid andre, der gjorde. Den 
megen virak var selvfølgelig ikke dårlig for 
fremmødet, og nogle fik sig en positiv over-
raskelse. Følgende kommentar af en Michael 
A. D. Møller kunne læses på Stiftstidendes 
debatside:

”Efter omtalen af dette foredrag MÅTTE jeg 
bare se det ved selvsyn, så jeg tog derop i aften 
tirsdag. Og jeg blev ganske overrasket.

Manden talte roligt og velovervejet om en 

masse geologiske udgravninger hvor geologer 
(ikke hinduer, plattenslagere eller andre) da-
terede fundene. En geolog (Steen-McIntyre) 
fik ruineret sin karriere - andre blev latterlig-
gjort og museer destruerede fund fordi de ikke 
passede med evolutionsteorien!!! Der blev vist 
en masse kildehenvisninger så skeptikere selv 
kan undersøge hans påstande.

Jeg er selv uddannet astronom på Århus Uni-
versitet, så jeg er hverken doven eller idiot som 
nogle af nedenstående skribenter udtaler. (Gad 
vide om de selv lettede sig fra sofaen og mødte 
op til foredraget...) Jeg kan kun sige, at det Mi-
chael Cremo beskriver, tangerer til en skandale 
af rang. Jeg vil gå så vidt som at kalde ham vor 
tids Kopernikus, hvis han altså har ret.

Jeg er ikke geolog eller arkæolog, men man-
den er IKKE en fusentast. Han er seriøst arbej-
dende. Det viste foredraget klart.” (http://stiften.
dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090210/
AAS/667909985/1706/debatnet) 

Drutakarma har allerede talt om, at han kom-
mer til Danmark igen til næste år, hvis der bliver 
arrangeret foredrag for ham ligesom i år.

Er denne mand farlig?
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Tekst 1
dväparänte närado brahmäëaà jagäma kathaà 
bhagavan gäà paryaöan kalià saàtareyam iti. sa 
hoväca brahmä sädhu påñöo ’smi sarva-çruti-ra-

hasyaà gopyaà tac chånu yena kalià saàsäraà 
tariñyasi. bhagavata ädi-puruñasya näräyaëasya 
nämoccäraëa-mätreëa nirdhüta-kalir bhavati.

dväpara-ante - i slutningen af Dväpara-tidsaldren; 
näradaù - Närada Muni; brahmäëaù - til Her-
ren Brahmä; jagäma - gik; katham - hvordan?; 
bhagavan - O Herre; gäm- (på) jorden; paryaöan 
- vandrende omkring; kalim - Kali-tidsaldren; 
saàtareyam - kan jeg fuldt ud krydse; iti - således 
(sigende); saù - han; ha - sandelig: uväca - han 
sagde; brahmä - Herren Brahmä; sädhu - vældigt 
godt; påñöaù - adspurgt; asmi - er jeg; sarva-çruti-
rahasyam - alle çruti-skrifternes hemmelighed; 
gopyam - beskyttet; tat - den; çånu - lyt venligst; 
yena - ved hjælp af hvilken; kalim - Kali-tidsaldren; 
saàsäram - den materielle eksistens; tariñyasi - du 
vil krydse; bhagavataù-af Herren; ädi-puruñasya - 
af den oprindelige Personlighed; näräyaëasya - af 
Näräyaëa; näma-uccäraëaù - af fremsigelsen af 
navnet; mätreëa - simpelthen ved; nirdhüta-kaliù 
- en person, for hvem Kali er rystet af; bhavati - 
han bliver.

Oversættelse
”I slutningen af Dväpara-tidsaldren gik 

vismanden Närada til Herren Brahmä og 
sagde: ’Hvordan, O Herre, kan jeg, som 
vandrer omkring på jorden, krydse helt over 
Kalis tidsalder?’

Herren Brahmä sagde: ’Et ypperligt 
spørgsmål! Lyt nu til alle çruti-skrifternes 

fortrolige hemmelighed, ved hvis hjælp du vil 
krydse over den materielle eksistens i Kalis 
tidsalder. En person får Kalis indflydelse 
rystet af sig blot ved at recitere den Oprin-
delige Personlighed, Herren Näräyaëas, 
navn.”

Tekst 2
näradaù punaù papraccha tan näma kim iti . Sa 

hoväca hiraëya-garbhaù. 
hare räma hare räma räma räma hare hare. 
hare kåñëa hare kåñëa kåñëa kåñëa hare hare.

iti ñoòaçakaà nämnäà kali-kalmaña-näçanam. 
nätaù parataropäyaù sarva-vedeñu dåçyate.

iti ñoòaça-kalävåtasya jévasyävaraëa-vinäçanam. 
tataù prakäçate paraà brahma meghäpäye ravi-

raçmi-maëòaléveti.

näradaù - Närada Muni; punaù - igen; papraccha 
- spurgte; tan - det; näma - navn; kim - hvad er?; iti 
- således; saù: han; ha - sandelig; uväca - han sagde; 
hiraëya-garbhaù - ’det gyldne foster’ (Herren Brahmä). 
hare - O gudinde Harä; räma - O Räma; kåñëa - O 
Kåñëa; iti - således; ñoòaçakam - seksten-fold; näm-
näm - af navne; kali-kalmaña - Kali’s snavs eller synder; 
näçanam - destruktionen; na - ikke; ataù - end dette; 
paratara-upäyaù - en højere metode; sarva-vedeñu - i 
alle Vedaerne; dåçyate - er blevet set. iti - således; ñoòaça-
kalä - seksten lag; ävåtasya - for den der er dækket af; 
jévasya - for det levende væsen; ävaraëa-vinäçanam 
- ødelæggelsen af overdækningen; tataù - derefter; 
prakäçate - skinner frem; param brahma - den højeste 
Brahman (Kåñëa); megha-apäye - ved skyernes fors-
vinden; ravi-raçmi - af solens stråler; maëòalé - cirklen; 
iva - ligesom; iti - således.

Kali-santarana Upanisad
Upanisaden for helt at krydse over Kalis tidsalder

Af Gaura-bhavana Dasa

Hare Krishna-mantraet omtales specifikt i mange Upanisader såsom Kali-santaraëa Upani-
ñad, hvor der står: “Efter at have gennemsøgt hele den vediske litteratur finder man ikke en 
mere ophøjet metode til religion i denne tidsalder end sangen af Hare Krishna.”

Kali-santarana Upanisad stammer fra Yajur Veda, hvorfra Gaura-bhavana Dasa har fundet 
den frem og oversat den til dansk. I anledning af Gaura Purnima, Sri Caitanya Mahaprabhus 
fremkomst og med Ham sangen af Hare Krishna, bringes Gaura-bhavanas oversættelse af 
den originale tekst. 



-13-

Oversættelse
Igen spurgte Närada: ’Hvad er det 

navn?’
Herren Hiraëyagarbha-Brahmä svarede: 

’hare räma hare räma räma räma hare hare
  hare kåñëa hare kåñëa kåñëa kåñëa hare hare. 

Disse 16 navne er det, der ødelægger 
Kalis synder. Der er ikke set nogen højere 
metode i alle Vedaerne. De er det, der 
ødelægger sjælens tildækkelse, der består 
af 16 lag. Derefter stråler Den Højeste 
Brahman (Kåñëa) frem, præcis som cirklen 
af solens stråler skinner frem ved skyernes 
forsvinden.’

Tekst 3
punar näradaù papraccha bhagavan ko’ sya 

vidhir iti . taà hoväca näsya vidhir iti. sarvadä 
çucir açucir vä paöhan brähmaëaù salokatäà 

samépatäà sarüpatäà säyujyatäm eti . yadäsya 
ñoòaçékasya särdha-tri-koöér japati tadä brahma-
hatyäà tarati. tarati véra-hatyäà. svarëa-steyät 
püto bhavati. pitå-deva-manuñyäëäm apakärät 
püto bhavati. sarva-dharma-parityäga-päpät 
sadyaù çucitäm äpruyät sadyo mucyate sadyo 

mucyata ity upaniñat.

punaù - igen; näradaù - Närada Muni; paprac-
cha - spurgte; bhagavan - O Herre; kaù - hvad 
er?; asya - dets; vidhiù - regulerende princip; iti 
- således; tam - til ham; ha - sandelig; uväca - han 
sagde; na - der er ikke; asya - for det; vidhiù - regu-
lativ; iti – således; sarvadä - til alle tider; çuciù - ren; 
açuciù - uren; vä - eller; paöhan - fremsigende; 
brähmaëaù - en brähmaëa;  sa-lokatäm - opnåelse 
af samme planet; sa–mépatäm - opnåelse af Her-
rrens nærhed; sa-rüpatäm - at opnå den samme 
form; säyujyatäm - intim forening med Herren; 
eti - han går; yadä - når; asya - dets; ñoòaçékasya - af 
mantraet med 16 navne; särdha-tri-koöéù - 35 mil-
lioner; japati - han reciterer; tadä - på det tidspunkt; 
brahma-hatyäm - drabet af en præst; tarati - han 
krydser; véra-hatyäm - drabet af en mand eller 
søn; svarëa-steyät - fra guldtyveri; pütaù - renset; 
bhavati - han bliver; pitå-deva-manuñyäëäm - for 
forfædre, halvguder og mennesker; apakärät - fra 
forseelser; pütaù - renset; bhavati - han bliver; 
sarva-dharma - alle religiøse principper; parityäga-
päpät - fra synden af helt at opgive; sadyaù - med 
det samme; çucitäm - renhed; äpnuyät - kan opnå; 

sadyaù - med det samme; mucyate - bliver befriet; 
iti - således;  upaniñat - ’sidde ned tæt ved’, dvs. 
instruktion modtaget fra en lærer.

Oversættelse
Närada Muni spurgte videre: ’ O Herre, 

hvad er dets regulativ?’
Herren Brahmä svarede ham således: 

’Der er intet regulativ for det. En bräh-
maëa, der altid reciterer disse navne, hvad 
end han er ren eller uren, opnår samme 
planet (sa-lokatäm) som Den Højeste 
Herre Sri Kåñëa, opnår at være i Hans 
nærhed (sam-épatäm), den samme form 
som Ham (sa-rüpatäm) og intim forening 
med Ham (säyujyatäm).

Når en person reciterer dette mantra på 
16 navne 35 millioner gange, neutraliserer 
han synden fra drabet af en brähmaëa-
præst (brahma-hatyä). Han neutraliserer 
synden fra at have dræbt en mand eller en 
søn (véra-hatyä). Han bliver renset for syn-
den af at have stjålet guld (svarëa-steya). 
Han bliver renset for forseelser overfor 
forfædre, halvguder og mennesker.

Han kan således med det samme opnå 
renselse fra synden af helt at opgive alle 
religiøse principper. Han bliver befriet 
med det samme. Læren i Upaniñaden er: 
’Han bliver befriet med det samme.’’’

Tekst 4
auà saha nävavatv iti çäntiù. hariù auà tat sat. 

iti çré-kali-santaraëopaniñat samäptä.

auà - O min Herre; saha - sammen med; 
nau - os; avatv - må han beskytte; iti - således; 
çäntiù - fred; hariù - Herren Hari, der fjerner alle 
forhindringer; auà - O min Herre; tat - den; sat 
- evige, sande; iti - således; çré - den glorværdige; 
kali-santaraëa-upaniñat - Upaniñaden for at krydse 
helt over Kali; samäptä - fuldført, afsluttet.

Oversættelse
Auà. Må Herren beskytte os begge (guru 

og discipel). Fred. hariù auà tat sat. Således 
slutter den glorværdige Kali-santaraëopani-
ñad.
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Her omkring Darwins 200-års fødselsdag har 
jeg undret mig over Kristeligt Dagblads linie, når 
det gælder darwinisme og evolutionsteori. Der har 
været mange indlæg og forskellige synspunkter, men 
alligevel… Hvorfor har avisen ikke i langt højere 
grad ladet de forskellige opfattelser omkring Darwin 
komme til orde på deres egne præmisser, lige fra 
gængse darwinister og teistiske evolutionister over 
fortalere for intelligent design til forskellige former 
for kreationister? 

I stedet har jeg oplevet den redaktionelle agenda 
hele tiden lure under overfladen: Evolution er en 
kendsgerning, der er ingen grundlæggende konflikt 
imellem religion og evolutionsteori, religion og 
videnskab virker på to af hinanden helt uafhængige 
områder – kun fanatikere mener noget andet.

Tonen blev sat med en leder den 23. januar, hvor 
Erik Bjergager løftede pegefingeren overfor både 
ateister, der retfærdiggør sig med Darwin, og de, der 
ikke accepterer ham. Bjergager sluttede: 

”Naturvidenskaben kan forklare, men aldrig give 
mening. Derfor bør den i langt højere grad indtænke 
andre discipliner, herunder filosofien og teologien. For 
mennesket er ikke bare resultatet af tilfældigheder og 
fysiske og kemiske reaktioner, men også af en skabelse 
og et mysterium. Uden det aspekt bliver den darwinis-
tiske tilværelsesforståelse brutal og nådesløs.”

Det er selvfølgelig prisværdigt, at Bjergager vil dele 
sol og vind lige med plads til alle. Det er bare ikke 
Darwins teori, han taler om. Darwins teori er netop, 
at mennesket er et resultat af tilfældigheder og fysiske 
og kemiske reaktioner og bestemt ikke af en skabelse. 
Darwin skrev i introduktionen til Arternes Oprindelse, 
at han var helt overbevist om, ”…at arter ikke er skabt 
hver for sig, men er efterkommere fra andre arter.”

Implikationen af dette var ifølge evolutionsbiologen 

George Gaylord Simpson:
”Evolution betyder, at mennesket er et resultat af 

en formålsløs og materialistisk proces, der ikke havde 
det i tankerne.”1 

Biologen Francisco J. Ayala, tidligere præsident 
for the American Association for the Advancement 
of Science, skrev tilsvarende:

”Darwins største bedrift var at vise, at den kom-
plekse orden og funktion i levende væsener kan 
forklares som resultat af en naturlig proces – naturlig 
udvælgelse – uden at skulle henvise til en Skaber eller 
anden ydre faktor.”2 

Bemærk her, at Darwin og hans tilhængere gerne 
blander videnskab og religion sammen – altså når de 
argumenterer imod religion. Og religion og evolution-
steori er da også to diametralt modsatte opfattelser. 
Religion betyder i normal sprogbrug, at en skaber må 
stå bag livet, og evolution ifølge Darwins tilhængere 
betyder, at ingen skaber står bag. Kan der være nogen 
større modsætning? 

Nogle tror imidlertid, at der er en tredje mulighed, 
en ide om, at Gud har skabt og udviklet livet igennem 
evolution. En sådan teistisk evolution er selvfølgelig 
også en mulighed, men det er bare ikke, hvad Darwin 
og hans tilhængere mener med evolution. Darwin 
mente naturlig evolution, dvs. en ren fysisk proces. Det 
fremgik sågar af titlen på hans bog. Og teistisk evolu-
tion er da heller ikke en tredje mulighed, men en form 
for intelligent design, en ide om, at livet og naturen har 
træk, der må være intelligent forårsaget. Teistisk evolu-
tion står også i modsætning til darwinismen. 

Psykologien bag teistisk evolution er selvfølgelig 
nem at forstå. Når evolution á la Darwin er et ube-
strideligt videnskabeligt faktum, som det hævdes af 
evolutionsteoriens fortalere – og i dag betyder det de 
fleste naturvidenskabsfolk – og når man samtidigt 

Kristeligt Dagblad og Darwin
Af Lalitanatha Dasa

Den 12. februar var det Darwins 200-års fødselsdag, og han blev hædret og fejret over hele verden, ikke 
mindst i Kristeligt Dagblad. Nu skulle man have ventet en mere alsidig og uvildig behandling i netop Kristeligt 
Dagblad, men minsandten om de ikke også var med på festlighederne og kørte en linie med, at ”der er ingen 
modsætning imellem tro og viden,” og at det går fint hånd i hånd at tro på Darwin og være kristen samtidig. 
Det fik mig til at indsende følgende kronikforslag.
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gerne vil bevare en plads til Gud og absolutte moralske 
værdier, er teistisk evolution en naturlig udvej. Hvad 
mange imidlertid overser, er, at der i dag, som der hele 
tiden har været det siden Darwins tid, også er røster 
indenfor det videnskabelige samfund, der tvivler på 
Darwin. Darwinismen er ikke nødvendigvis så solid, 
som dens fortalere tror det. 

Specielt de sidste 50 års biokemiske forskning har 
sået mange tvivl. Darwin anså en celle for en simpel 
klump slim og troede, at springet fra ikke-levende 
kemi til selvreproducerende liv var lille. I stedet har 
man opdaget en verden, som Darwin aldrig drømte 
om. Springet fra ikke-liv til liv er et større spring i 
kompleksitet end springet fra bakterie til menneske. 
Forskningen i den kemiske evolution, som, hvis evo-
lutionsteorien er sand, må være gået forud for den 
darwinistiske evolution, står reelt på bar bund. Intet, 
man er stødt på, tyder på, at livet har kunnet opstå af 
sig selv. 

Det samme gælder en celle med dens forbløffende 
nanoteknologi. En celle er som en fuldautomatiseret 
fabrik, der hvert sekund fremstiller et tusinde kom-
plekse proteiner, der i mange tilfælde selv er små 
sindrige maskiner. Den genetiske kode er et stykke 
software, der virker præcis som softwaren i vores 
computere, men er blot meget mere avanceret. Intet af 
dette ligner et resultat af de tilfældige, gradvise, ikke-
styrede processer, som Darwin og evolutionsteorien 
postulerer, og den nutidige videnskabelige litteratur 
indeholder da heller ingen beskrivelser af uintelligente 
processer, der kan generere koder og lave maskiner. 
Mest af alt ligner det det intelligente design, som 
Darwin argumenterede imod. 

Når man oveni det lægger de sædvanlige prob-
lemer med manglende mellemformer i fossillagene 
osv., kan man spørge, hvorfor biologer flest ikke for 
længst har forkastet Darwin og konkluderet intelligent 
design. Nogle har en mistanke om, at det skyldes mere 
ideologi end videnskab. En kommentar fra biokemik-
eren Franklin Harold er sigende: 

”Vi bør principielt afvise at erstatte samspillet 
imellem tilfældighed og [fysisk] lovmæssighed med 
intelligent design, men vi må indrømme, at der for 
nærværende ingen detaljerede darwinistiske rede-
gørelser findes for evolutionen af noget biokemisk 
system, kun forskellige ønskespekulationer.”3

Principielt afvise? Hvem har vedtaget det? Betyder 
videnskab ikke en afvejning af forskellige hypoteser 
op imod hinanden og en vurdering af, hvilken bedst 
stemmer overens med de videnskabelige observa-
tioner? Ikke for Dr. Harold. Han accepterer evolution, 
fordi han principielt har udelukket andre muligheder. 
Er det videnskab?

Ifølge historikeren Neal Gillespie: ”Det hævdes 
somme tider, at Darwin omvendte den videnskabelige 
verden til evolution ved at vise dem den proces, hvor-
ved det var foregået.” Men ”Det var mere Darwins 
insisteren på fuldstændigt naturlige forklaringer end 
naturlig udvælgelse, der vandt dem over.” Den darwin-
istiske revolution var ideologisk betinget, for Darwin 
begrænsede videnskab til ”opdagelsen af love, der 
afspejlede rent naturlige eller ’sekundære’ årsager…
Når tilstrækkelige naturlige eller fysiske årsager ikke 
kendtes, måtte de ikke desto mindre antages at findes 
med udelukkelse af andre årsager.”4

Troen på, at alt kan forklares af fysiske årsager, er 
materialistisk ideologi. Darwin opstillede ikke en hy-
potese og beviste den, som virkeligt store videnskab-
smænd gjorde det. Han gav en ideologi, der maskeret 
som videnskab nu dominerer verden. I virkeligheden 
er hans teori i dag mere en ateistisk skabelsesmyte end 
en eksakt videnskab, hvilket måske også forklarer den 
glød, som evolutionsteorien ofte forsvares med.

Andre synspunkter må selvfølgelig også godt være 
der, men lige dette perspektiv har jeg savnet at se i 
Kristeligt Dagblad. Men det kan nås endnu. Darwin-
året er først lige startet, og meget mere kan skrives om 
Darwin-kontroversen, måske vor tids mest spændende 
kulturelle og videnskabelige konfrontation.

Referencer.
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Evolution, New American Library Mentor Book 
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3. Harold, F.M. 2001. The Way of the Cell. Oxford: 
Oxford University Press, s. 205.

4. Citeret fra Jonathan Wells, Happy Darwin Day?, 
Washington Times d. 12.2.09.
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Den engelske naturforsker Charles Darwin 
blev født for 200 år siden, og hans bog Arternes 
Oprindelse blev udgivet for 150 år siden. I sin bog 
fremlagde han sin evolutionsteori, ifølge hvilken 
de forskellige levende skabninger havde udviklet 
sig gradvist fra fælles stamfædre, fra de primitive 
til de mere komplekse. Skønt teorien aldrig har 
vundet universel accept, er den nu blevet et mar-
kant element i den almene tankegang.

Efter vores opfattelse er den darwinistiske 
hypotese om forvandling af den levende verden 
en arbitrær fortolkning af kendsgerningerne og 
er aldrig, selv om mange tror dette, blevet viden-
skabeligt bevist.

Ligesom hundredvis af millioner af hinduer 
anser Krishna-bevidste hengivne de ældgamle 
vediske sanskrittekster for at være den pålidelige 
kilde til viden om vores oprindelse og de endelige 
spørgsmål i livet. Disse skrifter tilhører menneske-
hedens ældste arv, og deres tilhængere accepterer 
dem som guddommelige åbenbaringer. Ifølge den 
vediske litteratur opstod vores verden og dens lev-
ende arter igennem en skabelsesproces. Levende 
væsener er evige sjæle, der tilbringer en bestemt 
tid i forskellige livsformer i forskellige arter.

Vores civilisation påvirkes i høj grad af ideerne 
om oprindelsen til livet og vores arter. På grund 
af det herskende evolutionære paradigme anser 
mange livet og sig selv for at være produkter af 
materie. Dette livssyn har dannet grundlag for 
det moderne samfunds hedonistiske, grådigheds-
drevne forbrugermentalitet, der har ledt til men-
neskehedens nuværende økonomiske, miljømæs-
sige og fødevaremæssige krise. Darwins teori er 
således ikke blot ubevist, men også et langt stykke 
ad vejen ansvarlig for det moralske forfald i den 
menneskelige kultur. 

En udbredt tanke er, at evolutionsteorien bør 

integreres i de religiøse læresætninger. Ifølge 
fortalere for denne ide er arterne, selv om verdens 
skabelse blev igangsat af Gud, ikke et resultat af 
Hans direkte handling, men af naturlige processer. 
Vi anser en sådan fordrejelse af grundsætningerne 
i de monoteistiske religioner som grundløs, for 
oprindeligt bekendte alle disse religioner sig til en 
direkte skabelse af både de levende og de livløse 
verdener. Vi ser ingen grund til, at darwinismens 
ubeviste, menneskelige ideologi skal blandes med 
åbenbaringernes visdom. Det er blot en indrøm-
melse til materialismens fortalere. Vi er overbevist 
om, at religionens rolle i samfundet er pålideligt 
at repræsentere guddommelig sandhed og ikke at 
indgå i vilkårlige kompromiser med tidens her-
skende (og konstant foranderlige) materialistiske 
opfattelser.

Vi finder det vigtigt, at samfundets meningsdan-
nere tager skridt for at modvirke den herskende, 
praktisk taget enerådende, evolutionære tilgang 
til uddannelse og massekommunikation. Den 
darwinistiske tanke bør ikke fremlægges som 
den endelige forklaring på livet, men, som sandt 
er, som en hypotese, der har sine egne problemer 
og begrænsninger, og til hvilken en guddommelig 
skabelse er et berettiget og rationelt alternativ. 
Emnet bør præsenteres upartisk og fordomsfrit, så 
muligheden for at overveje og acceptere åndelige 
forklaringer står åben.

Ifølge den vediske samfundsmodel har sam-
fundslederne – politikere, lærere, intellektuelle – 
ikke blot pligt til at sørge for samfundsborgernes 
fysiske og kulturelle behov, men også ansvar for 
at tilvejebringe muligheden for åndeligt frem-
skridt. At favorisere en stærkt materialistisk teori 
begrænser alvorligt vejen til forståelse og opnåelse 
af livets endelige mål for de levende væsener, der 
længes efter evig lykke.

Erklæring om Darwin fra ISKCON Ungarn
Af Isvara Krishna Dasa

I anledning af Charles Darwins fødselsdag har Isvara Krishna Dasa fra Ungarn udsendt en officiel 
Darwin-erklæring på vegne af ISKCON i Ungarn. Han foreslår også, at den kan danne model for en 
lignende erklæring for hele ISKCON. Om dette kommer til at ske, er uvist, men hans erklæring står 
under alle omstændigheder frit for enhver at læse.
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Indenfor de næste må-
neder flytter ISKCON til 
det nye tempel i Sarcel-
les, en multietnisk og 
multireligiøs forstad i 
Paris’ nordlige udkant 
nær den berømte Charles 
de Gaulle lufthavn. For 
første gang i over tyve år 
kommer ISKCON til at 
eje et tempel i Paris. De 
residerende Deiteter, Sri-
Sri Radha-Parisishvara, blev indviet i 1973 af Srila 
Prabhupada. ”Disse Deiteter har som de eneste af 
de Deiteter, der blev installeret af Srila Prabhupada 
i Europa, boet i lejede huse i to årtier,” fortæller 
Nitai Gaurasundara Dasa, tempelpræsident i Paris. 
”Nu får de et fast hjem. Deres nye hjem er et rent 
palæ, der ligger midt i en flot have på 1500 kvm. 
Og nu får De endnu et herskabeligt hus kun tyve 
meter derfra.”

Det første hus blev købt af ISKCON for et år 
siden. Oprindeligt var det de hengivnes plan at 
bruge det som tempel. I februar 2008 ansøgte de 
kommunen om tilladelse til at opføre et anneks, 
der kunne bruges som tempelområde. Kommunen 
afslog imidlertid at behandle ansøgningen, indtil 
de hengivne fik mere plads til anlægge den private 
parkeringsplads, som byens bestemmelser kræver. 
’Den Franske Yatras Genoplivningsgruppe’ gav 
Pitavas Dasa, en  fransk discipel af Srila Prabhu-
pada, til opgave at finde det forlangte grundstykke. 
Samtidig blev lokale patroner af ISKCON spurgt 
om økonomisk hjælp.

Det hårde arbejde gav afkast, men på en uventet 
måde. De hengivne fik pludselig ekstra penge fra 
deres velyndere og var i stand til at købe en hel 
naboejendom. Dette hus har allerede alle de nød-
vendige parkeringsfaciliteter og plads til et større 
tempelrum end det første hus. Nitai Gaurasundara 
Dasa bemærker: ”Det er alt sammen Krishnas nåde, 
at vi nu har disse to huse, imens vi før var desperate 
efter overhovedet at få en byggetilladelse.”

Efter en istandsættelse 
kommer det første hus til 
at fungere som en prædi-
kefacilitet og gæstehus. 
Det andet hus er allerede 
i god stand og har ikke 
brug for renovering af no-
gen slags. Deiteterne, Sri-
Sri Radha-Parisishvara, 
flytter ind i hus nummer 
to omkring juni 2009, 
når købet er kommet på 

plads. Omkring den tid vil de hengivne begynde 
at bygge et nyt tempel i dette hus.

”Flytningen til Krishnas nye residens i Paris mar-
kerer et vendepunkt for ISKCON Frankrig. Selvføl-
gelig kommer vi til at arbejde hårdt for at etablere 
det nye tempel,” siger Nitai Gaurasundara Dasa, 
”men i det mindste kan vi se lys for enden af tun-
nelen. I over tyve år har ISKCON Frankrig kæmpet 
imod antisekt-kampagner, regeringsrestriktioner og 
en økonomisk og moralsk krise. ISKCON Frank-
rig var næsten fallit, og de franske hengivne blev 
isolerede og sårbare.” Nitai Gaurasundara Dasa 
bemærker: ”Meget få sannyasier eller hengivne 
besøgte Frankrig på grund af mangel på inspiration 
såvel som faciliteter. Vi kunne ikke få lån fra de 
franske banker, for regeringen betragtede os som 
en ”sekt.” Vi kunne heller ikke få lån fra BBT eller 
ISKCON. Vi kunne ikke tiltrække folk. Vi var så 
desperate efter hengivne, at vi måtte hente præster 
udefra til både Paris og Ny Mayapur [ISKCON’s 
landbrugssamfund udenfor Paris].”

Den Franske Yatras Genoplivningsgruppe blev 
dannet for tre år siden, da det europæiske GBC blev 
mere og mere bekymret for ISKCON Frankrig. 
Gruppens medlemmer omfatter Sivarama Swami, 
Praghosa Dasa, Madhusevita Dasa, Param Gati 
Swami, Siksastakam Dasa, Bhava Sindhu Dasa 
og Nitai Gaurasundara Dasa. Gruppen ansøgte om 
internationale donationer såvel som et bidrag fra 
BBT til at købe det første hus for et år siden til en 

Radha-Parisishvara flyttet til nyt hjem
Af Rita Gupta

Radha-Parisishvara

(Fortsættes side 19)
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Et simpelt og ydmygt grhastha-par
Af Jatayu Dasa

Kesava Dasa og hans 
hustru Satya Devi Dasi 
har været gift siden 
1960. De kendte hi-
nanden fra skoleårene 
og var ikke i tvivl om, 
at de ville være venner 
for livet. Efter at have 
opfostret to børn og set 
dem få deres egne børn 
blev Kesava og Satya 
interesseret i åndeligt 
liv i 1996. Begge er nu 
initieret af Bir Krishna 
Swami – Kesava i 2001 
og Satya i 2008. 

Kesava Dasa står 
for Københavnstem-
plets gavebutik, der 
forsyner forsamlin-
gens mange hengivne 
med ting som røgelse, 
bøger, japa-kæder og 
Cd’er. Satya Dasi, der 
er ved at komme sig 
ovenpå lang tids syg-
dom, er på sin side 
aktivt engageret i at 
studere de skrifter, som 
Srila Prabhupada har 
oversat til os. Hun har 
fuldendt bhakti-sastri-
kurset og deltager nu i 
andre studiekurser i templet. 

I, der er kommet i templet i mange år, vil 
huske, hvordan Kesava passede blomsterne på 
Bauneholm, så Gaura-Nitai kunne have friske 
blomsterkranse og vaser hver dag. Det gjorde 
han i fem år. Han gjorde også tjeneste som en 
transcendental turistfører for alle guruerne, 
der besøgte templet. Skønt han nu er blevet lidt 
for gammel til at grave haven, købte han sidste 

år et stort udvalg af 
blomsterknolde, der 
blev plantet i templets 
nyligt anlagte blom-
sterbed. 

Da jeg boede på 
Radhadesh, husker 
jeg, hvordan Satya 
Dasi besøgte templet 
og ivrigt deltog i hele 
morgenprogrammet. 
Hun elskede fore-
læsningerne, syntes 
at Deiteterne, Rad-
ha-Gopinatha, var de 
smukkeste Deiteter, 
hun havde set, og nød 
at være i selskab med 
alle de hengivne, der 
bor der. 

Kesava Dasa holder 
meget af hengiven 
musik såsom Krishna-
Prema Dasa og finder 
sin største glæde i at 
uddele prasadam til 
de betingede sjæle. 
Engang gik han sågar 
modigt ind i en slagter-
butik og solgte kager 
til slagteren selv. Han 
nød også at fortælle 
mig, hvordan han sol-

gte prasadam til en fisker og til nogle Jehovas 
vidner. 

Skønt det ældste hengivne ægtepar i Dan-
mark udadtil virker stilfærdige og undselige, 
elsker de at tale med de hengivne, der kommer 
til templet. Præsenter dig selv for dem engang 
under søndagsfesten, og du vil blive overrasket 
over den varme og venlighed, der strømmer fra 
deres hjerter.

Satya Devi Dasi

Kesava Dasa
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E r O M  s y m b o l  f o r  
karma?

Rikke Fedders Melchior spørger:
I dag stødte en veninde og jeg på OM/AUM 

tegnet, og min veninde fortalte, at det kunne tolkes 
som et symbol for karma. Jeg mener ikke, der er 
et specifikt symbol for karma, efter hvad jeg har 
forstået. Vi har søgt på google, og der kommer der 
flere ”symboler” frem, men vi synes ikke umid-
delbart nogle virker sådan virkelig troværdige. Så 
derfor stilles dette spørgsmål til dig i håb om, at du 
vil svare os på det. Er der et symbol for karma?

SVAR: Jeg kender ikke til noget symbol for 
karma som så, og jeg har aldrig hørt, at OM eller 
’omkara’ skulle være et symbol for karma. OM 
eller mere korrekt AUM, som du også skriver det, 
anses normalt for at være en lydrepræsentation 
for den Absolutte Sandhed, Brahman. Hvordan 
det mere præcist forstås, afhænger af, hvilken 
filosofisk forståelse folk har af den Absolutte 
Sandhed. Srila Prabhupada, vores åndelige mester 
i Hare Krishna, repræsenterer den personalistiske 
vaisnava-retning og skriver direkte, at OM er 
identisk med Guds person, og at Gud er i OM. 
OM kaldes også pranava, omkara eller aksara, 
og Srila Prabhupada skriver:

”Pranava [OM] eller omkara er den primære 
hymne i Vedaerne. Denne transcendentale lyd 
er identisk med Herrens form. Alle de vediske 
hymner bygger på dette pranava omkara.” (Fra 
introduktionen til Srimad-Bhagavatam)

OM støder man på overalt i den vediske littera-
tur. Her er et par citater fra Bhagavad-gita:

”Efter at være situeret i denne yoga-praksis og 
have reciteret den hellige stavelse OM, den højeste 
kombination af bogstaver, opnår man afgjort de 
bedste planeter, hvis man tænker på Guddom-
mens Højeste Personlighed og forlader sin krop.” 
(Bg. 8.13)

Med de ”bedste planeter” sigter Bhagavad-gita 
her til den evige åndelige verden og ikke til nogen 
planet i denne midlertidige materielle verden.

”Derfor begynder transcendentalister, der påta-
ger sig udførelse af offerhandlinger, velgørenhed 
og askese i overensstemmelse med skrifternes 
regler, altid med OM for at opnå den Højeste.” 
(Bg. 17.24)

Igen kan I se, at OM her angiver det højeste 
mål i livet. 

Hvis vi tager ordet karma, har det forskellige 
betydninger, men uanset hvilken betydning har 
jeg aldrig set, at OM symboliserer nogle af dem. 
Den ordrette betydning af karma er ”arbejde.” Det 
kan så referere til fromme aktiviteter, der giver 
en bedre materiel fødsel i et fremtidigt liv, og det 
bruges også for at betegne reaktionerne på vores 
tidligere handlinger. For eksempel kan man sige, 
”Det er mit karma, at jeg ser så grim ud,” hvor-
med man mener, at det er på grund af handlinger 
i tidligere liv, at ens udseende i dette liv er faldet 
uheldigt ud. Men jeg har som sagt aldrig set, at 
OM skulle symbolisere nogle af disse betydninger 
af karma. Ld.

Læserside
Alle indlæg modtages med glæde. Fortæl os det venligst, hvis du ikke ønsker, 
vi redigerer og eventuelt forkorter dit indlæg uden dit samtykke.

pris på 500.000 euro [3,75 mio. kr.]. Her er det værd 
at bemærke, at hus nummer to, der koster mere 
(800.000 euro eller 6 mio. kr.) købes for bidrag fra 
lokale hengivne og velyndere.

Nitai Gaurasundara Dasa er optimistisk med 
hensyn til fremtiden. ”Vi er overbeviste om, at 
Srila Prabhupada havde stor interesse i Paris. Paris 

har så enorm indflydelse indenfor kunst, filosofi 
og kultur over hele verden. Vi sætter Paris tilbage 
på ISKCON-kortet.” Beskedent tilføjer han: ”Al 
medgang har kun været mulig på grund af vaisna-
vaernes nåde og medfølelse med os. Vi takker dem 
alle og håber at inspirere andre til at hjælpe med det 
nye tempelprojekt.” (Fra http://news.iskcon.com/
node/1652 den 18.1.2009)

(Radha-Paris..., fortsat fra side 17)
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Siden 1999 er Nyt fra Hare Krishna udkom-
met med 230 blade med spændende artikler om 
bhakti-yogaens mange facetter. 

Hvis du ikke har været med fra starten eller 
af anden grund ønsker nogle af de tidligere 
numre, kan du bestille dem på Nyt fra Hare 
Krishnas redaktion. Det drejer sig om følgende 
udgivelser:

1999: Nr. 1-9
2000: Nr. 1-52 
2001: Nr. 1-26
2002: Nr. 1-26
2003: Nr. 1-26
2004: Nr. 1-26
2005: Nr. 1-26
2006: Nr. 1-12
2007: Nr. 1-12
2008: Nr. 1-12

Pris pr. stk 5 kr. plus evt. forsendelse. Ved 
bestillinger over 100 kr. gratis forsendelse. Ved 
bestilling af samlige numre gives 10 % rabat. 

Kontakt redaktionen på email: dandaniti@
krishna.dk, lalitanatha@krishna.dk  el. tlf. 59 
27 19 30.

Bøger til salg
En del bøger om Krishna-bevidste emner, 

pæne og brugte, på engelsk, sælges på grund 
af pladsmangel. Ønsker du mere information, 
skriv til

Liv Hordvik
Slettebakkesveien 81A
Hordaland
N-5093 Bergen
Norge

acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel
asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie 
i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private 
område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne 
bor i skolen
bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af 
Hare Krishna)
bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste
brahmana: en person fra den første af de fire 
samfundsklasser, den intellektuelle
chante, chantning: fordansket fra engelsk ’to 
chant’, der betyder at synge eller recitere
Deitet: (fordanskning af ’Deity’:) Guddom. Hellig statue 
af Krishna.
dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion
ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne
Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition
gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige 
hengivne i Vrindavana 
grhastha: en husholder eller gift menneske
harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog 
med sang af Krishnas hellige navne (egentlig 
’harinama-sankirtana’)
japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen). 
japa-mala: kæde, man tæller på under japa
Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde 
af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materi-
alistiske tidsalder.

karmakanda: den frugtstræbende handlings vej
kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner, 
grøntsager og krydderier
kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna 
(overf.) kombineret med dans
maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas il-
lusoriske energi
nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes 
hjemme hos sig selv 
prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna. 
Ordret betydning: barmhjertighed 
Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt 
kendt fra Jagannatha Puri
sadhu: en hellig mand
samadhi: bruges her i betydningen mindestempel 
for en stor person efter hans død
sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya 
Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtana-
bevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden
sannyasi: munk i forsagelsens livsorden 
sastra: de åbenbarede skrifter
vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna. 
Refererer også til ’monoteist’.
yajna: offerhandling
yatra: ’tempel’ i betydningen organisation, insti-
tution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med 
den Højeste

Ordliste

Gik du glip af noget?
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Ved 
Dandaniti 
Devi DasiBrihaspati

Ifølge vedisk astrologi er Brihaspati et andet navn for planeten Jupiter, der er en af de ni mest ind-
flydelsesrige planteter i solsystemet. Jupiter har en dominerende indflydelse om torsdagen, der derfor 
også kaldes Guru-war, fordi Brihaspati er kendt som halvgudernes åndelige mester (guru).

Brihaspati siges at være personificeringen af fromhed og religion. Han har stor indflydelse på alt, 
der har med uddannelse og viden at gøre, deraf hans ophøjede position som lærer for halvguderne. 
Han er også kendt som den bedste fremsiger af bønner til Herren.   

Ifølge Siva Purana er Brihaspati søn af vismanden Rishi Angirasa og hans hustru Surupa.
Brihaspatis farver er gul eller gylden, og han bærer en stav, en lotusblomst og en perlekæde 

(japa-kæde). Han ses almindeligvis siddende på en vogn, der bliver trukket af otte heste.
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Det Krishna-bevidste køkken
  

Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi

Sabudana-khir
En ekadasi-dessert

Ingredienser:
(3-4 personer)

1 liter økologisk sødmælk
100 g sagogryn
4 hele kardemomme-kapsler
¾ dl rørsukker
evt. ½ dl mandelflager

Khir er en traditionel indisk mælkedessert, der normalt laves med ris. På ekadasi-dagen kan man 
i stedet for at bruge ris tilberede retten med sagogryn eller tapioca. I denne udgave har vi brugt 
indiske sagogryn af medium størrelse, købt i det indiske supermarked Save Cash and Carry på 
Islevdalsvej 100 i Rødovre.

Fremgangsmåde:

1. Mælk og sagogryn bringes langsomt i kog i en gryde under konstant omrøring. Når mælken 
koger, indstilles varmen, så mælken kan koge i lang tid uden at koge over. Rør i gryden med jævne 
mellemrum. 

2. Kardemommefrøene tages ud af kapslerne og stødes og 
kommes i mælken. Kog retten i ca. 45 minutter, indtil mælken er 
svundet noget i omfang, og sagogrynene er helt gennemsigtige. 
Sluk for varmen og tilsæt rørsukker. 

3. Sabudana-khir kan serveres varm eller afkølet, evt. med et 
drys mandelflager på toppen.
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www.krishna.dk  www.harekrishna.dk  www.iskcon.dk

Hare Krishna-tempel
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse
Tlf. 4828 6446.  Giro 617 0277  

Email.  tempel@krishna.dk 
 Søndagsfest hver søndag kl. 15:00. 

Radio Krishna, København
87,6 MHz, Hybridnet 90,6 MHz

ma-fre 9.00-14.00 samt 16.00-17.30
lø-sø 8.00-10.00
lø 16.00-17.00
ons 22.00-02.00
to-fre 22.00-00.00

Girokonto 292 3637. Tlf. 38101232. Email: yadu@
krishna.dk  Hjemmeside: www.krishna.dk

Kontakt tlf. 3670 3008, 2815 2682, 4354 8526

Nama-Hatta

Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”

Navn:.....................................................................................................
Adresse:..................................................................................................

300 kr. pr. år (12 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:

“Nyt fra Hare Krishna”, Sørningevej 39, 
Skamstrup, 4440 Mørkøv

Sendetider
Mandag 22-01
Tirsdag 22-01
Torsdag 22-01
Fredag 22-01
Søndag 22-01

Frekvenser
98.7 Mhz
89.5 Mhz

Kabel (kanal 2):
96.5 (Teledanmark)

94.8 (Stofa)

www.radiokrishna.dk

Radio Krishna Århus

 
 
Hare Krishna Center, 
Govindas Restaurang, 
Govindas Butik 
Fridhemsgatan 22,  11240 Stockholm 
Tlf. +46 (0) 8-6549002       www.algonet.se/~govindas/ 
V/Fridhemsplan T-banestation. 
Kveldsprogram hver kveld kl. 18.30. 
Søndagsfest hver søndag kl. 16.00. 
Restaurang: ma-fre 11-19, lø 12-19. 
Butik: ma-fre 11-18, lø 12-18. 
 

ISKCON i Norge:

Korsnäs Gård 14792 Grödinge 
Tlf. +46 (0) 8-53029800       www.tattva.com 
Pendeltog fra Sthlm Central til Tumba Station,  derefter 
bus 727 til Korsnäs Gård. 
Søndagsfest hver søndag kl. 13.30.

 
ISKCON - Govindas     www.govindas.just.nu 
Prästgården i Olunda     74193 Knivsta 
Tlf. +46 (0)18-102924     
Mob. +46 (0)70-3441246 
Søndagsfest 1.søndag hver måned kl. 15.30.

ISKCON Göteborg  www.harekrishnagoteborg.com
Govindas vegetariska servering och Hare Krishna Tempel
Karl Johansgatan 57,  S-414 55 Göteborg Tel +46 31 42 16 42 
For festivaler og programmer, se: 
www.harekrishnagoteborg.com.

Almviks Gård 
15395 Järna              Tlf. +46 (0) 8-55152050 
Søndagsfest hver søndag kl. 13.00 med buskørsel fra 
Järna Station kl. 12.00.

Festival of India
www.festivalofindia.dk - info@festivalofindia.dk

ISKCON i Sverige

Tlf: 86110999
Email: 

mail@ananta.dk

Girokonto: 
998-9366  

Krishna’s Cousine  
Kirkeveien 59b  0364 Oslo Tlf. +47 22606250 - 22446820 ma-fre 12.00-20.00 

V/Majorstuen T-banestation. Søndagsfest oftest kun i forbindelse med festivaler, ring for information. 
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Kun en lille smule

Lørdag 7.3 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Amalaki Vrata Ekadasi) 
Søndag 8.3 Bryd fasten imellem 6:43 – 10:24 
                    Srila Madhavendra Puris bortgang
Tirsdag 10.3 Sri Gauranga Mahaprabhus   
  fremkomst 
                  *** Gaura Purnima *** 
                  (faste til månen står op)
Onsdag 11.3 Jagannatha Misras festival
Onsdag 18.3 Srivasa Panditas fremkomst

En far havde en teenagerdatter, som var hans øjesten. Han var meget stolt af 
hende og elskede hende ud over alt i verden. Han var specielt stolt af hendes 
kyskhed og høje moral og havde fuld tillid til hende.

Men en dag hørte han et frygteligt rygte: hans datter var blevet gravid. Han 
kunne ikke tro det, så da hun kom hjem fra skole, satte han hende ned og bragte 
emnet på bane.

”Min kære, må jeg spørge dig om noget?” begyndte han forsigtigt.
”Ja, far,” svarede hun.

”Jeg har hørt, og jeg tror ikke, det kan være rigtigt, men bare for at høre det fra dig selv – jeg 
har hørt, ja, jeg kan næsten ikke sige det, men jeg har hørt, at du er gravid.”

Pigen blev rød i hovedet og vendte blikket ned mod gulvet. ”Ikke ret meget, far. Kun en lille 
smule.”

(Fortalt af Suhotra Maharaja. Ligesom man ikke kun kan være en lille smule gravid, kan man 
heller kun være en lille smule i maya, dvs. under indflydelse af den materielle energi. Selv om 
man tilsyneladende er i godhedens kvalitet – fredfyldt osv. – vil indflydelsen fra lidenskaben og 
uvidenhedens kvaliteter uvægerligt vise sig, ligesom en graviditet uvægerligt bliver synlig på et 
tidspunkt.)

Søndag 22.3 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Papamocani Ekadasi)
Mandag 23.3 Bryd fasten imellem 6:04 – 10:12 
  Govinda Ghosh’ bortgang
Tirsdag 31.3 Sri Ramanujacaryas fremkomst
Fredag 3.4 Rama Navami: Herren Sri Rama   
  fremkomst (faste til solnedgang)
Søndag 5.4 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Kamada Ekadasi)
Mandag 6.4 Bryd fasten imellem 6:27 – 10:57 

Alle henvendelser til: 
Nyt fra Hare Krishna

Sørningevej 39, Skamstrup, 4440 Mørkøv, 
Tlf.: 5927 1930 girokonto 1-688-3204 

E-mail: lalitanatha@krishna.dk


