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Vi håber, I havde fornøjelse af sidste måneds 
særnummer, Krishna-bevidsthed – sådan!, et 
introduktionshæfte i praktisering af Krishna-
bevidsthed. Det er vores tanke at genoptrykke det 
og bruge det fremover til nye folk som en indføring 
i Krishna-bevidsthed. I den forbindelse vil det være 
godt for os at vide, hvor der skal ændres og laves 
forbedringer. Hjælp os, hvis I kan komme i tanke 
om noget, vi ikke har fået med.

På Prabhupada-siden over de næste to gange 
har vi et foredrag fra New York i 1971, hvor 
Srila Prabhupada taler om medfølelse som en 
vaisnavas vigtigste kvalitet. Går vi videre til 
side 7, svarer Jayadvaita Swami på spørgsmål 
om synd. Hvad menes der med utilsigtet synd i 
modsætning til overlagt begåede syndige hand-
linger? Hvordan frigør man sig fra reaktionerne 
på begge? Det er for resten Jayadvaita Swami 
på forsiden.

I vores serie om oldtidshistorie og vedisk 
kultur har vi denne gang en kort artikel af Vrin 
Parker om spor af vedisk kultur i Grækenland. 
Det efterfølges af mere videnskab, nemlig et 
kig på Newtons bog Principia fra 1687, en 
af de mest indflydelsesrige bøger i Vestens 
nyere historie. Men selv om bogen er fyldt 
med matematiske formler og beregninger af 
solens og planeternes baner, argumenterer 
Newton også stærkt for Guds eksistens. Uni-
verset er så velordnet og struktureret, at kun 
et meget kraftfuldt og intelligent Væsen kan 
stå bag, hævder han. Vi ser i den forbindelse 

på, hvad Newton forstod ved videnskab og 
dens forhold til religion kontra den moderne 
opfattelse af samme.

Vi har også en omtale af et tempel i en bra-
siliansk regnskov (s. 12), og Tejavi Krishna 
Prahbu fortæller om en tur rundt til Norges 
stæder i sommer (s. 19). Han skrev egentlig 
beretningen til augustnummeret, men vi ikke 
fik plads til det, så vi håber, at det er i orden, 
vi bringer det nu.

Se også referatet fra det seneste IDL-møde 
og smag på Dandanitis kage på køkkensi-
den. Bemærk endvidere, at den 22.10 starter 
måneden Kartika, 
hvor vi tilbeder 
Damodara hver 
dag i en måned. 
Det er ikke nævnt 
and re  s t ede r  i 
bladet, så husk at 
bide mærke i det.

E t  c i t a t  f r a 
sastra: ”Min kære 
Narada, en person, 
der skriver vaisna-
va-litteratur og har 
en sådan litteratur 
i sit hjem, har altid 
Herren Narayana 
til at bo i sit hjem.” 
(Fra Nectar of De-
votion)

Så er det snart Kartika igen!
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 Srila Prabhupadas side
En helgens medfølelse

Det følgende er en forelæsning, som Srila Prabhupada gav i New York den 21. 
juli 1971 over Srimad-Bhagavatams 6. Bog, 1. kapitel, tekst 8.

Forherligelsen af Guds hellige navn. Dette 
emne blev diskuteret af Maharaja Pariksit 
og Sukadeva Goswami i forbindelse med en 
brahmana, der var meget falden og forfalden 
til alle slags syndige aktiviteter, men blev 
reddet blot igennem recitation af det hellige 
navn. Denne beretning finder man i Srimad-
Bhagavatams Sjette Bog.

Universets planetsystemer beskrives meget 
fint i Srimad-Bhagavatams Femte Bog. Inden 
for universet er der nogle planeter, der er helve-
desagtige. I virkeligheden indeholder ikke kun 
Srimad-Bhagavatam, men alle religiøse tekster 
beskrivelse af helvede og himmel. Ligesom 
moderne astronomi kan fortælle den slags ting, 
kan man i Srimad-Bhagavatam få at vide, hvor 
de helvedesagtige planeter er, og hvor langt 
de befinder sig fra denne planet. Astronomer 
har beregnet, hvor langt månen er fra jorden, 
og hvad afstanden er imellem os og solen. På 
samme måde indeholder Srimad-Bhagavatam 
beskrivelser af de helvedesagtige planeter.

Selv på denne planet har vi erfaring af forskel-
lige atmosfæriske omstændigheder. I Vestens 
lande nær Nordpolen er klimaet anderledes end 
i Indien, der er nær Ækvator. Ligesom der er 
forskelle i atmosfære og leveomstændigheder 
på denne planet, er der på samme måde mange 
planeter, der har forskellige atmosfærer og le-
veomstændigheder.

Efter at have hørt Sukadeva Goswamis be-
skrivelse af de helvedesagtige planeter sagde 
Pariksit Maharaja: 

adhuneha maha-bhaga
  yathaiva narakan narah
nanogra-yatanan neyat

  tan me vyakhyatum arhasi

”Min herre, jeg har hørt fra dig om de hel-
vedesagtige planeter. Mennesker, der er meget 
syndige, sendes til disse planeter.” (Srimad-
Bhagavatam 6.1.6) Pariksit Maharaja er en 
vaisnava, og en vaisnava har altid medfølelse 
med andres lidelse. Han lider altid ved at se 
andres ulykke. Herren Jesus Kristus var for ek-
sempel meget påvirket af at se folks ulykkelige 
situation. Uanset hvilket land eller hvilken sekt 
de tilhører, har alle vaisnavaer eller hengivne 
– alle folk, der er Gudsbevidste eller Krishna-
bevidste – medfølelse på denne måde. Derfor 
er det en stor brøde at nedgøre en vaisnava, en 
prædikant af Guds herligheder. Krishna, Gud, 
tolererer aldrig krænkelser imod en vaisnavas 
lotusfødder. 

Krpambudhi: en vaisnava er et hav af barm-
hjertighed. Vancha-kalpa-taru: alle har ønsker, 
men en vaisnava kan opfylde alles ønsker. Kal-
pa-taru betyder ’ønsketræ’. I den åndelige ver-
den er der et træ, der kaldes et ønsketræ. I denne 
materielle verden får man en bestemt slags frugt 
fra en bestemt slags træ, men i Krishnaloka såvel 
som på alle Vaikuntha-planeterne er alle træer 
åndelige og opfylder alle ens ønsker. Det be-
skrives i Brahma-samhita: cintamani-prakara-
sadmasu kalpa-vrksa [Bs. 5.29].

En vaisnava tiltales som maha-bhaga, der 
betyder ”heldig”. Den, der bliver en vaisnava 
og er Gudsbevidst, kan forstås at være meget 
heldig. Caitanya Mahaprabhu har forklaret, at 
de levende væsener vandrer rundt i forskellige 
livsarter på forskellige planetsystemer over 
hele universet. Et levende væsen kan komme 
hen hvor som helst han vil – til helvede eller til 
himlen – sådan som han bereder sig til det. Der 
er mange himmelske planeter og mange helve-
desagtige livsarter. Det levende væsen vandrer 
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igennem disse arter og skaber sig nye kroppe 
ud fra sin mentalitet i det nuværende liv. Som 
du sår, så skal du høste.

Ud af alle disse talløse levende væsener, der 
bevæger sig rundt i den materielle verden, er 
et af dem ifølge Caitanya Mahaprabhu heldigt, 
men ikke alle. Hvis alle var heldige, ville de alle 
slå sig på Krishna-bevidsthed, som bliver ud-
bredt frit overalt. Hvorfor tager folk det ikke til 
sig? Fordi de er uheldige. Derfor siger Caitanya 
Mahaprabhu, at kun de, der er heldige, slår ind 
på Krishna-bevidsthed, og deres liv bliver fuldt 
af håb, et behageligt, lyksaligt liv, et liv, der er 
fuld af viden.

Det er en vaisnavas pligt at gå fra dør til dør 
for at gøre uheldige mennesker heldige. En 
vaisnava tænker: ”Hvordan kan disse folk blive 
udfriet fra deres helvedesagtige liv?” Det var 
Pariksit Maharajas forespørgsel. ”Min herre,” 
sagde han, ”du har beskrevet, at på grundlag af 
ens syndige aktiviteter bliver man anbragt i en 
helvedesagtig livstilstand eller på et helvedes-
agtigt planetsystem. Hvad kan man gøre for at 
redde sådanne personer?” Dette er spørgsmålet. 
Når en vaisnava kommer, når Gud selv kommer, 
eller når Guds søn eller Hans meget fortrolige 
hengivne kommer, er deres eneste mission at 
redde de syndige mennesker, der lider. De ved, 
hvordan man gør dette.

Da Prahlada Maharaja mødte Nrsimhadeva, 
sagde han:

naivodvije para duratyaya vaitaranyas
  tvad-virya-gayana-mahamrta-magna-cittah

soce tato vimukha-cetasa indriyartha-
  maya-sukhaya bharam udvahato vimudhan

”Min kære Herre,” siger Prahlada, ”Jeg er 
ikke særlig bekymret for min egen befrielse.” 
(SB 7.9.43) Mayavadi-filosoffer er omhyggelige 
med ikke at forstyrre deres personlige frelse. De 
tænker: ”Hvis jeg er sammen med andre for at 
prædike til dem, kan jeg falde ned, og det vil 
være slut med min egen erkendelse.” Derfor 
kommer de ikke. Kun vaisnavaerne kommer 
med risiko for at falde ned – men de falder ikke 

ned. De kan tilmed tage til helvede for at udfri 
de betingede sjæle. Dette er Prahlada Maharajas 
mission. Han siger, naivodvije: ”Jeg er ikke 
særligt bekymret for at leve i denne materielle 
verden.”

Prahlada Maharaja siger videre: ”Jeg er ikke 
bekymret for mig selv, for på en eller anden 
måde er jeg blevet trænet til altid at være 
Krishna-bevidst.” Fordi han er Krishna-bevidst, 
er han sikker på, at han i sit næste liv kommer til 
Krishna. Det står i Bhagavad-gita, at hvis man 
udfører de Krishna-bevidste regulative princip-
per omhyggeligt, er det sikkert, at man vil nå det 
højeste bestemmelsessted i sit næste liv.

Prahlada Maharaja fortsætter: ”Jeg har kun 
én kilde til bekymring.” Se blot – selv om han 
ikke er bekymret for sig selv, er han stadig be-
kymret. Han siger, soce tato vimukha-cetasah: 
”Jeg er bekymret for de personer, der ikke 
er Krishna-bevidste. Det er min bekymring. 
For mit eget vedkommende har jeg ingen be-
kymring, men jeg tænker på dem, der ikke er 
Krishna-bevidste.” 

Hvorfor er de ikke Krishna-bevidste? Maya-
sukhaya bharam udvahato vimudhan. Disse 
slyngler har skabt en humbugcivilisation med 
henblik på midlertidig lykke. Maya-sukhaya. 
Det er sandt. Vi har en humbugcivilisation. 
Så mange biler bliver fremstillet hvert år, og 
derfor må mange veje udgraves og anlægges. 
Dette skaber problem efter problem. Derfor er 
det maya-sukhaya, illusorisk lykke. Alligevel 
forsøger vi at være lykkelige på denne måde. Vi 
forsøger at finde ud af en måde at være lykkelige 
på, men skaber kun flere problemer.

I jeres land har I det største antal biler, men 
det løser ingen problemer. I har fremstillet biler 
for at løse livets problemer, men jeg har set, 
at dette også skaber flere problemer. Da min 
discipel Dayananda ville tage mig til en læge 
i Los Angeles, måtte jeg døje besværet med at 
køre halvtreds kilometer for bare at konsultere 
en læge. Når man først laver biler, kommer man 
til at skulle køre halvtreds eller tres kilometer, 
hvis man vil se sine venner.

Man kan flyve fra New York til Boston på en 



-5-

time, men det tager længere tid blot at komme til 
lufthavnen. Denne situation kaldes maya-sukhaya. 
Maya betyder ’falsk’, ’illusorisk’. Vi forsøger at 
gøre det bekvemt, men skaber bare en endnu mere 
ukomfortabel situation. Sådan er den materielle 
verden: hvis vi ikke er tilfredse med de naturlige 
bekvemmeligheder, som Gud har givet, og vi vil 
lave kunstige bekvemmeligheder, kommer vi 
også til at skabe ubekvemmelighed. Folk flest ved 
ikke dette. De tror, at de skaber en komfortabel 
situation, men i virkeligheden ligger de og kører 
75 kilometer for at komme til deres kontor for at 
tjene til deres daglige brød og 75 kilometer for at 
komme hjem igen. 

På grund af sådanne omstændigheder siger 
Prahlada Maharaja, at disse vimudhaer, disse 
materialistiske personer, disse slyngler, har 
skabt en unødvendig byrde for sig selv blot for 
at få en midlertidig lykke. Vimudhan, maya-
sukhaya bharam udvahato. Derfor anbefales 
det i vedisk civilisation, at man frigør sig selv 
fra materielt liv, tager sannyasa, den forsagende 
livsorden, og praktiserer åndeligt liv uden nogen 
form for bekymring overhovedet.

Hvis man kan praktisere Krishna-bevidsthed 
i familielivet, er det meget godt. Bhaktivinoda 
Thakura var familiemand og magistrat, og stadig 
praktiserede han Krishna-bevidsthed eksempla-
risk. Dhruva Maharaja og Prahlada Maharaja 
var grhasthaer, familiemænd, men de trænede 
sig selv på en sådan måde, at selv som fami-
liemænd var der ingen afbræk i deres tjeneste. 
Derfor siger Prahlada Maharaja: ”Jeg har lært 
kunsten altid at forblive i Krishna-bevidsthed.” 
Hvori består den kunst? Tvad-virya-gayana-
mahamrta-magna-cittah. Simpelthen at forher-
lige Herrens sejrrige aktiviteter og lege. Virya 
betyder ”meget heroiske”.

Krishnas aktiviteter er heroiske. Man kan læse 
om dem i bogen Krishna, Guddommens Højeste 
Personlighed. Krishnas navn, Hans berømmelse, 
Hans aktiviteter, Hans ledsagere og alle andre 
ting, der er relaterede til Ham, er heroiske. 
Prahlada Maharaja siger i denne forbindelse: 
”Jeg er sikker på, at hvor end jeg kommer, kan 
jeg forherlige Dine heroiske aktiviteter og være 

i sikkerhed. Det er umuligt for mig at falde ned. 
Men jeg er bekymret for disse personer, der har 
skabt en slags civilisation, hvor de altid har travlt 
med at arbejde hårdt. Dem har jeg i tankerne.”

Prahlada siger videre:

prayena deva munayah sva-vimukti-kama
  maunam caranti vijane na parartha-nisthah

naitan vihaya krpanan vimumuksa eko
  nanyam tvad asya saranam bhramato ’nupasye

”Min kære Herre, der er mange helgenagtige 
personer og vismænd, der er meget interesserede 
i deres egen befrielse.” (SB 7.9.44) Munayah be-
tyder ’helgenagtige personer’ eller ’filosoffer’. 
Prayena deva munayah sva-vimukti-kamah: de 
er meget interesserede i deres egen befrielse. 
De slår sig ned på afsidesliggende steder som 
Himalaya-bjergene. De taler ikke til nogen og 
er altid bange for at blande sig med almindelige 
mennesker i byen og blive forstyrret og måske 
tilmed falde ned. De tænker: ”Lad mig hellere 
redde mig selv.”

Prahlada Maharaja beklager, at disse store 
helgenagtige personer ikke kommer ind til 
byen, hvor folk har fundet på en civilisation 
med meget hårdt arbejde dag og nat. Sådanne 
helgener har ikke megen medfølelse. Han siger: 
”Jeg er bekymret for disse faldne mennesker, 
der unødvendigt arbejder så hårdt blot for san-
setilfredsstillelse.”

Selv hvis der skulle være en grund til at ar-
bejde så hårdt, kender sådanne folk den ikke. 
Alt, de kender til, er sex. Enten går de til forestil-
linger med nøgendans eller en nøgenklub eller 
hvem ved hvad. Prahlada Maharaja siger, naitan 
vihaya krpanan vimumuksa ekah: ”Min Herre, 
jeg har ikke brug for frelse alene. Medmindre jeg 
kan få alle disse tåber med mig, tager jeg ikke 
herfra.” Han nægter at tage til Guds rige uden 
at tage alle disse faldne sjæle med sig. Dette 
er en vaisnava. Nanyam tvad asya saranam 
bhramato ’nupasye: ”Jeg ønsker blot at lære 
dem, hvordan man overgiver sig til Dig. Det er 
alt. Det er mit mål.”

(Fortsættes i næste nummer)
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Norgestur 2010
Af Tejasvi Krishna Dasa

Jeg blev bedt om at skrive et kort indlæg om 
min nylige turné i Norge. Jeg har længe haft 
ideen om at rejse i Norge, eftersom det er mit fø-
deland, og fordi jeg aldrig rigtigt har oplevet den 
smukke natur til fulde. Før Krishna-bevidsthed 
strejfede tanken mig slet ikke, men efterhånden 
som man forstår, hvor værdifuld en gave vi er 
blevet givet af Guru og Gauranga i form af det 
Hellige navn, ønsker man at rejse for at dele sin 
rigdom med andre. 

Herved stod Norge klart til eventyr. Med 
velsignelser fra de ældre hengivne i det Skan-
dinaviske Regional Råd og i samarbejde med 
Gaura Hari Prabhu blev det til et hold på fire 
hengivne. Gaura Hari Prabhu, Madana Gopala 
Prabhu, Sri Gadadhara Prabhu og jeg selv tog 
af sted mandag den 12.7. 2010 fra Oslo. Første 
destination var Jotunheimen, Norges ’tag’, et 
fantastisk bjergområde med Galdhøpiggen på 
2469m. Det blev til en vandretur i bjergene på 
sammenlangt 5 timer. Selv om det var hårdt 
fysisk, kunne vi alle opleve, hvordan bjerget 
gav energi, og bækkene, der rislede forbi ned 
ad bjergsiden, tilbød os det mest rene og forfri-
skende vand, man kan forestille sig. Hvor er vi 
dog fjernt fra denne renhed og fred i storbyens 
larm og jag. Derfor siges det, at medmindre 
man prædiker der, har storbyen intet at tilbyde 
en hengiven.

Efter Jotunheimen tog vi til Trondheim til 
harinama [sang af Hare Krishna på gaden], 
hvor vi mødte Bhakta Rune og Bhakta Fung, der 
er fra Korea. Der var ret stille i byens gågade, 
specielt når man er vant til København, men 
vi mødte alligevel personer, der før havde haft 
kontakt med hengivne, som de havde købt bøger 
af, og glædeligt nok var de ivrige efter at købe 
flere. Således blev der distribueret seks bøger, 
og mange modtog prasadam til sangen af det 
Hellige navn. 

Onsdagen bød på en heldagsrejse fra Trond-
heim til Bergen, hvor vores øjne ikke kunne 

modstå det smukke fjordlandskab. Vi sad til 
tider som klæbet til vinduet og måtte erkende, at 
her har Krishna givet os et kunstværk i form af 
Moder Jord. Vestlandet i Norge er kendt for sine 
dramatiske og dybe fjorde. Geirangerfjorden 
er blandt de smukkeste, og her overnattede vi.

Torsdag besøgte vi Bergen, hvor vi mødte 
Bhakta Jarle. Som i Trondheim havde vi boo-
ket en plads i byen, hvor vi frit kunne udføre 
harinama-sankirtana. Bergen er en dejlig by for 
dem, der en gang har besøgt den, og den em-
mer af en særlig charme. Personligt kunne jeg 
fornemme, at kirtanaen let og ufortrødent fyldte 
gadebilledet. Vi kunne synge til fuld glæde og 
kraft, og de Hellige Navne flød ind igennem de 
forbipasserendes ører og ind i hjertet. Der sam-
lede sig et publikum omkring harinamaen, og 
Krishna gav mig inspiration til at sige nogle ord 
om maha-mantraet. Sjælen er altid forbundet 
med Krishna, og Krishna-bhakti ligger latent i 
alles hjerter under lagene af anarthaer [dårlige 
kvaliteter]. Hvor sødt og strålende det er, når 
man kan opleve, hvordan Krishna i form af sit 
Hellige Navn genopliver sovende sjæle. JIVA 
JAGO, JIVA JAGO GAURACANDRA BOLE! 
[”Herren Caitanya kalder: ”Vågn op, vågn op, 
du sovende sjæl!”]

Det sidste stop på rejsen var Kristiansand, mit 
fødested. Det var en noget underlig fornemmelse 
at vende tilbage hertil. Jeg ventede, at tanker 
om mit liv som materialist i dyb uvidenhed 
ville tage plads i min bevidsthed. Dog var der 
ingen tid til den slags, for nu var vi på mission 
for Mahaprabhu og Srila Prabhupada. Hvad end 
vi har foretaget os i vores materielle fortid, har 
ingen værdi eller særlig betydning for os nu. 
Hvad end reservationer, der måtte være overfor 
hjembyer og gamle venner, er en flygtig sky på 
sindet, ceto darpana marjanam…vijayate sri 
krishna sankirtanam [”Al ære til Sri Krishna 
sankirtana, der renser sindets spejl.”]. Det Hel-

(Fortsættes side 11)
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Tilfældige synder?
Af Jayadvaita Swami

Hengivne stiller Jayadvaita Swami spørgsmål om forskellen imellem ’tilfældig’ og ’forsætlig’ synd.

Nityananda Rama: Overalt i vores bøger 
bruges ordet ’tilfældigt’ ofte til at beskrive en 
hengivens fald eller synd. Men der skrives også 
om overlagt synd. En person siger for eksempel: 
”Jeg rejser mig fra denne stol og går derover,” 
hvorefter han faktisk rejser sig og gør det, som 
han havde sat sig for at gøre. Der må være nogle 
klare rammer for naturen og omfanget af den 
slags synd for at kunne kalde den ’tilfældig. 
Hvordan skal det alt sammen forstås?

Jayadvaita Swami: Et godt spørgsmål. Lad 
os først tage ordene ’tilfældig’ og ’forsætlig’. 
Somme tider begår vi en synd uden at have til 
hensigt at gøre det og tilmed uden at vide det. 
For eksempel kan vi tilbyde en hellig person 
uren mad uden at vide, at maden er uren. En 
politibetjent kan komme til at skyde den forkerte 
mand. Dette kunne vi kalde ”helt tilfældigt”.

Så er der synder, vi begår på grund af vores 
beskæftigelse. Srila Prabhupada giver eksem-
plerne med brahmanaen, der udfører dyreof-
ringer, købmanden, der lyver, og sudraen, der 
handler på en dårlig herres ordrer.

Nogle gange gør vi, hvad vi tror er rigtigt – vi 
handler med forsæt – men senere viser det sig at 
være forkert. I mange områder i Vestbengalen 
etablerede internationale velfærdsarbejdere 
brønde, der nu har vist sig at være årsag til en 
omfattende epidemi af arsenikfremkaldte syg-
domme. Handlingen var tilsigtet, skaden var 
det ikke. Alligevel har dette arbejde forårsaget 
frygtelige lidelser for tusinder af mennesker.

Så er der de synder, vi begår, ikke fordi vi ikke 
ved, hvad vi gør, men vi mister herredømmet 
over os selv. Vi ved, at det er forkert at drikke 
alkohol, men vi bliver indbudt til at drikke, og 
på grund af en tidligere vane gør vi det. Vi ved, 
at utilladt sex er syndigt, men alligevel trækkes 
vi af lyst til at besøge en prostitueret.

Som det nævnes af Arjuna i Bhagavad-gita 
(3.36), anicchann api varsneya balad iva niyo-
jitah: selv uden at ønske det kan man begå en 
synd, som om man er tvunget til det. Krishna 
fortæller Arjuna, at dette skyldes indvirkningen 
fra lyst.

Vil man kalde denne slags synd for ”tilfældig” 
eller ”forsætlig”? På en måde er den tilfældig. 
Man ønsker ikke at synde, men man føler sig 
overvældet. På den anden side gøres synden 
med fuld viden og i en vis grad også med fuldt 
overlæg. Man løfter glasset, fordi man ønsker 
at drikke indholdet. Man går til en prostitueret 
i den hensigt, at man vil have sex med hende. 
Og under indflydelse af lyst kan man gøre dette 
igen og igen, imens man hele tiden er klar over, 
at det er forkert, og hele tiden ønsker, at man var 
stærk nok til få bugt med sine syndige ønsker.

Det er en rodet omgang. Vi ved, at der er for-
skel på synder, der begås ”tilfældigt”, og dem, 
der begås ”forsætligt”, og vi ville så gerne kunne 
opdele dem i sirlige kategorier af ”forsætlig” og 
”tilfældig”. Men det er vist ikke så let endda.

Ikke desto mindre kan uanset hvilke synder, 
man har begået, hvad end de er tilfældige eller 
forsætlige, modvirkes igennem ren hengiven 
tjeneste og specielt igennem recitation af det 
hellige navn. 

Jayadvaita Swami

(Fortsættes side 11)
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namno hi yavati saktih
  papa-nirharane hareh
tavat kartum na saknoti
  patakam pataki narah

“Blot ved at fremsige ét af Haris hellige navne 
kan et syndigt menneske modvirke reaktionerne 
på flere synder, end han er i stand til at begå.” 
(Brhad-visnu Purana)

Som det står her, er der ingen grænser for de 
synder, der kan rykkes op med rode igennem 
kraften i Herrens hellige navn.

På samme måde udtaler Krishna i Bhagavad-
gita (4.36):

api ced asi papebhyah
  sarvebhyah papa-krt-tamah

sarvam jnana-plavenaiva
  vrjinam santarisyasi

“Selv hvis du anses for at være den syndigste 
blandt alle syndere, kan du krydse over lidelser-
nes ocean, når du befinder dig i den transcen-
dentale kundskabs båd.”

Hvem kan blive forløst? Ikke blot dem, der 
er lidt syndige eller syndige engang imellem 
eller tilmed meget syndige, men ” den syndigste 
blandt alle syndere”.

• Valmiki, en morder, blev en ren hengiven 
af Herren.

• Mrgari, der havde nydt at slå dyr halvt ihjel 
og se dem vride sig i smerte, blev en ren hen-
given af Herren.

• Caitanya-bhagavata fortæller om Jagai og 
Madhai: “Der er ikke en synd, de ikke havde 
begået. Selv om de var født i brahmana-familier, 
fortærede de alkohol og kød, stjal, plyndrede og 
afbrændte andre folks huse.” Alligevel blev de 
rene hengivne af Herren.

• Kong Rahugana fornærmede Jada Bharata, 
men blev senere en ren hengiven af Herren.

• Dhruva Maharaja slagtede, selv om han al-
lerede var en ren hengiven, unødigt tusinder af 
uskyldige yaksaer. Da han holdt inde, blev han 
tilgivet og accepteret som en ren hengiven af 
Herren som før.

• Akrura og Krtavarma var rene hengivne, 
men blev indblandet i et komplot for at dræbe 

Satrajit. Alligevel accepteres de stadig som rene 
hengivne af Herren.

Som Krishna erklærer det i Bhagavad-gita 
(9.30):

api cet su-duracaro
  bhajate mam ananya-bhak
sadhur eva sa mantavyah
  samyag vyavasito hi sah

“Selv hvis man begår den mest afskyelige 
handling, skal man anses for at være helgenag-
tig, hvis man er engageret i hengiven tjeneste, 
for man er korrekt situeret i sin beslutsomhed.”

ksipram bhavati dharmatma
  sasvac-chantim nigacchati

kaunteya pratijanihi
  na me bhaktah pranasyati

“Han bliver hurtigt retskaffen og opnår varig 
fred. O Kuntis søn, erklær frimodigt, at Min 
hengivne aldrig går til grunde.” (Bg. 9.31)

Et punkt fremhæver Srila Prabhupada dog 
igen og igen: at begå synder i den forestilling, 
at man kan modvirke deres reaktioner ved at 
fremsige det hellige navn, er den største kræn-
kelse. Den syndige person, der tror, at han kan 
slippe godt fra sit syndige liv ved at chante det 
hellige navn, er helt forskellig fra den person, 
der begår synder, angrer dem og til sidst bliver 
helgenagtig i sin opførsel.

Pandu Dasa: Tak for din klare analyse. Men 
jeg tror ikke, den rammer helt plet.

Bør de grusomme overgreb på vaisnava-børn 
i Srila Prabhupadas gurukulaer ikke klassifice-
res som vaisnava-aparadha og guru-aparadha 
[forseelser imod vaisnavaer og den åndelige 
mester] i stedet for blot som verdslige syndige 
aktiviteter?

Det virker på mig, som om de, der var invol-
veret i overgreb imod børnene, begik forseelser 
imod dem, deres forældre, Srila Prabhupada og 
ISKCON som helhed. Hvis det er tilfældet, har 
gerningsmændene brug for, som jeg forstår det, 
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at få tilgivelse, og hvis de ikke kan det, må de 
overgive sig fuldt ud til det hellige navn for at 
få Hans nåde.

Jayadvaita Swami: Jeg giver dig ret i, at de 
grusomme overgreb imod vaisnava-børn var 
vaisnava-aparadha.

Vi har eksemplet med Suruci, Kong Utta-
napadas hustru. Hun fornærmede sin stedsøn 
Dhruva Maharaja og måtte senere lide for det, 
ikke fordi Dhruva var en vaisnava, men fordi 
han senere blev en vaisnava. Forseelser har 
deres konsekvenser.

Jeg giver dig også ret i, hvad en overtræder 
bør gøre: opnå tilgivelse. Hvis det ikke kan 
lade sig gøre, må han helt overgive sig til det 
hellige navn.

Jeg tror også, vi har brug for at se på, hvad vi 
mener med ”grusomme overgreb imod børn”. 
Nu om dage ser udtrykket ud til at dække et bredt 
område inklusive alting fra at straffe et barn med 
et smæk til at tvinge børn til gentagne tilfælde 
af homoseksualitet. Jeg tror, det vil være nyttigt 
at drage nogle sondringer her.

Voksne, der tilfredsstiller deres seksuelle lyst 
med børn, befinder sig selvklart i den dybeste 
og mest forkastelige afgrund af degradering og 
forseelse. Men hvad med voksne, der pålæg-
ger børn streng disciplin? Nu om dage er den 
almindelige visdom, at man aldrig må slå et 
barn. Men den visdom (hvis det er visdom) har 
kun været fremherskende i måske det sidste årti 
eller lidt mere.

I gamle dage hang der i amerikanske sko-
leklasser en ’cat-o’-nine-tails’, en lille pisk 
med ni læderknuder i enden. Hvis et barn 
blev for umedgørligt, fik det en med denne 
pisk. Nu har vi svært ved at forstå, hvordan 
en lærer kunne være så grusom. Men børnene 
overlevede det, og om deres psyke og senere 
deres personlighed og karakter udviklede sig 
værre end hos moderne børn, der opdrages 
med frisind og eftergivenhed, er måske et 
åbent spørgsmål.

Da jeg var barn i 1950’erne, var min far i 
sammenligning med mange andre fædre meget 

lempelig i sin disciplinering. Han brød sig ikke 
om at afstraffe os. Alligevel var min mors sidste 
udvej nu og da, når jeg havde været helt umulig, 
at sige: ”Vent, til far kommer hjem.” Det betød, 
at jeg ville ende på mit værelse på sengen med 
mine bukser nede, min far tog sit læderbælte af, 
og jeg fik et par smæk i bagdelen.

Begik min far overgreb imod et barn? Hvis jeg 
nu er en vaisnava¸ kommer han så til at lide fryg-
telige reaktioner på sin ”vaisnava-aparada”?

Hvis vi går fra historie til skrifterne, forbyder 
vores skrifter da fysisk afstraffelse af børn? 
Tilsyneladende ikke. Jeg kender det i hvert fald 
ikke. Betyder det, at jeg vil have genindført 
cat-o’-nine-tails? Selvfølgelig ikke, men jeg er 
heller parat til at insistere på at straffe hengivne 
for at have handlet i sammenhæng med den tid, 
de handlede i, og ikke ud fra normer, som kom 
til at gælde tyve eller tredive år senere.

Jeg forsøger ikke at bagatellisere, hvad nogle 
af vores børn gennemgik. Traumet efter et sek-
suelt overgreb må være ufatteligt. Og hvis vi ser 
bort fra seksuelle overgreb, kan vi let indleve 
os i den forfærdelige situation, som et lille barn 
blev sat i ved at blive sendt til en kostskole midt 
Uttar Pradesh, Texas eller Vestbengalen med et 
improviseret pensum, dårlige og malplacerede 
lærere, en ondskabsfuld rektor, ingen forældre 
og en følelse af at være i fængsel uden nogen 
at kunne vende sig til.

Alligevel mener jeg, at vi skal sondre imel-
lem folk, der gjorde børn til objekter for deres 
perverse lidenskaber, og dem, der forsøgte at 
tjene deres åndelige mester og det hengivne 
samfund ved at påtage sig en vanskelig opgave, 
de ikke var uddannede til, og som i løbet af den 
tjeneste begik, hvad de senere har indrømmet 
var alvorlige fejltagelser.

Lad os angre vores fejl i fortiden og gøre vores 
bedste for at afhjælpe og rette dem. Og lad os, 
hvis vi virkeligt mener, vi fremover skal undgå 
vaisnava-aparadha for enhver pris, gøre vores 
bedste for ikke at føje nye til dem, vi allerede 
har begået.

Jayadvaita Swami.



-10-

Grækenlands vediske fortid
Af Vrin Parker

I serien om Oldtidens historie og den vediske kultur bringer vi denne gang en kort artikel af Vrin Parker 
om et græsk arkæologifund, der tyder på en forbindelse til Indien og vedisk kultur før Alexander den 
Store, som ifølge traditionelle redegørelser var den første, der etablerede kontakt  imellem de to kulturer.

I 1977 blev en kongelig grav fundet ved Ver-
gina nær Saloniaca i Makedonien, Grækenland. 
Alle vidnesbyrd bekræfter, at det er 
Kong Filip den Anden, Alexander 
den Stores faders, grav. 

Imidlertid blev vestlige viden-
skabsmænd usikre på grund af 
de mange åbenlyst indiske/
vediske kulturgenstande i 
graven. Disse indbefatter et 
stort ceremonielt skjold, der er 
dekoreret med vediske svasti-
kaer, og et smukt kalkmaleri af 
en løvejagt med alle farver i behold. 
Helt tydeligt på dette kalkmaleri er 
afgrænsningsmærker bundet rundt om 
træer. Disse er velkendte fra kongelige 
indiske jagtområder, og vi ser dem også på dette 
2300 år gamle makedonske kalkmaleri. Et ho-
vedsmykke af den type, som 
asiatiske konger og prinser 
bar, blev også fundet, såvel 
som solemblemer, der leder 
vore tanker hen på Soldynas-
tiet (Surya Vamsha).

Derfor daterede visse eks-
perter graven til efter Ale-
xanders tid, men denne teori 
accepteres ikke længere. I In 
the Footsteps of Alexander 
the Great af Michael Woods 
viser han to skulpturer af Ale-
xander og Filip. Arkæologer-
ne accepterer disse skulpturer af Alexander som 
de eneste, der er lavet i hans levetid. Portrættet 
af Filip anerkendes ligeledes som lavet i hans 
levetid. Hvor blev disse fundet? I ovennævnte 
makedonske grav, hvilket bekræfter, at graven 

er fra før Alexanders march til Asien. 
Den omdiskuterede grav er også blevet accep-

teret som Kong Filips grav i ’War and 
Civilization’. Kroppen i graven 

svarer til enhver gammel be-
skrivelse af Kong Filip. Det er 
utvivlsomt Kong Filips grav.

Spørgsmålet er nu: “Hvor-
for er der så megen indisk 
påvirkning på Kong Filips 

grav? Hvordan er dette muligt, 
hvis græsk og indisk kultur 

ingen direkte kontakt havde med 
hinanden før Alexanders felttog til 

Asien.” 
Svaret må være enkelt. Graven er et 

solidt bevis på, at græsk kultur havde 
en stærk forbindelse til Indien længe før Ale-
xanders tid. Fordi græsk kultur er en udløber 

fra vedisk kultur, er det kun 
logisk, at der må være en stærk 
indisk påvirkning på græsk 
kunst, religion og kultur.

Kong Filips grav er et vid-
nesbyrd om Grækenlands 
vediske fortid, og også en 
tikkende bombe under den 
ekstreme forudindtagethed, 
der tilslører verdens ældgamle 
vediske arv. Der er ingen tvivl 
om de vediske kulturgenstande 
i dette ene tilfælde, og de er 
fortsat tilgængelige for den 

seriøse forsker til evaluering. Det er et af de 
tydeligste beviser, vi kender til. 

Man kan undre sig over, hvor meget andet ma-
teriale er blevet fundet, men tilsidesat og måske 
endda ødelagt. Det virker næsten, som om den 

Alexander den Store

Filip den Anden 
af Mekedonien
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akademiske verdens hovedstrømning på forhånd 
har vedtaget, hvordan verdenshistorien skal have 
set ud. Ironisk er det, at dette gøres af de menne-

lige Navn løser op i alle problemer og al splid, 
der måtte ligge imellem sjæle, så hvorfor ikke 
også i Kristiansand og for mig? Ingen grund til 
bekymringer, bare syng Hare Krishna og vær 
lykkelig.

Den første, vi mødte, da vi trådte ud af dørene, 
var en gammel hengiven, der hilste os med pra-
nama og et Haribol! Han havde en markedsplads 
i byen, hvorfra han fik øje på os. Gaura Hari 
kendte ham godt og udvekslede nogle ord med 
ham. Desværre havde han ikke mulighed for at 
deltage i harinamaen. 

På trods af at vi var blevet tildelt et perfekt 
sted midt på gågaden, var det noget blæsende, 
og regnen styrtede ned. Vi havde medbragt et 
3x3m telt, så på trods af regnen gav vi os hen 
som instrumenter for Krishna i form af Hans 
Hellige Navn. Nogle gange er forholdene ikke 
optimale, eller som vi måtte ønske dem. Vi 
kan da vælge at blive nedtrykte og opgive eller 
acceptere situationen som Krishnas test. Er vi 
parate til at gøre vores pligt til Krishna, selv om 
det er svært? Ja, det er vi til enhver tid.

Med den tanke hengav vi os til kirtanaen, og i 
sidste ende fik vi en smuk afslutning på hele tur-
neen. Gaura Hari Prabhu sang for i sin særegne 
stil til en smuk og melodiøs melodi af Aindra 
Prabhu. Det var som at være i Krishna Balarama 

sker, historikerne, der har  pligt til at undersøge og 
præsentere en sandfærdig og præcis fremlæggelse 
af den fortid, som var i Oldtidens verden.

Mandir, hvor jeg havde været for nogle måneder 
siden i tjeneste til 24-timers kirtanaen.

Lørdag morgen var det tilbage til Oslo. Om-
sider var vi blevet vant til livet i det fri med 
forfriskende bad i en passende indsø. Selv om 
vi var trætte fra den lange kørsel kunne vi få 
os selv til at sige, at dette kunne vi gøre i må-
nedsvis. Da vi ankom, blev vi mødt af glade 
hengivne, men også af den nærmest utrolige 
nyhed om Sriman Aindra Prabhus bortgang. 
Den var svær at fordøje! Hvordan kan kroppen 
fungere uden hjertet, der slår trofast time efter 
time, år efter år. Nu lå det på jorden, og intet 
anden end tomhed var tilbage. Vi vil savne 
dig, Prabhu. Hare Krishna.

Efter en tid i tanker om Aindra Prabhu vendte 
tankerne sig til næste år. Der bliver, hvis Krishna 
ønsker det, en ny Norgestur, men bare to uger i 
stedet for den ene, det blev til denne gang. Næste 
år skulle der således også blive tid til at besøge 
Stavanger og Fredrikstad. Vi håber, beskrivelsen 
af vores oplevelser har givet inspiration til at 
deltage næste år. Der vil blive givet information 
om næste års turné engang i det nye år.

Sadhu-sanga ki Jaya!
Yuga-dharma Sri Harinama-sankirtana ki 

Jaya!
Srila Prabhupada ki Jaya!

Filip den Anden af Makedonien (382-336 f.Kr). 
Regerede 359-336 f.Kr. Dygtig administrator, diplo-

mat og feltherre og underlagde sig gradvist Græken-
land til den afgørende sejr ved Chæronea over Theben 
og Athen i 338 f.Kr., hvorefter han på kongressen 
i Korinth 337 f.Kr. hyldedes som de græske staters 
fører mod perserne. Gift med Olympias og fader til 
Alexander den Store. Myrdet under sin datters bryllup, 
lige før han ville drage imod Persien. 

Alexander den Store (356-323 f.Kr.). 
Regerede fra 336-323 f.Kr. Fra 
sit 13. år opdraget af Aristote-
les. Erobrede 334-26 f.Kr. bl.a. 
Perserriget, Syrien og Egypten. 
Angreb i 326 f.Kr. Indien og 
erobrede områder i Nordindien, 
men blev ved Hyfasis i Punjab 
tvunget til at vende om.

(Norgestur..., fortsat fra side 6.)
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Midt i Brasiliens at-
lantiske regnskov imel-
lem Rio de Janeiro og 
Sao Paolo ligger Goura-
Vrindavana, et af ISK-
CON’s mest velfunge-
rende landbrugssamfund. 
Stedet er hjemsted for 
20 hengivne, der råder 
over 800 hektar jord i 
et naturskønt område i 
Brasiliens største fredede 
regnskovsområde.

Goura-Vrindavana blev født 
tilbage i 1983, da to hengivne 
brødre, Setukara Dasa og Ar-
cana Marya Dasa, købte et 
stykke jord i Paraty. Andre 
hengivne begyndte at flytte 
til stedet og købe tilstødende 
jordstykker. Samfundet vok-
sede, men det var ikke indtil 
1998, da Purusutraya Swami 
sluttede sig til projektet, at det 
begyndte at udvikle sig til et 
større ISKCON-projekt.

På grundlag af mange års er-
faring med andre landbrug i 
Brasilien og Indien opdelte 
han projektet i forskel-
lige sektorer og gav hver 
hengiven et ansvar for en 
af dem. Hans vision var at 
gøre landbrugssamfundet 
økonomisk bæredygtigt og 
selvstændigt i stedet for at 
lade det afhænge af støt-
tebidrag eller udefrakom-
mende indtægt. Først da der var sket væsentlige 
fremskridt på dette område, begyndte han at 
tænke på at bygge et tempel og tilbede Deiteter.

I dag skrider det hele 
frem, som Purusutraya 
Swami havde planlagt det. 
Goura-Vrindavana er blevet 
økonomisk selvforsynende, 
blandt andet igennem to 
opfindsomme initiativer: et 
gæstehus og stedets egen 
fabrik for tørrede bananer. 
Han fortæller: 

”For øjeblikket koor-
dinerer jeg landbrugs-

samfundet Goura-Vrindavana 
i det sydøstlige Brasilien. Ved 
Krishnas nåde har vi et meget 
stort og fantastisk smukt om-
råde i bjergene, der dækkes af 
den berømte atlantiske regn-
skov. Dette projekt er efter tyve 
år ved at blive et af de bedste 
eksempler på selvforsyning 
i ISKCON. Økologisk land-
brug, kobeskyttelse, pløjning 
med okser, egen fremstilling 
af elektricitet og en fabrik til 
fremstilling af tørrede bananer 
er blot nogle af de landlige 

aktiviteter, der foregår på 
vores projekt.”

”Vi har en bananplanta-
ge, og vi dyrker, indsamler 
og tørrer selv bananerne,” 
fortæller Goura-Vrinda-
vanas tempelpræsident 
Acyutananda Dasa. “Der-
efter sælger vi dem til 
mange forretninger i Rio 
de Janeiro og andre byer, 

hvorfra de bliver distribueret videre.”
“Vores gæstehus, Dharmashala, giver os også 

en indtægt, siden folk, der er interesserede i 

Et tempel i regnskoven
Af Madhava Smullen

Goura-Vrindavan

Purusutraya Swami
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økolandsbyer, kommer og 
lejer et værelse i et stykke 
tid, imens de lærer om 
enkel levevis og nyder de 
smukke skove og vand-
faldene. Vi har også et 
yoga-studie, som forskel-
lige yoga-instruktører fra 
hele landet lejer til kurser. 
Mange deltagere i disse 
er meget åbne overfor 
Krishna-bevidsthed og 
kommer i templet, lytter til 
forelæsningerne og kirta-
naerne og får prasadam.”

Goura-Vrindavana er næ-
sten selvforsynende med 
energi. Samfundets fælles 
områder får elektricitet fra 
et vandkraftværk i en nær-
liggende flod, imens kun 
familiernes private hjem 
stadig er koblet til den of-
fentlige elforsyning.

”Med hensyn til mad 
er vi ikke et hundrede 
procent selvforsynende, 
for nogle ting kan vi ikke 
dyrke her,” fortæller Acy-
utananda Dasa. ”Sammen 
med nogle få ansatte arbej-
dere dyrker de hengivne søde kartofler, gulerød-
der, zucchini, mange urter og lokale rødder som 
maniok, der også kaldes kassava, og imhame, 
en slags yams. Vi dyrker ligeledes frugter som 
appelsiner, bananer og avokadoer.”

Samfundet skyer fuldstændigt anvendelsen af 
maskiner. Alt landbrugsarbejde foregår med hånd-
kraft eller ved hjælp af okser. Nogle frugter som 
citroner, jakfrugter, ferskener og bær vokser na-
turligt i den omgivende skov og skal blot plukkes.

Indtil nu har de hengivne tilbedt meget små, uin-
stallerede Deiteter af Radha-Krishna, Panca-tattva 
og Gaura-Nitai. Men da et solidt grundlag med 
selvforsyning var på plads, begyndte de at bygge et 
nyt tempel i 2007. Deres plan er at indvie det med 

store installerede Deiteter af 
Radha-Vrindavana-candra 
og Gaura-Nitai i 2011.

”Templet bliver på 100 
kvadratmeter, er byg-
get helt af sten og får et 
orientalsk tag,” fortæl-
ler Acyutananda. ”Det 
kommer til at have fire 
værelser og et køkken til 
pujarierne, og rundt om 
bliver der et stort areal, 
hvor vi skal have frugt-
træer til Deiteterne.”

De hengivne i Goura-
Vrindavana planlægger 
at øge deres bæredygtige 
økonomi i fremtiden ved 
at sælge naturlige, hjem-
melavede varer som suk-
kerrørsmelasse og blive 
bedre til at tage sig af turi-
ster og forbedre tilgangs-
vejene til området. De vil 
også have en gurukula-
skole til deres børn. Men 
selv uden disse er det 
allerede et af de mest spe-
cielle templer i ISKCON 
og et spændende sted at 
besøge.

“Goura-Vrindavana er et åndeligt og økologisk 
fristed, hvor man kan opleve fred og ro, gå dybt 
ind i sin åndelige praksis og udforske den uspo-
lerede natur og de smukke vandfald,” fortæller 
Acyutananda. ”Og så er det selvfølgelig det 
eneste ISKCON-tempel, der ligger midt inde i 
regnskoven!”

Goura-Vrindavana ligger som sagt imellem 
Rio de Jaineiro og Sao Paolo med 3-4 timers 
kørsel til begge. Vil man besøge stedet, er den 
bedste tid på året imellem april og september, 
hvor vejret er tørt og behageligt. Man kan læse 
mere om stedet på www.goura.com.br.

( f r a  h t t p : / / n e w s . i s k c o n . c o m /
node/3021#ixzz1053ifgUv)
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”Dette særdeles smukke system med solen, 
planeterne og kometerne kan kun skyldes et 
intelligent og magtfuldt Væsens plan og ind-
virkning.”

Måske overrasker det at høre, at denne sæt-
ning ikke er hentet fra en religiøs prædiken 
eller tekst, men kommer fra en berømt viden-
skabelig afhandling. Den engelske matematiker, 
astronom og naturfilosof Sir Isaac Newton 
(1643-1727) anses for at være måske den stør-
ste videnskabsmand nogensinde. Ovenstående 
er fra hans Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica [’Naturfilosofiens Matematiske 
Principper’], der for det meste går under navnet 
Principia1. I denne bog fremlagde Newton sin 
mekanik, sine tre bevægelseslove, tyngdeloven, 
beregninger af solen og planeternes baner i sol-
systemet osv. Principia indvarslede den moderne 
videnskabelige æra og har været hjørnestenen 

for al videnskabelig forskning i over 300 år, 
både med hensyn til de love og principper, som 
Newton opdagede, og til hans samvittigheds-
fuldt systematiske eksperimentelle metodik.

Som et typisk moderne menneske undrer man 
sig måske: ”Hvad laver en religiøs erklæring i en 
bog om videnskab?” At man undrer sig, skyldes 
måske en af den moderne tids myter, nemlig 
myten om den grundlæggende modsætning 
imellem religion og videnskab. Har de ikke altid 
ligget i konflikt med hinanden?

Eller måske tænker man bare, hvilket også 
er en ide fra nyere tid, at videnskabens regler 
udelukker enhver diskussion af og mulighed 
for at sige noget videnskabeligt om f.eks. Guds 
eksistens eller formålet med livet og universet.

Tilsyneladende støtter Principia ikke disse 
ideer. Snarere ser Newton sammen med de fleste 
af sine samtidige videnskabsmænd ud til at have 
ment, at videnskabens formål i sidste ende er 

Om Newton, videnskab og religion
Af Lalitanatha Dasa

Principia

Isaac Newton og Principia



-15-

at underbygge religiøse forestillinger, og han 
mente også, at hans videnskabelige resultater 
faktisk gjorde det. For ham var der ingen kon-
flikt imellem religion og videnskab.

Dette illustreres af, at efter udgivelsen af den 
første udgave af Principia i 1687 blev Newton 
faktisk beskyldt af nogle af sine kolleger for at 
have befordret ateismen. Hans kritikere prote-
sterede imod, at han tilskrev universets fænome-
ner til nogle få simple bevægelseslove alene og 
ikke til Guds hånd. Følgelig responderede han 
på disse beskyldninger i bogens anden udgave 
fra 1713 ved at tilføje et ’General Scholium’, 
hvori han gjorde gældende, at ”Dette særdeles 
smukke system med solen, planeterne og kome-
terne kan kun skyldes et intelligent og magtfuldt 
Væsens plan og indvirkning.”2

Som om det ikke var nok, fik han også sin 
nære assistent og kollega på universitetet i 
Cambridge, matematikeren og astronomen Ro-
ger Cotes, til at skrive et langt forord til bogens 
anden udgave, hvori Cotes bemærkede: ”New-
tons fremragende arbejde vil være den sikreste 
garanti imod angreb fra ateister, og intet bedre 
sted end fra dette kogger kan man hente pile 
imod skaren af gudløse mænd.”3

Hvad er videnskab?
For at kunne afgøre, om religion og videnskab 

er forenelige eller ej, er det praktisk at forstå, 
hvad der i det hele taget menes med udtrykket 
’videnskab’. Her er det vigtigt at bemærke sig, 
at Newton sjældent bruger ordet videnskab i 
Principia. Tilsyneladende er den almindelige 
anvendelse af dette ord fra en senere tid. New-
tons foretrukne udtryk er i stedet ’filosofi’. Kun 
én gang, og det i Principias allerførste sætning, 
anvender han ordet videnskab:

”Siden Oldtidens mennesker (som vi får det at 
vide fra Pappus) højagtede mekanikkens viden-
skab som af største vigtighed i udforskningen 
af naturlige ting, og siden moderne mennesker 
i deres afvisning af substantielle former og ok-
kulte kvaliteter har bestræbt sig på at underkaste 
naturens fænomener til matematikkens love, har 
jeg i denne afhandling udviklet matematikken 

for så vidt som den relaterer til filosofien.”4

Det slående er her, at Newton anvender begge 
ord, ’videnskab’ og ’filosofi’, i denne indledende 
sætning. Ud fra sammenhangen er det tydeligt, 
at for Newton er disse to udtryk synonymer 
(”mekanikkens videnskab”, ” matematikken 
for så vidt som den relaterer til filosofien.”).

Som en beskrivelse af den særlige filosofi, han 
beskæftiger sig med, bruger han mere præcist 
udtrykkene ’naturlig filosofi’ (eller ’naturfilo-
sofi’) og ’eksperimentel filosofi’. Udtrykket 
’naturfilosofi’ har vi allerede i bogens fulde titel: 
’Naturfilosofiens Matematiske Principper’. Her 
er nogle flere eksempler:

”…derfor præsenterer jeg dette værk som 
filosofiens matematiske principper, for hele 
filosofiens opgave ser ud til at være dette: ud 
fra bevægelsernes fænomen at undersøge natu-
rens kræfter og derefter ud fra disse kræfter at 
demonstrere de andre fænomener.”5

Her siger Newton, at ”filosofiens opgave” er 
at finde frem til naturens grundlæggende kræf-
ter ved at observere f.eks. himmellegemernes 
bevægelser og derfra videre forklare alle andre 
fænomener i naturen. I moderne tid ville man 
her bruge ordet videnskab i stedet for filosofi.

”…De, der har arbejdet med naturlig filosofi, 
kan opdeles i omtrent tre klasser…Så er der den 
tredje klasse, som mestrer den eksperimentelle 
filosofi.”6

”Regel IV. I eksperimentel filosofi skal vi 
holde os til læresætninger, der sluttes ud fra 
generel induktion fra fænomener og er så nøj-
agtige eller så sande som muligt, uanset hvilke 
modstridende hypoteser man ellers kan forestille 
sig, indtil et sådant tidspunkt indtræffer, hvor 
andre fænomener optræder, i hvilket fald de 
enten kan gøres mere præcise eller reduceres 
til undtagelsestilfælde.”7

”…hypoteser, uanset om de er metafysiske 
eller fysiske, og uanset om de handler om ok-
kulte eller mekaniske kvaliteter, har ingen plads 
i eksperimentel filosofi.”8

Ikke blot opfattede Newton filosofi og viden-
skab som én og samme ting. Det var efter alt at 
dømme den generelle opfattelse på den tid. Ro-
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ger Cotes var således Professor i Eksperimentel 
Filosofi ved Cambridge.9

Et uddrag fra en brevudveksling imellem Wil-
liam Whiston og Samuel Clarke, to af Newtons 
samtidige, er også afslørende. Clarke udgav i 
1697 en ny oversættelse af Rohault’s Physics, 
som før Newton var kendt som den bedste læ-
rebog i fysik generelt. Whiston skrev: ”Siden 
universitetets ungdom lige nu nødvendigvis må 
have en eller anden systematisk naturfilosofi 
til deres studier og øvelser, og siden Sir Isaac 
Newtons sande system endnu ikke er blevet gjort 
tilstrækkeligt lettilgængeligt til dette formål, er 
det ikke forkert for deres skyld endnu engang 
at oversætte og anvende Rohaults system…men 
så snart Sir Isaac Newtons filosofi bliver bedre 
kendt, er det kun den, der bør undervises i, og 
den anden bør opgives.”10

Med andre ord blev omkring 1697 det, som vi 
i dag ville kalde Newtons videnskab, generelt 
betegnet som Newtons filosofi.

Videnskaben og Gud 
At filosofi og videnskab er synonymer, er 

vigtigt, for ingen kan benægte, at Guds eksistens 
er et emne, som filosofien til alle tider har be-
skæftiget sig med. Hvis videnskab er intet andet 
end filosofi, hvorfor skulle Guds eksistens da 
ikke også være et emne, som videnskaben kan 
undersøge? Derfor skrev Newton:

”…Og dermed så meget om Gud, som det 
afgjort hører ind under naturfilosofien at tale 
om ud fra naturens fænomener.”11

Newton mente altså, at det er videnskabens 
opgave at diskutere Guds eksistens i lys af 
videnskabelige undersøgelser af naturens fæ-
nomener. 

Mange moderne videnskabsmænd vil bestride 
Newton her. For eksempel gav biokemikeren 
Richard Dickerson i 1992 følgende definition 
på videnskab:

”Videnskab er i bund og grund et spil. Det er 
et spil med én altoverskyggende og definerende 
regel: Lad os se, hvor langt og i hvilken grad vi 
kan forklare det fysiske og materielle univers’ 

opførsel med rent materielle og fysiske årsager 
uden at påberåbe det overnaturlige.”12

At videnskaben bør undersøge, i hvilket 
omfang fysiske årsager kan forklare universet, 
er der for så vidt intet forkert i. Men Dicker-
son forekommer at mene noget mere end det. 
Han ser ud til at påstå, at videnskaben ikke 
har lov til at gå videre end det, og at alting 
skal forklares fysisk og ikke må forklares på 
nogen anden måde. Hvis det faktisk er, hvad 
han mener, har hans definition et problem. 
Hvad nu hvis ”det fysiske og materielle uni-
vers” faktisk er forårsaget af eller påvirkes af 
noget andet end ” rent materielle og fysiske 
årsager”, såsom et eller andet ”overnaturligt”? 
I det tilfælde måtte videnskaben ikke have lov 
til forklare universet til fulde eller ville blive 
tvunget til forkert at tilskrive fysiske årsager 
til fænomener, der ikke er fysisk forårsagede. 
Er det rimeligt at definere videnskab således?

Nogle har, halvt i spøg, sammenlignet Dicker-
sons definition af videnskab med en stereotyp 
amerikansk sydstatsby (ikke for at fornærme 
nogen), hvor der er sket en forbrydelse. Hvad 
er det lokale politis opgave? Normalt skal poli-
tiet ret og slet opspore den kriminelle, der har 
begået forbrydelsen. Men i dette tilfælde i vores 
stereotype sydstatsby er det politiets opgave 
at finde en neger, der kan stilles for retten og 
dømmes for forbrydelsen, uanset om han har 
begået den eller ej. Dette strider selvfølgelig 
imod vores almindelige retfærdighedssans, men 
er det forskelligt fra at forlange, at videnskaben 
skal finde en bestemt slags forklaringer på alting, 
uanset om sådanne forklaringer findes eller ej? 
Newton ville næppe have været tilfreds med 
denne definition.

Et andet interessant eksempel er den ame-
rikanske palæontolog Stephen Jay Gould, der 
mente, at religion og videnskab optager to 
helt forskellige felter og derfor skal holdes 
fuldstændigt adskilte. Han foreslog, hvad han 
beskrev som ”en velsignet enkel og aldeles 
konventionel løsning på den påståede konflikt 
imellem videnskab og religion.” Hans løsning 
var, at ”Videnskabens magistratsområde dæk-
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ker den empiriske sfære: hvad universet består 
af (kendsgerninger), og hvorfor det opfører sig, 
som det gør (teorier). Religionens magistratsom-
råde spænder over spørgsmål som det endelige 
formål med alting og moralske værdier. Disse to 
magistratsområder overlapper ikke hinanden.”13 

Siden religion og videnskab ifølge Gould 
ikke overlapper hinanden, er det helt forkert at 
overveje religiøse ideer, såsom muligheden for 
Guds eksistens, i videnskabelige diskussioner. 
Desværre præciserede han ikke, hvordan han 
havde fastslået, at de ikke overlapper hinanden. 
Og måske gør de det faktisk, for sjovt nok skrev 
den samme Gould i en anden sammenhæng: 
”Besynderlige arrangementer og pudsige løs-
ninger er bevis på evolution, for det er veje, en 
fornuftig Gud aldrig ville betræde.”14 Gould 
hævdede i en videnskabelig bog, at pudsige træk 
i naturen, såsom pandabjørnens ejendommelige 
ekstra tommel, ikke kan skyldes en fornuftig 
Gud. Derfor må de være opstået igennem en 
blind, materialistisk evolution.

Hvis Newton havde levet til at kunne have 
læst dette, ville han sikkert have gjort opmærk-
som på det selvmodsigende i Goulds to udtalel-
ser. Tilsyneladende var Gould i virkelighedens 
verden mere end villig til at diskutere Guds mu-
lige eksistens i en videnskabelig diskussion, så 
længe han fik lov til at argumentere imod Guds 
eksistens og ingen modsagde ham. Men er det 
foreneligt med hans påstand om, at religion og 
videnskab aldrig overlapper hinanden? Enten 
kan man udtale sig videnskabeligt om, hvorvidt 
Gud findes eller ej – for eller imod – eller også 
kan man ikke. Gould kan ikke både blæse og 
have mel i munden.

Selv om mange moderne videnskabsmænd er 
mere end ivrige efter at udelukke muligheden 
for Gud ved at definere videnskab på en sådan 
måde, at man ikke engang har lov til at disku-
tere Ham, er sådanne definitioner ofte modsæt-
ningsfyldte. Ja, overhovedet at definere, hvad 
videnskab er, har vist sig at være så vanskeligt, 
at videnskabsfilosoffer ser ud til kun at kunne 
blive enige om én ting: ”Videnskab er det, som 
videnskabsmænd gør.” Hvis Newton således 

faktisk var en videnskabsmænd, hvilket ingen 
endnu har bestridt, må det også være både tilladt 
og korrekt at diskutere muligheden for Gud i 
en videnskabelig sammenhæng, siden Newton 
gjorde det. (Fortsættes i næste nummer).

(Endnotes)
1  Newton skrev og udgav oprindeligt 

Philosophiae Naturalis Principia Mathemat-
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version af Principia generelt for at være ”au-
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sikkert, hvordan udtrykkene blev anvendt på 
den tid, og hvordan Newton anvendte dem.  

I dette essay er jeg gået ud fra Florian Cajoris 
reviderede udgave af Mottes oversættelse fra 
1934: Mathematical Principles of Natural Phi-
losophy, Sir Isaac Newton, udgivet af University 
of California Press, 1971.

2  Principia, s. 544.
3  Principia, s. xxxiii.
4  Principia, s. xvii.
5  Principia, s. xvii-xviii.
6  Principia, s. xx.
7  Principia, s. 400.
8  Principia, s. 547.
9  Principia, s. xxxiii.
10  Principia, se Appendix af Cajori, s. 

630.
11  Principia, s. 546.
12  Fra et essay i Journal of Molecular 

Evolution, issue no. 34 (1992), s. 277. Her citeret 
fra Darwin’s Black Box, Michael Behe, The Free 
Press, 1996, s. 238.

13  Rocks of Ages: Science and Religion in 
the Fullness of Life, Stephen Jay Gould, udgivet 
i Science, Technology, & Human Values, Vol. 
27, No. 4 (Efterår 2002), s. 539-542.

14  The Panda’s Thumb, Stephen Jay 
Gould, W, W. Norton & Co., New York 1980, 
s. 20.
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IDL-møde den 18. september 2010
Af Lalitanatha Dasa

Den 18. september 2010 mødtes IDL (ISK-
CON Danmarks Landsråd) hos Dandaniti og 
Lalitanatha på Holsteinborgvej i Vanløse til et 
ordinært møde. Til stede var Caitanya Candra 
Dasa, Tejasvi Krishna Dasa, Yadunandana Dasa, 
Krishna Karuna Dasa, Kesavapriya Devi Dasi, 
Dandaniti Devi Dasi og Lalitanatha Dasa.

Efter en oplæsning fra Srimad-Bhagavatam 
af Yadunandana Dasa, der læste en passage af 
SB 1.1.1 fra sin egen danske oversættelse, blev 
referatet fra sidste møde gennemgået. Selv om 
de enkelte punkter blev gennemgået, ville IDL 
ikke godkende referatet endeligt, fordi man 
mente ikke, at det var redigeret godt nok. Re-
feratet blev derefter sendt tilbage til redigering 
og senere godkendelse.

Anbefaling til initiering
Der blev herefter talt om anbefaling af 

hengivne til initiering. I Danmark skal alle 
hengivne, der vil initieres af en ISKCON-guru, 
først godkendes af IDL, en procedure, der 
blev indført, imens Ravidra Svarupa var GBC-
sekretær. Under mødet blev det bl.a. påpeget, at 
det er vigtigt, at aspiranter ikke blot chanter 16 
runder dagligt og følger de fire regulative prin-
cipper, men også er loyale overfor ISKCON og 
Prabhupada. Andre punkter omkring anbefaling 
af initiering blev også diskuteret.

Nyt ISKCON København?
Det næste punkt var et forslag fra Tejasvi 

Krishna om at oprette et separat ISKCON 
København af skattemæssige årsager og lade 
ejerskabet af Københavnstemplet overgå til 
denne nye gren af ISKCON. Lalitanatha har 
talt med vores GBC-sekretær Praghosh om 
muligheden for dette, og Praghosh’ umid-
delbare svar var, at der ikke skulle være 
noget principielt i vejen for det. Dog ville 
han gerne vide mere om, hvad fordelene ved 
dette skulle være. Ifølge Tejasvi Krishna 

er fordelen, at foreninger kan få moms-
kompensation, og i Københavnstemplets 
tilfælde vil denne kompensation være mest 
givtig, hvis templet har sit eget CVR-nr. og 
egne vedtægter. Lalitanatha spurgte, om det 
samme formål ikke ville kunne opnås, hvis 
ISKCON Danmark fortsat ejede tempelbyg-
ningen i Vanløse, og ISKCON København 
lejede huset af ISKCON Danmark. Tejasvi 
Krishna svarede, at det ville det faktisk 
kunne, men han mente, at det vil være ad-
ministrativt lettere, hvis selve ejerskabet var 
hos ISKCON København. Han vil gå videre 
med sagen og undersøge begge muligheders 
fordele og ulemper nærmere. 

Regnskab for ISKCON-fonden
Dandaniti fremlagde herefter regnskabet for 

ISKCON-fonden, hvor der p.t. står 6.850 kr. 
Der er de sidste to måneder blevet givet do-
nationer til bl.a. Trivikrama Swami, Narayani 
Dasi og Manidhara Prabhu, der alle har besøgt 
Danmark, og Krishna Karuna og Lalitanatha 
har fået dækket rejseudgifter i forbindelse 
med IDL og SRC-møder. IDL opfordrer fort-
sat hengivne, der er interesseret i at støtte 
ISKCON Danmarks ledelse og udvikling, at 
bidrage til fonden, hvis kontonummer er reg. 
4380, konto 4380207157.

Igen var det oppe at vende, at der er brug 
for en sekretær for ISKCON Danmark. Kesava 
Priya bemærkede, at hun selv ikke magter 
opgaven, og Laksmi-rupa er heller ikke vil-
lig til at gøre det. I løbet af samtalen foreslog 
Yadunandana, at han kunne være receptionist 
for ISKCON, hvilket skulle være en af sekre-
tærens opgaver, og besvare alle indgående 
telefonopkald, der f.eks. ikke bliver besvaret 
af templet. Det blev således besluttet, at 
Yadunandana overtager ISKCON’s telefon. 
Tejasvi Krishna og han vil ordne de praktiske 
detaljer imellem sig.
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Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare 
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Omlægning af boliglån
Som det næste kom Tejasvi Krishna ind på 

muligheden for at omlægge templets boliglån, 
der er et 30-årigt 6% lån. På grund af den for 
tiden lave rente mener han, at andre lånetyper 
muligvis kunne være fordelagtige, f.eks. et F3-
lån (treårigt flekslån). IDL godkendte, at Tejasvi 
Krishna går videre med omlægningen forudsat, 
at det er økonomisk fordelagtigt og ansvarligt. 
Lalitanatha foreslog, at man undersøger mu-
ligheden for en løbetid på 20 år (modsat 30 år) 
for at få lånet afviklet hurtigere. Hvis det bliver 
nødvendigt, kan IDL via email/telefon godkende 
en omlægning, hvis der skal ske noget før næste 
IDL-møde.

Omtale i templet af arrangementer
Tejasvi Krishna bad om IDL’s mening om, 

hvorvidt folk frit kan lægge invitationer til 
arrangementer, kurser og lignende, som ikke 
foregår i tempelregi, frem i templet til al-
mindelig omdeling til templets gæster. IDL’s 
mening var, at det er op til tempelpræsidentens 
egen vurdering, hvad han vil have liggende 
fremme, og at han kan forlange, at arrangører 

af sådanne arrangementer går igennem ham, 
så han kan skønne, hvad der skal ske med 
sådanne invitationer, og om de kan lægge 
fremme til fri omdeling.

Århus
Som det sidste punkt rapporterede Caitanya 

Candra fra Århus. Han leder efter et lejemål, 
der kan holde sig indenfor en økonomi, der 
kan dækkes af de frivillige månedlige do-
nationer, som er blevet lovet af forskellige 
hengivne til et center i Århus. Han har bl.a. 
kig på et lejemål tæt ved havnen til 7.000 kr./
måned. Ellers er det aftalt, at han i en periode 
fremover er knyttet til Københavnstemplet 
det meste af tiden, men to gange om måneden 
tager til Århus i en lille uges tid (fra tirsdag 
til søndag morgen). Dette skal fortsætte, indtil 
Københavnstemplet er stærkt og kan køre ved 
egen kraft uden hans hjælp.

Næste møde
Mødet sluttede af med en beslutning om at 

afholde næste møde den 22. november 2010 kl. 
11.00 på Tornestykket 12, Vanløse.
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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 materia-
listiske 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, in-
stitution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med 
den Højeste

Ordliste

I vaisnava-kalenderen i denne måned næv-
nes blandt andet Bahulastami og Snana Dana. 
Disse dage henviser til fejringen af den dag, 
de hellige søer Syamakunda og Radhakunda 
opstod.

Det fortælles, at efter at have dræbt dæmonen 
Aristasura, der kom i form af en tyr, henvendte 
Krishna sig til Radharani, men Hun nægtede at 
tale med Ham. Hun sagde, at Han var uren, fordi 
han havde begået en stor synd ved at dræbe en 
tyr, og at Han først skulle bade i alle de hellige 
floder, der findes, for at modvirke reaktionerne 
på denne synd.

Krishna var meget ivrig efter at nyde Radha-
ranis selskab igen, så Han trykkede sin lotusfod 
ned i jorden og lavede et stort hul. Dernæst 
kaldte Han på alle de hellige floder for at fylde 

hullet op. Alle de hellige floder viste sig foran 
Herren og dannede Syamakunda (Syamas ba-
dested)

Efter at have badet sagde Krishna, at Han nu 
var blevet renset af at have badet i Syamakunda, 
men at gopierne var blevet urene, fordi de havde 
holdt med en dæmon, selv om Han kom i form 
af en tyr. Radharani og Hendes venner tog deres 
armbånd af og begyndte at grave et hul med 
dem. Men der var ikke noget vand, så Krishna 
lo blot ad dem. Så dannede gopierne en række 
hen til Manasi Ganga og begyndte at fylde hullet 
op med vand, der blev rakt fra den ene gopi til 
den næste. På det tidspunkt viste alle de hellige 
floder sig igen og bad om tilladelse til at gå ned 
i Radharanis sø, hvilket Radharani gav dem lov 
til. Herved opstod Radhakunda.

Bahulastami og Snana Dana
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Ved 
Dandaniti 
Devi DasiMusikeren Hanuman

Der er en berømt historie om Hanuman og Narada Muni.
En dag hørte Hanuman en meget smuk lyd udenfor sit 

hjem og spurgte sin far: ”Hvad er det?” 
”Det er Narada Muni, der spiller på sin vina. Han er en 

meget stor sjæl. Gå ud og tag imod ham.” Hanuman sprang 
med det samme af sted og bød Narada Muni velkommen.

”Narada Muni, jeg har hørt, at du er en meget stor person, 
så du må give mig en velsignelse. Du får ikke lov til at tage 
af sted igen, før du har velsignet mig.”

”Hvilken velsignelse ønsker du, Hanuman?” spurgte Narada. 
”Det ved jeg ikke. Jeg har fået så mange velsignelser fra alle 

halvguderne, men tænk på en og giv mig den,” svarede Hanuman. 
Narada Muni tænkte et øjeblik. ”Må du blive den bedste musiker. 

Det er den eneste velsignelse, du endnu ikke har. Nu har du fået din 
velsignelse, så jeg tager af sted igen.”

”Hov, vent et øjeblik,” indvendte Hanuman. ”Min far 
sagde, at du er den bedste musiker, så hvordan kan jeg vide, 
at jeg nu er den bedste?”

”Lad os høre dig synge en sang,” sagde Narada Muni 
og satte sig ned, mens han lagde sin vina på en klippe. 
Hanuman sang så smukt, at stenen smeltede og blev 
flydende som vand. Narada Muni sad med lukkede øjne 
og nød Hanumans sang. Da Hanuman stoppede med at 
synge, blev stenen hård igen, og vinaen sad fast i stenen. 
Narada rejste sig og opdagede, at han ikke få vinaen fri.

”Hvad i alverden har du gjort?” spurgte han Hanuman. 
”Ingenting, jeg har blot sunget,” svarede Hanuman.
”Så syng igen,” bad Narada ham.
”Nej, du bad mig kun om at synge én sang,” svarede 

Hanuman og løb ind i huset til sine forældre. Narada 
fulgte efter ham, mens han råbte: ”Hanuman, giv mig 
min vina tilbage.” 

Da Hanumans far forstod, hvad der var sket, gav han 
Hanuman ordre til at give Narada hans vina tilbage. 

”Gerne,” svarede Hanuman, ”jeg ville bare have Narada 
Muni til at betræde vores hus med sine lotusfødder, så vi har hans velsignelser alle vegne.”

”Du er allerede velsignet, for du er Herren Ramas evige tjener,” svarede Narada Muni.
Så sang Hanuman igen, stenen smeltede, og Narada Muni fik sin vina igen og drog bort.
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Det Krishna-bevidste køkken
  

Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi

Carobkage

Her er opskriften på en kage, jeg ofte er blevet bedt om opskriften på. 
Den er nem at lave og et eksempel på, at man kan lave gode kager uden 
brug af almindeligt sukker. Kagen er nemlig sødet med tørret frugt og 
evt. lidt agavesirup. Kagen falder lidt forskelligt ud, alt efter hvilken slags 
tørret frugt man bruger. Dadler er den sødeste af de tørrede frugter, så 
det er altid godt at komme dadler i. Ellers kan man blot bruge de tørrede 
frugter, man har lyst til. Man kan sagtens blande flere slags i samme kage. 

Fremgangsmåde:
1. Bland mel, carob og natron sammen i en skål. 
2. Skyl de tørrede frugter og lad dem afdryppe i en si. Blend de tørrede 

frugter. Når de er findelte, kommes mælken i, og det hele blendes godt 
sammen. Hæld mælkeblandingen i melet og rør godt rundt.

3. Kom rapsolie og agavesirup og evt. hakkede nødder i.
4. Hældes i en smurt form og bages cirka 30 minutter ved 200 

grader.

Ingredienser 
3 dl mel (1/3 kan være 
grahamsmel)
1 tsk. natron eller 2 tsk. 
bagepulver
2 spsk. carobpulver (jo-
hannesbrødmel)
2 dl tørret frugt (dadler/
rosiner/abrikoser/svesker 
efter eget valg)
3-3½ dl mælk
2 spsk. rapsolie
1-2 spsk. agavesirup (kan 
udelades)
evt. 2-3 spsk. hakkede 
nødder
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www.krishna.dk  www.harekrishna.dk  www.iskcon.dk

Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”.

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

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

“Nyt fra Hare Krishna”, 
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse

Først vil vi gerne sige mange tak for alle de 
flotte gaver og donationer til Sri-Sri Gaura-Nitai i 
forbindelse med Sri Krishna Janmastami og Srila 
Prabhupadas vyasa-puja i starten af september. 
Sri-Sri Gaura-Nitai nyder stadig godt af alle 
disse gaver, og I, der har givet dem, nyder evigt, 
åndeligt gavn! 

Som altid er der brug for nye ting i Krishnas 
tjeneste, så her er ønskelisten for oktober.

Alter
ghee
safran
honning (flydende)
friske blomster/donation til blomsterkranse én 
gang om ugen* 
kontante donationer til nyt alter* 

Køkken:
hjulpisker (til flødeskum) 
kontante donationer til opbevaringsbokse til 
bhoga-rum
køkkenvægt (min. 5 kg)
forklæder af bomuld
viskestykker

Bhoga:
økologisk sødmælk  
økologisk tykmælk/yoghurt 
økologisk smør
ghee
rørsukker
cashewnødder
hasselnødder
usaltede pistacienødder
valnødder

rå jordnødder
sesamfrø
solsikkekerner
græskarkerner 
tørret frugt (dadler, abrikoser osv.) 
frisk frugt og grønt
speltmel
grahamsmel
chapatimel

* Kontakt Tejasvi Krishna Dasa i templet på 
tlf. 4828 6446 eller Madhavananda Dasa på tlf. 
2219 0774. 

Ny leder af pujari-afdelingen
Vores trofaste leder af alteret, Adityvarna 

Mataji, holder som leder af pujari-afdelingen, 
og fra starten af september har Madhavananda 
Dasa påtaget sig det overordnede ansvar for 
tilbedelsen af Sri-Sri Gaura-Nitai

Hvis man derfor har spørgsmål vedrørende 
Deiteternes tilbedelse, kan man fremover hen-
vende sig til ham.

Adityvarna Devi Dasi vil stadig være at 
finde i alterregi, men er i skrivende stund ved at 
pakke kufferten for at tage på et længere ophold 
i Indien for at besøge Vrindavana, Mayapur 
og andre hellige steder. Hun vil sammen med 
Gaura Hari Prabhu, der normalt er bosiddende i 
Oslo, arbejde på at få lavet et nyt alter til Sri-Sri 
Gaura-Nitai i Indien.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 
hundrede tusinde gange tak til Adityvarna Ma-
taji for hendes dedikerede tjeneste til Sri-Sri 
Gaura-Nitai og samtidigt byde velkommen til 
Madhavananda Prabhu!

Sri-Sri Gaura-Nitais ønskeliste for oktober



Oktober 2010

Helvede

Mandag 4.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Indira Ekadasi)
Tirsdag 5.10 Bryd fasten imellem 7:19–7:28
Torsdag 14.10 Durga Puja
Søndag 17.10 Ramacandra Vijayotsava
                        Sri Madhvacaryas fremkomst
Mandag 18.10 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Pasankusa Ekadasi)
Tirsdag 19.10 Bryd fasten imellem 7:48–11:12
                        Srila Raghunatha Dasa Goswamis bortgang
                        Srila Raghunatha Bhatta Goswamis bortgang
                        Srila Krishnadasa Kaviraja Goswamis bortgang
Fredag 22.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
                       Sri Murari Guptas bortgang
                       Laksmi Puja
                       Caturmasyas fjerde måned begynder  

En mand dør og kommer til helvede. Der finder han ud af, at der er et helvede 
for hvert eneste land. Han går hen til det tyske helvede og spørger en djævel ved 
døren: ”Hvad gør I ved folk her?”

Djævelen svarer: ”Først lægger de dig i en elektrisk stol og giver dig elek-
trochok i en time. Dernæst anbringer de dig på en seng med opretstående søm i 
en time, og til sidst kommer der en tysk djævel og pisker dig resten af dagen.”

Manden bryder sig selvfølgelig ikke om det, han lige har hørt, så han går videre 
til det franske helvede. Det viser sig, at man der får den samme behandling som 

i det tyske helvede. Historien gentager sig ved det russiske helvede, det kinesiske helvede, det 
engelske helvede og mange andre helveder. Alle steder gives den samme behandling.

Til sidst kommer han til det indiske helvede, hvor han til sin forbavselse ser en lang kø vente på 
at blive lukket ind. Overrasket spørger han: ”Hvad gør I ved folk her?”

Djævelen ved døren svarer: ”Først lægger de dig i en elektrisk stol og giver dig elektrochok i en 
time. Dernæst anbringer de dig på en seng med opretstående søm i en time, og til sidst kommer 
der en indisk djævel og pisker dig resten af dagen.”

Manden indvender: ”Jamen, det er jo præcis det samme som i alle andre helveder.”
En mand i køen svarer ham: ”Men forskellen her er, at der er altid strømafbrydelse, så den elek-

triske stol virker ikke, en eller anden har stjålet alle sømmene i sengen, og djævelen, der skulle 
piske synderne, er en tidligere regeringsembedsmand, der blot kommer og stempler ind, hvorefter 
han går ned i kantinen og drikker te.”

(En vandrehistorie fra Internettet uden nogen dybere morale – eller moral for den sags skyld)

  (faste fra urad-dal i en måned).   
  Kartika og tilbedelse af Krishna som 
                       Damodara.
Onsdag 27.10 Srila Narottama Dasa Thakuras bortgang
Lørdag 30.10 Radha Kundas fremkomst, snana dana
                        Bahulastami
Søndag 31.10 Sri Virabhadra Prabhus fremkomst 
Tirsdag 2.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Rama Ekadasi)
Onsdag 3.11 Bryd fasten imellem 7:19–10:21
Lørdag 6.11 Govardhana Puja.
                      Diwali
                      Bali Daityaraja Puja
                      Sri Rasikananda Prabhus fremkomst
Søndag 7.11 Sri Vasudeva Ghosh’ bortgang
Tirsdag 9.11 Srila Prabhupadas bortgang

Alle henvendelser til: 
Nyt fra Hare Krishna

Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse, Tlf.: 5927 1930 
Girokonto 1-688-3204,  E-mail: lalitanatha@krishna.dk


