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Mandag 2.5 Srila Vrndavana Dasa Thakuras  
  bortgang
Tirsdag 3.5 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Varuthini Ekadasi)
Onsdag 4.5 Bryd fasten mellem 5:19 –8:27
Fredag 6.5 Sri Gadadhara Panditas fremkomst
Mandag 9.5 Candana-yatra starter (fortsætter i 21 dage)
Fredag 13.5 Jahnu Saptami
Lørdag 14.5 Tulasi-jala-dan slutter
Søndag 15.5 Srimati Sita Devi, Herren Sri Ramas  
  hustrus, fremkomst
                      Sri Madhu Panditas bortgang
                      Srimati Jahnava Devis fremkomst
Tirsdag 17.5 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Mohini Ekadasi)
Onsdag 18.5 Bryd fasten mellem 4:52–10:22
Torsdag 19.5 Jayananda Prabhus bortgang
Fredag 20.5 Nrsimha Caturdasi: Herren   
  Nrsimhadevas fremkomst (faste til  
  tusmørke)
Lørdag 21.5 Krishna phula dola, salila vihara
                      Sri Paramesvari Dasa Thakuras bortgang
                      Sri-Sri Radha-Ramana Devajis fremkomst
                      Sri Madhavendra Puris fremkomst
                      Srinivasa Acaryas fremkomst
Torsdag 26.5 Sri Ramananda Rayas bortgang
Onsdag 1.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Apara Ekadasi)
Torsdag 2.6 Bryd fasten mellem 4:32–10:16
                     Srila Vrndavana Dasa Thakuras fremkomst
Tirsdag 14.6 Srila Baladeva Vidyabhusanas bortgang
                      Ganga Puja
                      Srimati Gangamata Gosvaminis fremkomst
Torsdag 16.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Pandava Nirjala Ekadasi). Gerne  
  total faste fra alt inklusive vand.
Fredag 17.6 Bryd fasten mellem 4:25–8:41
Lørdag 18.6 Panihati Cida Dahi Utsava
Mandag 20.6 Snana Yatra
                  Sri Mukunda Dattas bortgang
                  Sri Sridhara Panditas bortgang
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Den 20. maj er 
det Nrsimha Ca-
turdasi, Herren 
Nrsimhadevas 
f r e m k o m s t . 
Herren Nrsim-
hadeva viste Sig 
for at beskytte Sin 
store hengivne 
Prahlada Maha-
raja mod dæmo-
nen Hiranyaka-
sipu, Prahladas 
fader. Hiranyakasipu forsøgte at dræbe sin lille 
søn på alle mulige måder, fordi sønnen var en 
stor hengiven af Herren. Prahlada var imidlertid 
beskyttet af Herren i enhver henseende, og til 
sidst var Hiranyakasipu så frustreret, at han 
spurgte sin søn: ”Hvor er din Herre?” Prahlada 
svarede: ”Min Herre er overalt.” Hiranyakasipu 
spurgte vredt: ”Er Han også i denne søjle?” 
Prahlada svarede: ”Ja, min Herre er overalt.” 
Hiranyakasipu tog da sit sværd frem og slog 
i raseri hårdt til søjlen. I det øjeblik hørtes en 
tordnende lyd inde fra søjlen, der sprængtes i 
tusinder af stykker, og frem stod Herren Nrsim-
hadeva, Herren Krishnas form som halvt men-
neske, halvt løve, og dræbte Hiranyakasipu for 
øjnene af Prahlada.

Herren Nrsimhadeva tilbedes af Herrens 
hengivne som deres beskytter, der gør dem 
frygtløse i denne verden. Mød op på dagen, 
hvor det passer bedst (se side 23). 

 
Nrsimha-caturdasi
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Pusta Krishna: Så da kan vi ikke sige, at 
det vediske system eller sanatana-dharma er 
fatalistisk. Der er i virkeligheden en bestræ-
belse efter fremskridt.

Srila Prabhupada: Afgjort – åndeligt 
fremskridt. Med hensyn til spørgsmålet om 
”fatalistisk” har jeg ofte givet et eksempel. Lad 
os sige, at en mand dømmes af en domstol til 
at blive hængt. Ingen kan forhindre det. Ikke 
engang den samme dommer, der afsagde 
kendelsen, kan standse det. Men hvis manden 
beder om kongens nåde, kan kongen stoppe 
henrettelsen. Han kan fuldstændigt tilside-
sætte loven. Derfor står der i Brahma-samhita 
[5.54], karmani nirdahati kintu ca bhakti-bha-
jam: Skæbnen kan ændres af Krishna for Hans 
hengivne. Ellers er det ikke muligt. Derfor 
bør vores eneste pligt være at overgive os til 
Krishna. Men hvis vi kunstigt ønsker at blive 
mere lykkelige gennem økonomisk udvikling, 
kan det ikke lade sig gøre.

Pusta Krishna: Spørgsmål nummer tre?
Srila Prabhupada: Hm? Nej, lad os først 

være sikre på, at det hele er klart forstået. 
Hvorfor er du så ivrig efter at gøre fremskridt 
[latter]?

Forsøg at forstå, hvad der er hvad. Den 
første ting er, at din skæbne ikke kan ændres. 
Det er en kendsgerning. Men hvis du på trods 
af din skæbne forsøger at blive Krishna-
bevidst, kan du gøre åndeligt fremskridt. 
Hvorfor ansporede Prahlada Maharaja da 
ellers sine venner, kaumara acaret: ”Engager 
jer i Krishna-bevidsthed lige fra barndommen 
af.”? Hvis skæbnen ikke kan ændres, hvorfor 
tilskyndede Prahlada Maharaja da til dette? 

Generelt betyder ”skæbnen” vores materielle 
fremtid. Den kan vi ikke ændre. Men selv den 
kan ændres, når vi er i åndeligt liv.

Pusta Krishna: Hvad betyder apratihata? 
Du sagde, at åndelig udvikling ikke kan 
standses.

Srila Prabhupada: Apratihata betyder 
følgende. Lad os sige, at du af skæbnen er 
bestemt til at lide. Apratihata betyder, at på 
trods af, at din såkaldte skæbne er at lide, vil 
din lidelse blive reduceret, hvis du engagerer 
dig i Krishna-bevidsthed, eller der vil ikke være 
nogen lidelse, og på trods af enhver lidelse 
kan du gøre fremskridt i åndeligt liv, ligesom 
Prahlada Maharaja selv gjorde det. Hans fader 
satte ham i så mange lidelsesfyldte situationer, 
men det hindrede ham ikke. Han gjorde fort-
sat åndeligt fremskridt. Han var ligeglad med 
sin fars forsøg på at få ham til at lide. Denne 
eksistenstilstand kaldes apratihata. Hvis man 
gerne vil praktisere Krishna-bevidsthed, kan 
ens materielle situation ikke forhindre det. Det 
er det virkelige grundlag for fremskridt.

For så vidt vores materielle tilstand angår, 
kan den selvfølgelig ikke ændres under nor-
male omstændigheder. Vi er tvunget til at 
lide. Men i tilfældet med en hengiven kan den 
lidelse også stoppes eller mindskes. Ellers ville 
Krishnas udtalelse være falsk (aham tvam sar-
va-papebhyo moksayisyami [Bg. 18.66]: ”Jeg 
vil udfri dig fra alle reaktioner på dine syndige 
aktiviteter.”). Lidelse skal ramme mig på grund 
af mine syndige aktiviteter, men Krishna ud-
taler: ”Jeg vil udfri dig fra alle reaktionerne på 
dine syndige aktiviteter.” Det bør stå klart. Al-
mindeligvis kan skæbnen ikke undgås. I stedet 

Her fortsætter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i 
juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Religion uden 
forestilling om Gud, 3

af Srila Prabhupada
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for at spilde tiden på at forsøge at ændre sin 
økonomiske situation eller materielle skæbne 
separat fra Krishna-bevidsthed bør man derfor 
i stedet anvende sin uvurderlige menneskelige 
energi på at blive Krishna-bevidst, hvilket ikke 
kan standses.

Vi ser så mange mennesker arbejde så 
hårdt. Betyder det, at de alle vil blive en Ford 
eller Rockefeller? Hvorfor ikke? Alle gør deres 
bedste. Men Ford var bestemt af skæbnen til 
at blive en rig mand. Det var hans skæbne, og 
derfor blev han en rig mand. En anden mand 
arbejder måske lige så hårdt som Ford, men 
det betyder ikke, at han kan blive lige så rig 
som Ford. Det er et praktisk eksempel. Man 
kan ikke ændre sin skæbne blot ved at arbejde 
hårdt som æsler og hunde. Nej. Men man 
kan bruge sin særlige menneskelige energi 
på at forbedre sin Krishna-bevidsthed. Det er 
et faktum.

Discipel: Srila Prabhupada, hvis skæbnen 
ikke kan ændres, hvad mener Krishna da, når 
Han siger: ”Vær lykkelig gennem dette offer.”?

Srila Prabhupada: Ved du, hvad der menes 
med ‘offer’?

Discipel: Offer til Visnu, til Krishna.
Srila Prabhupada: Ja. Det vil sige at glæde 

Krishna. Hvis Krishna er tilfreds, kan Han 
ændre skæbnen. Karmani nirdahati kintu ca 
bhakti-bhajam [Bs. 5.54]. For dem, der tjener 
Ham med kærlighed og hengivenhed, kan 
Krishna ændre skæbnen. Så tjeneste, yajna, 
betyder at glæde Krishna. Hele vores Krishna-
bevidstheds-bevægelse handler om at glæde 
Krishna. Når det ene land erklærer krig imod et 
andet, handler det ikke om at glæde Krishna 
eller tjene Krishna. De tilfredsstiller deres egne 
sanser og tjener deres egne luner. Da Første 
og Anden Verdenskrig begyndte, var det ikke 
for at glæde Krishna. Tyskerne ville ikke have, 
at deres sansetilfredsstillelse blev forhindret af 
englænderne. Det betyder, at det var en krig 
om sansetilfredsstillelse. ”Englænderne har 
deres sansetilfredsstillelse. Det har vi ikke, 
så lad os kæmpe.” Der var overhovedet ikke 
tale om at glæde Krishna. Næste spørgsmål?

Opdigtet religion
Pusta Krishna: Spørgsmål nummer tre: 

”Det siges, at hinduismens store styrke er dens 
alsidighed eller bredde i livssyn, men at det 
også er dens største svaghed i den forstand, 
at der er meget få religiøse helligholdelser, der 
er foreskrevet og gælder for alle, sådan som 
der er i andre religioner. Er det nødvendigt 
og muligt at skitsere visse grundlæggende 
religiøse højtideligholdelser, der som minimum 
gælder for alle hinduer?”

Srila Prabhupada: Hvad den vediske re-
ligion angår, er den ikke blot for de såkaldte 
hinduer. Det er man nødt til at forstå. Den 
er sanatana-dharma, hvert eneste levende 
væsens evige og universelle natur og pligt. 
Den er for alle levende væsener. Det er der-
for, den kaldes sanatana-dharma. Det har 
jeg allerede forklaret. Det levende væsen er 
sanatana eller evigt. Gud er sanatana, og der 
er sanatana-dhama, Herrens evige bolig. Som 
Krishna beskriver det i Bhagavad-gita [8.20], 
paras tasmat tu bhavo ‘nyo vyakto ‘vyaktat 
sanatanah: ”Trods det er der en anden umani-
festeret natur, der er evig.” Og i ellevte kapitel 
beskrives Krishna Selv som sanatanah. Kan 
I huske det? Han beskrives som sanatanah, 
den højeste evige.

I virkeligheden kaldes det vediske system 
for sanatana-dharma, ikke hindu-dharma. 
Det er en forkert forståelse. Denne sanatana-
dharma er tiltænkt alle levende væsener, ikke 
kun såkaldte hinduer. Selve ordet ‘hindu’ er 
en misforståelse. Muslimerne refererede til 
de indiske folk, der boede på den anden side 
af floden Sindhu [Indus], som ‘sinduer’ og, 
på grund af særheder ved deres udtale, som 
‘hinduer’. Under alle omstændigheder kaldte 
muslimerne Indien for ‘Hindustan’, der betyder 
‘landet på den anden side af floden Sindhu 
eller Hindhu.” Bortset fra det har ‘Hindustan’ 
ingen vedisk reference. Denne ‘hindu-dharma’ 
har ingen vedisk reference. 

Den virkelige vediske dharma er sanatana-
dharma eller varnasrama-dharma. Det er den 
første ting, man er nødt til at forstå. Nu bliver 
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denne sanatana-dharma eller vediske dharma, 
der ikke bliver fulgt og bliver fordrejet og frem-
stillet forkert, misforstået som ‘hinduisme’. Det 
er en falsk forståelse. Det er ikke den virkelige 
forståelse. Vi er nødt til at studere sanatana-
dharma eller varnasrama-dharma. Da vil vi 
forstå, hvad vedisk religion er. 

Hvert eneste levende væsen er evigt, sa-
natana. Gud er også evig, og vi kan være 
sammen med Gud i Hans sanatana-dhama, 
Hans evige bolig. Denne udveksling kaldes 
sanatana-dharma, det levende væsens evige 
natur og pligt. Vedisk religion betyder denne 
sanatana-dharma, ikke ‘hindu-dharma’. Læs 
verset fra Bhagavad-gita, hvor Krishna beskri-
ves som sanatanah.

Radha-vallabha:
tvam aksaram paramam veditavyam
 tvam asya visvasya param nidhanam
tvam avyayah sasvata-dharma-gopta

 sanatanas tvam puruso mato me

”Du er det højeste oprindelige mål, og Du er 
det endelige hvilested for dette univers. Du er 
uudtømmelig, og Du er den Højeste Evige. Du 
er opretholderen af den evige religion, Gud-
dommens Personlighed. Det er min mening.” 
[Bhagavad-gita 11.18]

Srila Prabhupada: Denne forståelse mang-
ler. Krishna er evig, vi er evige, og stedet, hvor 
vi kan være sammen med Ham og udveksle 
vores følelser med Ham – det er evigt. Og 
systemet, der lærer dette evige system af 
udveksling – det kaldes sanatana-dharma, 
den evige religion. Den er beregnet for alle.

Pusta Krishna: Hvordan kan folk i praksis 
følge sanatana-dharma på daglig basis?

Srila Prabhupada: Hvordan gør vi det? 
Er det ikke praktisk? Krishna beder om, 
man-mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam 
namaskuru [Bg. 18.65]. ”Tænk altid på Mig, 
bliv Min hengivne, tilbed Mig og frembær din 
hyldest til Mig.” Hvor er problemet? Og Krishna 
lover, mam evaisyasy asamsaya: ”Hvis du gør 

dette, kommer du til Mig. Uden tvivl kommer 
du til mig.” Hvad forhindrer os i at gøre det?

Senere beder Krishna, sarva-dharman pari-
tyajya mam ekam saranam vraja [Bg. 18.66]: 
”Opgiv alle forskellige former for opdigtet religi-
on og blot overgiv dig til Mig.” Dette er praktisk 
religion. Blot overgive sig til Krishna og tænke: 
”Jeg er en hengiven af Krishna, en tjener af 
Krishna.” Tag denne enkle fremgangsmåde, så 
vil alting ske med det samme. Virkelig dharma, 
virkelig religion, betyder dharmam tu saksad 
bhagavat-pranitam [SB. 6.3.19]. Det, som 
Gud siger, er dharma. Nu siger Gud: ”Opgiv 
al denne opdigtede dharma og bare overgiv 
dig til Mig.” Acceptér denne dharma.

Hvorfor accepterer I ikke Krishnas instruk-
tion? Hvorfor bevæger I jer uden for Hans 
instruktion? Det er grunden til alle jeres 
problemer. I kender ikke forskel på denne sa-
natana-dharma, den virkelige, evige religion, 
og jeres opdigtede dharma. Hvis I accepterer 
et eller andet falsk religiøst system, kommer 
I til at lide. Men hvis I accepterer det virkelige 
religiøse system, vil I være lykkelige.

Nu om dage har Indien selvfølgelig ligesom 
resten af verden også opgivet det virkelige 
religiøse system – sanatana-dharma eller 
varnasrama-dharma. I Indien har de accepte-
ret et sammensurium, der kaldes hinduisme. 
Derfor er der problemer. Overalt, men specielt 
i Indien burde folk vide, at den virkelige reli-
gion er dette vediske system. Vedisk religion 
betyder varnasrama-dharma. Krishna siger – 
Gud siger – catur-varnyam maya srstam [Bg. 
4.13]: ”Med henblik på åndeligt og materielt 
fremskridt er samfundets fire beskæftigel-
sesmæssige inddelinger blevet etableret af 
Mig.” Det er obligatorisk, ligesom statens lov 
er obligatorisk. Man kan ikke sige: ”Jeg ac-
cepterer ikke denne lov.” Nej. Man er nødt til 
at acceptere den, hvis man vil have et lykkeligt 
liv. Man kan ikke være lovløs. Så vil man ikke 
være lykkelig. Man vil blive straffet.

Nu siger Gud, maya srstam: ”Dette varnas-
rama-system gives af Mig.” Hvordan kan vi 
nægte at følge det? Det betyder, at vi afviser 
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den virkelige religion. Dhar-
mam tu saksad bhagavat-
pranitam [SB. 6.3.19]. Virke-
lig dharma, virkelig religion, 
betyder den befaling, der 
gives af Gud. Og Gud siger, 
catur-varnyam maya srstam 
guna-karma-vibhagasah [Bg. 
4.13]: ”Med henblik på den 
rette ledelse af menneske-
samfundet har Jeg skabt 
disse fire samfundsmæssige 
inddelinger, der er baseret 
på folks kvaliteter og hand-
linger.” Man er nødt til at 
acceptere det.

Pusta Krishna: Gælder 
dette for alle mennesker?

Srila Prabhupada: For 
alle. I spidsen for samfunds-
kroppen skal der være en in-
telligent klasse af mennesker, 
der rådgiver. Dernæst skal 
der være den administre-
rende og beskyttende klasse, 
klassen, der driver jordbrug 
og handel, og arbejderklas-
sen. Dette gives alt sammen 
i Bhagavad-gita: brahmana, 
ksatriya, vaisya, sudra.

Men når man overgiver 
sig fuldt ud til Krishna, kan 
man opgive alle de regler, 
der gælder for disse fire 
samfundsklasser. Det er derfor, Krishna siger, 
sarva-dharman parityajya [Bg. 18.66]. ”Til sy-
vende og sidst er Min instruktion, at du opgiver 
alle religiøse programmer” – inklusive tilmed 
vediske programmer – ”og blot overgiver dig til 
Mig.” ‘Brahmana-dharma’, ‘ksatriya-dharma’, 
‘hindu-dharma’, den ene og den anden dharma 
– opgiv alle disse og blot overgiv jer til Krishna, 
for det endelige mål med dharma er at komme 
til Krishna. ”Du kommer direkte til Mig. Så vil 
alt være i orden.”

Discipel: Så mange folk finder på deres 

eget system og hævder, at det er vejen til Gud.
Srila Prabhupada: Så lad dem lide. Hvad 

kan vi gøre? Hvis man ikke accepterer statens 
love og laver sine egne love, vil man lide. Sta-
ten siger: ”Hold til højre.” Men hvis man laver 
sin egen lov – ”Nej, jeg vil holde til venstre” – vil 
man lide. Det er en kendsgerning.

Krishna tilråder personligt, sarva-dharman 
parityajya mam ekam saranam vraja [Bg. 18.66]: 
”Opgiv alle dine opdigtede religioner og overgiv 
dig til Mig alene.” Accepter Hans råd og vær 
lykkelig. (Fortsættes i næste nummer)
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 Den 17. april 1966: Michael Grant
En seriøs nyankommen var Michael Grant. 

Mike var 24. Hans far, der var jødisk, ejede en 
pladeforretning i Portland, Oregon, hvor Mike 
var vokset op. Efter at have studeret musik 
på Portlands Reed College og San Francisco 
State University flyttede Mike, der spillede 
klaver og mange andre musikinstrumenter, til 
New York sammen med sin kæreste i håb om 
en professionel musikkarriere. Men han blev 
hurtigt desillusioneret over den kommercielle 
musikscene. At spille i natklubber og ligge på 
maven for kommercielle krav virkede især 
utiltalende. I New York meldte han sig ind i 
musikerforening og arbejdede som musikar-
rangør og agent for flere lokale grupper.

Mike boede på Bowery i et A.I.R-loft på 
Grand Street . 
Det var et stort 
lof tsrum, hvor 
musikere of te 
samledes til jam-
sessioner. Men i 
takt med, at han 
mere og mere be-
gyndte seriøst at 
komponere mu-
sik, trak han sig 
lidt tilbage fra den 
selskabelige side 
af musikscenen. 
Hans interesse 
gik mere i retning 
af de åndelige, 
kvasispirituelle 
og mystiske bø-
ger, han havde 

læst. Han havde mødt flere swamier, yogier 
og spiritualister i byen, og han var begyndt at 
dyrke hatha-yoga. Lige fra sit første møde med 
Swamien var Mike interesseret og åben, som 
han var det over for alle religiøse personer. 
Han mente, at alle ægte religiøse personer var 
gode, selv om han ikke lyst til at identificere 
sig med nogen bestemt gruppe.

Mike: Der var noget bekendt over ham, for 
jeg havde mødt andre swamier. Måden, han 
var klædt på, sådan som han så ud – ældre og 
mørkhudet – var mig ikke ny. Men på samme 
tid var der noget nyt ved ham. Jeg var meget 
nysgerrig. Jeg hørte ham ikke tale den første 
gang, da jeg kom ind. Han sang blot nogle 
mantraer. Men hovedsageligt ventede jeg på 
at høre, hvad han ville sige. Jeg havde alle-

PRABHUPADA-
MEDITATIONER

 af Satsvarupa Dasa Goswami

I anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum skriver Satsvarupa Dasa Gosvami hver dag en 
medition over Srila Prabhupada. Her følger to af hans meditationer fra april 1966, hvor Prab-
hupada holdt til i et loftslokale i Bowery, måske New Yorks mest forfaldne og fattige bydel.
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rede hørt folk synge mantraer før. Jeg tænkte: 
”Hvorfor skulle han ellers komme til et sådant 
sted uden nogen personlig komfort, medmin-
dre budskabet, han forsøger at nå ud med, er 
vigtigere end hans egen bekvemmelighed?” 
Jeg tror, at det, der slog mig mest, var den 
fattigdom, der var overalt omkring ham. Det 
var mærkværdigt, for de steder, jeg havde 
set, havde været det stik modsatte – meget 
luksuriøse. Der var f.eks. et Vedanta-center i 
Upper Manhattan og andre steder. De var fyldt 
med adstadige ældre mennesker med deres 
lædermøbler og pibetobak – altså sådant et 
miljø. Men dette var virkelig fattigdom. Det hele 
var besynderligt.

Swamien så meget dannet og kultiveret ud, 
hvilket også var mærkværdigt – at han var på 
dette sted. Da han talte, forstod jeg med det 
samme, at han var en højt uddannet mand, 
og han talte med stor overbevisning. Han talte 
om Gud, og det var nyt at høre nogen tale om 
Gud. Jeg havde altid ønsket at høre nogen, 
jeg kunne respektere, tale om Gud. Jeg kunne 
altid godt lide at høre religiøse prædikanter, 
men jeg vejede dem meget omhyggeligt. Da 
han talte, begyndte jeg at tænke: ”Jamen, her 
er der en person, der taler om Gud, der måske 
virkelig har forståelse af Gud.” Han var den før-
ste, jeg var stødt på, der måske var en person 
af Gud, og som virkelig kunne føle det dybt.” 

Den 22. april 1966: Journalisten fra 
Village Voice

Prabhupada sad med en hvid cadar viklet 
omkring sig og så alvorlig ud, næsten bedrø-
vet, med sin ryg mod hylden med dens samling 
af potteplanter. Billedet og den ledsagende 
artikel blev bragt i juninummeret af The Vil-
lage Voice.

Artiklen var skrevet Howard Smith. Han 
havde først hørt om Swamien igennem et 
telefonopkald fra en kontaktperson, der havde 
fortalt ham om en interessant hellig indisk 
mand, der boede på et loftsrum på Bowery. 
“Tag derhen når som helst,” havde Howards 
kontaktperson fortalt ham. ”Han er der hele 

tiden. Jeg tror, du vil finde det fascinerende. 
Jeg tror, han er på nippet til at starte en større 
religiøs bevægelse.”

Howard Smith: ”Så jeg tog derned og gik 
op ad trappen til dette meget utraditionelle 
kunstnerloft. Der var gamle og udslidte tæp-
per over det hele, og en masse folk sad rundt 
omkring i forskellige slags hippiekostumer plus 
hvad jeg mener de må have troet var indisk 
tøj. De fleste af dem sad alene rundt omkring 
i lokalet med ansigtet mod væggen, som om 
de intet havde med hinanden at gøre. De sad 
med benene over kors, og hver især så de ud 
til at gøre noget forskelligt. Ingen hæftede sig 
ved mig, da jeg gik ind.

Jeg så sko opstillet på række, og jeg tænkte: 
”Måske er det meningen, at jeg skal tage mine 
sko af,” men ingen sagde noget til mig. Så jeg 
gik hen langs gulvtæppets kant og kiggede 
efter nogen, der ville lægge mærke til mig. 
Jeg undrede mig over, hvad der foregik, men 
jeg ønskede ikke at afbryde nogen, for de så 
alle ud til være dybt fordybet i hvad end slags 
bøn, de var i gang med.

Bagest i loftsrummet fik jeg øje på et lille 
gardin – et slags indisk madrasgardin – så jeg 
bestemte mig for at titte ind bagved. Jeg kig-
gede derind, og der sad Swami Bhaktivedanta 
med benene over kors i safrangule klæder 
med tegn på panden og næsen og sin hånd i 
bønneposen. Selv om han lignede den rigtige 
ting, så han mere tilnærmelig ud. Jeg hilste: 
”Goddag,” og han kiggede op. Jeg sagde: 
“Swami Bhaktivedanta?” og han svarerede: 
“Ja.” Jeg præsenterede mig: “Jeg er Howard 
Smith.” Jeg ville gerne sætte mig ned, så jeg 
spurgte: ”Undskyld, skal jeg tage skoene af?” 
og han svarede: ”Hvorfor vil du tage skoene 
af?” Jeg sagde: ”Det ved jeg ikke. Jeg så alle 
skoene derude.” Og han svarede: ”Jeg har ikke 
bedt dig om at tage skoene af.” Jeg spurgte: 
”Hvad laver alle disse folk derude?” og han 
svarede: ”Det ved jeg ikke, og det gør de hel-
ler ikke. Jeg forsøger at lære dem nogle ting, 
og de ser ud til at misforstå mig. De er nogle 
meget forvirrede mennesker.”
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Så satte vi os ned og talte, og jeg kunne 
med det samme rigtigt godt lide ham. Jeg 
mener, jamen, jeg har mødt en masse andre 
swamier, og jeg brød mig ikke alt for meget 
om dem. Men jeg tror ikke, det er rimeligt at 
skære dem alle over en kam og sige: ”Disse 
swamier i Indien.” Han var helt, helt nede på 
jorden, og det var det, som jeg syntes at kunne 
lide ved ham. Han fik mig ikke kun til at føle 
mig afslappet, men han virkede også meget 
åben og ærlig, og han spurgte mig til råds om 
ting. Han var meget ny her i landet.

Jeg fornemmede, at hans ideer havde en 
god chance for at slå rod, for han virkede 
så praktisk. Han så ikke ud til at gå rundt 
med hovedet oppe i skyerne. Han talte ikke 
mystik for hvert tredje ord. Jeg vil gætte på, 
at det var der, hans sjæl virkelig var, men det 
var ikke der, hans normale konverserende 
intelligens var.

Så fortalte han mig, at The Voice måske 
ville være et godt sted at få omtale og i bund 
og grund nå ud til den slags mennesker, som 
allerede havde en tendens i retning af eller 

interesse i det, han forkyndte. Jeg svarede, 
at det mente jeg han havde ret i. Han spurgte 
mig, om jeg havde læst nogle bøger eller 
kendte til indisk kultur. Jeg svarede nej, det 
gjorde jeg egentlig ikke. Vi talte lidt, og han 
forklarede for mig, hvordan han havde disse 
bøger, som han allerede havde oversat til 
engelsk i Indien. Han rakte mig en af dem og 
sagde: ”Hvis du vil have mere baggrund, kan 
du læse disse.” 

Det var tydeligt for mig, at jeg ikke talte til 
en eller anden fyr, der netop havde bestemt 
sig for, at han havde set Gud og ville fortælle 
folk om det. Han virkede som en uddannet 
mand – meget mere end mig selv. Jeg syntes 
om hans ydmyghed. Jeg kunne kort og godt 
lide manden.

Han forklarede alt, jeg ønskede at vide – 
betydningen af det tøj, han gik i, mærket på 
hans pande, bønneposen. Jeg kunne lide alle 
hans forklaringer. Alting var meget praktisk. Så 
talte han om templer over hele verden, og han 
bemærkede: ”Tja, vi har lang vej endnu. Men 
jeg er meget tålmodig.”

Husk, at ISKCON har 50-års jubilæum i år, hvor en 
af aktiviteterne er, at alle opfordres til at distribuere 50 
af Srila Prabhupadas bøger i løbet af året. Mange har 
allerede været forbi og er nu i gang med at dele deres 
50 bøger ud. Men fortvivl ikke, hvis du endnu ikke har 
købt dine 50 bøger. Du kan stadig nå at være med, for 
året er ikke forbi endnu. Kontakt det nærmeste Hare 
Krishna-tempel eller center, der har et udvalg af små  
og store bøger, der netop passer til det, du er parat til 
at gøre for at glæde Srila Prabhupada i år.

Husk også, at du enten selv kan dele bøgerne ud 
eller blot sponsorere 50 bøger, der så bliver delt ud 
af andre hengivne. På den måde har de hundredvis 
af skoleelever, gymnasieelever og andre studerende 
og nysgerrige, der har besøgt templet i København i 
år, således alle fået en gratis bog af Srila Prabhupada 
med hjem. På samme måde er der blevet sendt 80 
eksemplarer af Bhagavad-gita gratis ud til landets 
biblioteker, hvor de nu står på hylderne til gavn for 
alle. Det er det, du også kan være med til.

VIL DU IKKE NOK 
DISTRIBUERE 

50 BØGER?
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Som Gaudiya-vaisnavaer mindes og fejrer 
vi mange af fortidens store hengivne på deres 
fremkomst- og bortgangsdage. For de flestes 
vedkommende levede de i tidligere genera-
tioner, ofte for flere hundrede eller tusinde år 
siden. En undtagelse er Jayananda Prabhu, 
en af Srila Prabhupadas første disciple, der gik 
bort den 1. maj 1977. Prabhupada instruerede 
ved den lejlighed, at hans bortgang skulle 
markeres ligesom andre store vaisnavaers.

Jayananda var født den 27. april 1939 og 
hed oprindeligt Jim Kohr. Han kom fra en 
velsitueret amerikansk middelklassefamilie i 
Ohio og var uddannet ingeniør. På trods af 
sin materielt veletablerede situation var han 
imidlertid grundlæggende utilfreds med sit liv 
og endte med at flytte til San Francisco, hvor 
han ernærede sig som taxachauffør. I 1967 
læste han en lille artikel om en svami, der 
var kommet til San Francisco for at udbrede 
kendskabet til sangen af Guds navne. På en 
eller anden måde tændte artiklen et håb i ham, 
og han mødte op for at høre svamien, der var 
ingen anden end Srila Prabhupada.

Jim var med det samme tiltrukket af Srila 
Prabhupada og begyndte at komme fast til 
Prabhupadas foredrag. Han var et af de få 
almindelige mennesker, der ikke var hippie, 
der opsøgte Srila Prabhupada. Nogle gange 
ville han være den eneste til morgenklas-
serne, hvor de fleste hippier stadigvæk sov. 
Han og Prabhupada udviklede et tæt forhold, 
og Prabhupada initierede ham snart som 
Jayananda Dasa.

Jayananda bestred mange tjenester i de 
ti år, han var aktiv, lige fra tempelpræsident 
og chauffør for Radha-Damodaras rejsende 
sankirtana-gruppe til mange praktiske tjene-
ster. Han sponsorerede også udgivelsen af 
nogle af Srila Prabhupadas vigtigste bøger 
som Bhagavad-gita som den er og Nectar 

of Devotion. I dag huskes Jayananda især 
for Ratha-yatra. Til alle ISKCON’s Ratha-
yatra-festivaler, uanset hvor de er i verden, 
hænger der et billede af Jayananda Prabhu i 
Jagannathas vogn, for han var hovedmanden 
bag organiseringen af de store amerikanske 
Ratha-yatra-festivaler på Prabhupadas tid.

Jayananda var fuldstændig betaget af Krish-
na-bevidsthed. Han elskede at gøre ligegyldigt 
hvilken tjeneste, at danse entusiastisk i kirtana, 
recitere japa med stor koncentration og lave, 
servere og respektere prasadam. Han ville 
sige ’prasadam’ med så megen kærlighed og 
hengivenhed, at alle med det samme fik lyst 
til at spise noget.

Jayananda var selvopofrende, og selv om 
han var en af San Franciscos ældste og mest 
respekterede hengivne, holdt han sig ofte i 
baggrunden for at gøre praktiske tjenester så-
som  at tømme templets skraldespande. I flere 
år opretholdt han templet med sin taxakørsel, 
hvor alle, der kom ind i hans taxa, også blev 
overvældet af hans smittende Krishna-bevidst-
hed. Han var indbegrebet af ydmyghed. Han 
elskede at rose andre og kunne ikke fordrage 
selv at blive rost. De hengivne lærte hurtigt, at 
hvis de ville have Jayanandas selskab, måtte 
de hellere lade være med at rose ham. Han var 
så ydmyg, at i hans selskab skammede man 
sig med det samme over sin egen stolthed.

Han var dygtig til alting: til at lave mad, 
prædike, gøre Deitetstilbedelse, omgås med 
offentligheden, synge Hare Krishna og spille 
musik, sælge bøger, og hvad der ellers skulle 
til for at sprede Krishna-bevidsthed. Han var 
altid på vej af sted for at hente blomster, tage 
opvasken, gøre køkkenet rent eller køre af-
faldet væk. Enhver tjeneste, han fik, sørgede 
han for blev gjort, ligegyldigt hvor travlt han 
havde, og hvor vanskeligt det var for ham. 
Uanset hvor hårdt han arbejdede, sov eller 

JAYANANDA PRABHU
Bortgangsdag den 19.5.2016
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hvilede han sig aldrig om dagen. Han 
virkede utrættelig. Han kritiserede aldrig 
nogen eller talte hårdt til nogen. Selv hvis 
en hengiven gjorde noget, der fortjente at 
blive kritiseret, ville han ikke sige noget 
eller også få det til virke som en helt na-
turlig ting.

I 1977 blev Jayananda diagnosticeret 
med lymfekræft og leukæmi, der udadtil 
endte med, at han forlod kroppen den 1. 
maj 1977. Men også under sin sygdom 
var Jayananda i uafbrudt ren Krishna-
bevidsthed. I et brev fortæller han:

”Jeg var ude af hospitalet i en måned, 
og nu er jeg tilbage til et par ugers intensiv 
behandling. I virkeligheden er det hele en 
stor velsignelse, for det har fået mig til at 
forstå, at døden kan komme når som helst. 
På en eller anden måde har jeg brug for 
disse kraftige påmindelser for at hjælpe 
mig til at avancere i Krishna-bevidsthed. 
I den tid, jeg var i templet, satte jeg så 
meget mere pris på Krishna-bevidsthed 
end nogensinde før, så det har været en 
virkelig velsignelse.”

Selv i sine sidste måneder i templet i Los 
Angeles bukkede Jayananda aldrig under for 
frygt eller selvynk. Når gamle venner kom til 
hans værelse og så hans hensygnede form 
og spøgelsesagtige fremtoning, havde de 
svært ved at ignorere hans tilstand. Det, Ja-
yananda udstrålede, var på den anden side en 
fuldstændig ligegyldighed over hans helbred. 
I stedet havde han travlt med at planlægge 
Ratha-yatraen i Los Angeles.

Karandhara husker at have betragtet ham 
inde fra sit kontor som indbegrebet af Krishna-
bevidsthed og frygtløshed over for døden. 
Jayananda sad på græsplænen i sin rullestol 
og lignede døden i egen person, men allige-
vel kunne han ikke holde op med at tale om 
Ratha-yatra. Karandhara fandt det underligt, 
at han ikke havde nogen særlig medfølelse 
eller beklagelse på Jayanandas vegne. Da 
kunne han forstå, at siden Jayananda var så 
Krishna-bevidst, kunne ingen se på ham og 

ikke også blive Krishna-bevidst.
Jayananda arbejdede på Los Angeles’ 

Ratha-yatra, indtil han var så svag, at han 
ikke længere kunne løfte telefonen og ringe 
til gamle venner for at bede dem om støtte til 
festivalen. Han indsamlede faktisk i sin sidste 
tid en stor sum penge og fandt på mange for-
skellige ting, så festivalen kunne finde sted. 
Festivalarrangørerne indrømmer den dag i 
dag, at uden Jayananda havde den første 
Ratha-yatra-festival i Los Angeles ikke fundet 
sted i 1977. På  den måde beviste han, at ved 
at være engageret i hengiven tjeneste sætter 
man sig ud over selv frygten for døden.

At Jayananda gik bort, mens Srila Prab-
hupada stadig var på planeten, er ikke uden 
betydning. Det gav Prabhupada lejlighed til at 
bekræfte, at ”vi skulle alle følge Jayanandas 
eksempel.” Derfor er han som den hidtil eneste 
af Srila Prabhupadas bortgåede disciple og 
tilhængere på den officielle vaisnava-kalender 
sammen med alle de andre store vaisnavaer 
i vores tradition.
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Dum. Det er det eneste ord, man kan bruge 
om en kamel, der ofte får sig et festmåtid i en 
tornebusk, hvor den beskadiger sin mund og 
nyder smagen af sit eget friske blod. For kame-
len betyder smerten og skamferingen af dens 
tunge ingenting. Det er smagen, der tæller.

Kamelen er helt sikkert dum, men ikke 
meget dummere end de mennesker, der i 
store træk handler på samme måde. Hvad 
med f.eks. rygeren, der inhalerer to pakker 
cigaretter om dagen? Han hoster konstant, 
hans læge har sagt, han skal stoppe, og selv 
cigaretpakken, han står med i hånden, advarer 
ham om, at cigaretrygning er farligt for hans 
helbred. Kort sagt slår han sig selv ihjel, og 
han ved det. Men han tænder alligevel den 
næste – den ene cigaret efter den anden, 
pakke efter pakke.

Eller tag vores svingende ungkarl, der nyder 
så meget sex, han kan. Det falder ham sikkert 
ind, at for hvert seksuelt stævnemøde drænes 
hans vitale energi (i Indien har yogier vidst i år-
tusinder, at seksuel tilbageholdenhed forøger 
ens mentale evner og modstandsdygtighed 
over for sygdom). Og dog – mon ikke vores 
glade skørtejæger engang imellem mærker 
i det mindste et stik af ængstelse over at få 
smitsomme og uhelbredelige kønssygdomme 
som aids eller syfilis eller føler smerten af den 
ensomhed, der kommer fra at have sex med 
alle, men aldrig elske nogen. Alligevel kan han 
ikke lade være med at skade sig selv i navn 
af nydelse.

Så har vi tvangsspilleren eller ludomanen. 
Intet andet betyder noget for ham end at være 

på. Han vil tage endnu et lån i huset og stille 
sig i gæld hos lånehajerne blot for at få penge 
til at spille for. Måske mister han sit arbejde 
eller ødelægger sin familie, men spille skal 
han for enhver pris.

Til sidst er der den almindelige nyder af ham-
burgere, stegte bøffer, spaghetti med kødsovs, 
æg og bacon, røde pølser, lammestege osv. 
At spise kød ved hvert måltid er ikke kun hans 
nydelse, men hans symbol på succes. Men så 
kommer de foruroligende rygter fra sundheds-
folk, at der helt sikkert er en sammenhæng 
mellem kødspisning og kræft. Og hvis vores 
kødspiser har en lille smule indlevelse, falder 
det ham måske også ind, at når han kan leve 
lige så godt og i virkeligheden meget sundre 
af mælkeprodukter, korn, grønsager, frugter, 
nødder osv., må der være noget galt med at 
spise kød, der bidrager til tortureringen og 
slagtningen af milliarder af dyr hvert år. Måske 
der ligefrem er noget sådant som en karmisk 
reaktion, hvor han vil komme til at lide for at 
spise alt dette kød. Men det skubber han fra 
sig og glemmerne farerne derved, for det kød 
ser rigtig nok godt ud!

Beruselse, seksuel løsagtighed, spil, 
kødspisnning. Den Krishna-bevidste filosofi 
opfordrer sine tilhængere til at opgive disse 
selvdestruktive handlinger så hurtigt som 
muligt. Ikke blot ødelægger de kroppen og 
sindet og giver lidelse både nu og senere i livet, 
men de blokerer også for åndelig udvikling 
og fører til talløse liv med lidelse i kredsløbet 
af gentagen fødsel, alderdom, sygdom og 
død. Som Srimad-Bhagavatam forklarer det: 

KAMELEN OG 
TORNEKVISTEN

 af Dravida Dasa

Srimad-Bhagavatam giver eksemplet med kamelen, der gumler på tornekviste med falsk glæde. 
Når tornene skærer kamelens tunge, begynder tungen at bløde. Når kamelen så smager sit eget 
blod, tænker den, hvor godt disse tornekviste smager. Srimad-Bhagavatam giver eksemplet for 
at illustrere, hvordan tåbelige mennesker tror, at de oplever lykke gennem sansenydelse, selv om 
det eneste, de oplever, er smagen af deres eget blod og hårde arbejde for ingenting.
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”Alle vil være tiltrukket til at 
høre Herren Krishnas lære 
undtagen dem, der slår sig 
selv ihjel gennem syndige 
aktiviteter.”

Problemet er selvfølgelig, 
at selv hvis vi forstår nød-
vendigheden af at holde op 
med at ryge, spise kød osv., 
kan vi ikke. Vi er blevet for 
forfaldne til disse ting – fy-
sisk, psykologisk og kultu-
relt – til at foretage en så 
radikal ændring i den måde, 
vi lever på. Selvfølgelig 
opgiver mange folk én eller 
to af disse ting, når det går op for dem, hvor 
skadelige de er, men næsten ingen giver dem 
alle op, selv om alle fire er særdeles skadelige 
for krop, sind og sjæl.

Men for dem, der gerne vil slippe af med 
alle deres materielle afhængigheder for be-
standigt, kan Krishna-bevidsthed fortælle os 
hvordan. I Bhagavad-gita (2.59) giver Herren 
Krishna løsningen i en nøddeskal: ”Selv om 
det legemliggjorte levende væsen [det er os] 
kan afholde sig fra sansenydelse, er smagen 
for sansenydelse der fortsat. Men hvis han 
ophører med sådanne engagementer ved at 
opleve en højere smag, forankres han i sin 
bevidsthed.” At forsøge at opgive stærke af-
hængigheder med viljestyrke alene er næsten 
altid håbløst. Men hvis vi kan få en ”højere 
smag”, bliver det let. Vi kan få denne højere 
smag, når vi kommer i kontakt med Krishna. 
Med andre ord helbreder den transcendentale 
glæde fra Krishna-bevidsthed vores forfalden-
hed til lavere nydelser.

Af Sin barmhjertighed gør Krishna Sig til-
gængelig på mange måder, så vi kan komme 
i kontakt med Ham. Den første og fremmeste 
er gennem Hans hellige navne. Når vi synger 
Guds navne som i Hare Krishna-mantraet – Hare 
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 
Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare – kommer vi direkte i kontakt med 

Krishna gennem transcendental lyd. Krishnas 
navn er ikke-forskelligt fra Krishna Selv, og siden 
Krishna er alttiltrækkende, trækker Han vores 
sind og hjerte til Sig, når vi synger eller reciterer 
Hans navne seriøst. Mangen en Hare Krishna-
hengiven kan fortælle, hvordan han forsøgte at 
opgive f.eks. stoffer, før han blev en hengiven, 
men kun da han begyndte at synge og recitere 
Hare Krishna-mantraet, kunne han gøre det – 
ubesværet endda.

En anden måde, som Krishna gør Sig tilgæn-
gelig på, er gennem prasada, vegetarisk mad, 
der er lavet og ofret til Krishna med hengivenhed. 
De endeløse variationer af velsmagende ret-
ter, som vi kan lave til Krishna, lader os opgive 
kødspisning med et fingerknips. Og spil og fri 
sex ryger også af i svinget, når vi engagerer 
os i Krishna-bevidsthed. Det bliver indlysende, 
at der er intet at komme efter i disse aktiviteter.

Valget er vores. Enten kan vi fortsætte med 
at leve som kamelen og piske vores sanser 
med syndige aktiviteter i et forsøg på at nyde 
smagen af vores eget blod, eller vi kan op-
give afhængigheden af lavere nydelser ved 
at få den højere smag af Krishna-bevidsthed, 
der fortsætter i al evighed. Jeg tror, at vi kan 
være enige om, at det er fint nok for kamelen 
at gumle på torne, for han er trods alt kun et 
umælende dyr, men det er ikke der, mennesket 
hører hjemme.
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Ateistisk Selskab har på det sidste kørt en 
kampagne med spørgsmålet: ”Hvorfor skal 
man tro på en gud?” Et stort tak til ateisterne! 
Jeg håber, det kan provokere flere til at tænke 
over, hvad livet og verden er, hvad der står bag 
alting, og hvad meningen med livet er. Hvad 
ellers gør livet spændende?

For mig er ateister mere interessante end de 
ligegyldige og kulturreligiøse, der af tradition er 
medlem af en kirke uden egentlig at have gjort 
sig overvejelser om, hvorfor de er det. Ateister 
er for mig at se meget tættere på Gud end de 
ligegyldige, og mange ateister ender da også 
med selv at blive religiøse.

Jeg er selv en sådan forhenværende ate-
ist. Derfor er det mig altid en fornøjelse at få 
lejlighed til at forklare, hvorfor jeg nu i mange 
år har været mere end overbevist om, at Gud 
må findes, og at livet fortsætter efter døden. 

Lad mig indskyde, at med ”Gud” mener jeg 
det samme væsen, uanset hvad forskellige 
religioner kalder Ham såsom Jehova, Allah, 
Krishna osv. Her er tre argumenter, der over-
beviser mig om Guds eksistens:

1. Det fysiske univers indeholder en form 
for orden, som den fysiske natur ikke 
selv kan være ophav til.

2. Bevidsthed kan ikke være et fysisk 
fænomen.

3. Personlige oplevelser.

Orden i naturen
Universets og naturens orden har altid fået 

mennesker til at konkludere, at der må findes 
et intelligent væsen bag universet og naturen. 
Isac Newton skrev: ”Det særdeles smukke 
system med Solen, planeterne og kometerne 
kan kun komme fra et intelligent og kraftfuldt 
Væsens plan og befaling.”1 Newton sluttede, 
at nok kunne planeternes bevægelser i deres 
baner forklares af mekanikkens love, men 

deres ordnede placering i solsystemet måtte 
skyldes et intelligent væsens aktivitet.

Dette argument fra design er kun blevet 
stærkere i takt med videnskabens fremsstor-
men siden Newton. I dag ved vi, at mindst 30 
fysiske konstanter og tilstande er så præcise, 
at hvis bare én af dem havde været en promille 
større eller mindre, kunne stjerner og galakser 
ikke være opstået i kølvandet på Big Bang, 
tungere elementer, der er nødvendige for 
liv, ville ikke være blevet dannet osv. Havde 
universet ikke været så præcist finjusteret, 
kunne det med andre ord ikke lade sig gøre, 
at vi var her. Er ren tilfældighed forklaringen 
her? Næppe, er vi nogle, der mener. Selv med 
et postulat om et talløst antal universer (”multi-
verser”, hvis eksistens forresten kun er tro) ser 
vi stadigvæk tilfældighed som en usandsynlig 
og lidt desperat forklaring. På mig tyder dette 
mere på en intelligens bag universet.

Et andet eksempel er den forbløffende grad 
af orden, som biokemien har afsløret de sid-
ste generationer. I 1800-tallet troede man, at 
cellen var en simpel dråbe mikroskopisk slim. 
Nu ved vi, at cellen er det mest komplekse, vi 
nogensinde er stødt på i naturen. Den er som 
en enorm fabrik med produktionsmaskiner på 
række, så langt øjet kan se, og fremstiller mil-
lioner af produkter, mest i form af tusindvis af 
komplekse proteiner. Hvert sekund fremstiller 
en celle omkring 1.000 nye proteiner, der i 
mange tilfælde selv er sindrige nanomaskiner 
eller dele af andre nanomaskiner, der hver 
udfører en eller flere funktioner i organismen.

Ikke nok med det. Cellen indeholder også 
decideret digitalteknologi ligesom en compu-
ter. Den genetiske tekst, der bl.a. findes på 
cellens DNA, er i princippet ikke forskellig fra 
en computerkode – om end mere sofistikeret 
end nogen, vi nogensinde har udviklet.

Hvor kommer disse strukturer i cellen fra? 

DERFOR TROR
JEG PÅ GUD

 af Lalitanatha Dasa
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Ingen ved det. Det reg-
nes for et af de ti største 
spørgsmål, videnskaben 
mangler svar på.2 Livets 
oprindelse er et lige så 
uafklaret mysterium i dag, 
som det var for 100 år 
siden. Selv om viden-
skaben kender til meget 
mere af biologiens mi-
kroskopiske verden end 
tidligere, har man ingen 
teorier, der kan forklare, 
hvordan dette mikrokos-
mos kan være opstået 
af sig selv. Ja, man kan 
ikke engang forklare ting, 
der blev opdaget tilbage 
i 1800-tallet. Louis Pasteur fandt allerede i 
1848 frem til, at aminosyrer forekommer i to 
spejlvendte former, en venstredrejet og høj-
redrejet. Han opdagede også, proteiner kun 
anvender venstredrejede aminosyrer, selv om 
naturligt opståede aminosyrer forekommer i et 
ligeligt antal af både højre- og venstredrejede 
former. Ingen har endnu opdaget en naturlig 
kemisk proces, der udvælger den ene form på 
bekostning af den anden. Hvad ved man da 
om, hvordan den senere opdagede og meget 
mere omfattende kompleksitet er opstået?

I virkeligheden kan de fleste vist godt se, at 
den form for nanoteknologi, vi finder i celler, 
mest af alt ligner et resultat af intelligent akti-
vitet. Så måske er den det også. Siden det er 
et faktum, at ingen kendt fysisk/kemisk proces 
kan forklare den, finder jeg det rimeligt at kon-
kludere, at den mest sandsynlige forklaring er 
en intelligent aktivitet bag biologien såvel som 
bag naturen og universet generelt.

Hvad er bevidsthed?
Den næste grund til at slutte, at Gud må 

findes, er naturen af bevidsthed. Mange ting 
kan jeg tvivle på, men én ting er helt sikkert: 
Jeg er bevidst (hvordan skulle jeg ellers kunne 
tvivle på det?). Jeg har også en formodning 

om, at de mennesker, der omgiver mig, er 
bevidste, og hvem ved, måske er alt levende 
i virkeligheden bevidst.

Hvad er bevidsthed for noget? Dette er 
endnu et af videnskabens store uløste spørgs-
mål.3 Ateister går ud fra, at bevidsthed er et 
hjernefænomen, men det er kun en tro, da 
ingen har kunnet demonstrere eller give teo-
retiske modeller for, hvordan bevidsthed kan 
opstå i hjernen.

Der er grund til at mene, at bevidsthed ikke 
er fysisk af natur. Allerede Sokrates gav en 
grund: Selvet (dvs. bevidstheden) ændrer sig 
ikke op igennem livet, mens kroppen ændrer 
sig hele tiden. Med andre ord er ’jeg’ den 
samme ’mig’ fra barndom til ungdom til al-
derdom, selv om min krop ikke er det. Derfor 
kan selvet ikke være et resultat af aktiviteter 
i kroppen, men må ifølge Sokrates være for-
skelligt fra den. Han konkluderede derfor, at 
selvet må overleve den kropslige død, og lod 
sig frygtløst henrette med et smil på læben.4

Dette støttes også af forskning i nær-døds-
oplevelser og reinkarnationsminder. I 2001 
offentliggjorde The Lancet, verdens førende 
lægetidsskrift, således en artikel af den hol-
landske hjertelæge Dr. Vim van Pommel og 
kolleger. De havde interviewet 344 patienter, 
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der alle var blevet genoplivet fra en komatøs 
tilstand. Af dem havde 62 haft oplevelser af at 
være bevidst uden for kroppen på et tidspunkt, 
hvor deres kroppe ikke udviste nogen form for 
livssymptomer, og været vidne til f.eks. deres 
egen krops genoplivelse.5

Et andet eksempel er den canadiske psykia-
ter Dr. Ian Stevenson, der i 45 år arbejdede 
med børn, der tilsyneladende havde minder 
fra tidligere liv. Gennem omfattende interviews 
kunne Stevenson i omkring 3.000 tilfælde 
påvise, at der faktisk havde levet en person, 
der svarede til et barns beskrivelser, selv om 
barnet ikke havde haft mulighed for at kende 
til denne person på nogen ’normal’ måde.6

Alt dette får det mig til at finde berettiget at 
konkludere, at ’jeg’ og min tilhørende bevidst-
hed må være noget andet end kroppen og må 
overleve kroppens død. Derfra er der ikke langt 
til at slutte, at Gud må findes. Det er ligesom 
at slutte Solen fra en solstråle. Jeg, der er en 
lille stråle af bevidsthed, kan kun eksistere, 
fordi der må være en stor sol af bevidsthed, 
dvs. Gud, som jeg er forbundet med.

Personlige oplevelser
For mange mennesker er personlige ople-

velser af Guds eksistens den vigtigste grund 
til, at Han må findes. Det var det vel også i 
mit tilfælde. Jeg var ude for ting, der var for 
mystiske til at forklare på anden måde, og jeg 
oplevede at blive beskyttet på måder, der for 
mig var uforklarlige. Jeg endte med modvilligt 
at måtte indrømme over for mig selv, at Gud 
nok findes. Efterfølgende fordybelse i filosofi, 
videnskab og teologi overbeviste mig så om, 
at Guds eksistens også er den mest rationelle 
og videnskabelige forklaring på verden.

Man kan selvfølgelig spørge, hvorfor ikke 
alle har sådanne oplevelser. Måske er svaret, 
at Gud er lige så meget en person, som vi er 
det, og som forholder sig personligt til os alle. 
Hvis jeg af en eller anden grund intet ønsker 
at have med Ham at gøre (måske er jeg ate-
ist ikke bare af forstanden, men af hjertet), 
holder Han sig måske væk og skjuler sig for 

mig, fordi Han respekterer min integritet og 
ikke vil trænge ind på min personlighed. For 
andre, som er åbne over for Ham, er Han også 
tilsvarende åben og viser sig både indefra gen-
nem inspiration og intuition og udefra gennem, 
hvad der må betegnes som små mirakuløse 
dagligdagshændelser.

Disse personlige oplevelser står ikke under 
min kontrol, men under, hvad jeg oplever som 
”Ham på den anden side”. Jeg kan ikke frem-
provokere dem ved egen kraft – de kommer, 
når Gud vil det. Ikke desto mindre kan denne 
personlige oplevelse af Guds tilstedeværelse 
helt sikkert forstærkes gennem åndelige akti-
viteter. Således oplever f.eks. ægte mystikere 
og yogier (der er et andet ord for mystiker) 
gennem systematisk bøn, meditation på Guds 
person og åndelig praksis at være i konstant 
og uafbrudt kontakt med Gud. For dem er 
Gud ikke et spørgsmål om tro. Han er lige 
så virkelig, som en god ven er det, når man 
er sammen med ham. Sidder man i samme 
stue med sin gamle ven, opstår spørgsmålet 
om, hvorvidt han overhovedet findes eller ej, 
aldrig. Et tilsvarende uafbrudt samvær med 
Gud kan opleves gennem den rette praksis 
og åbenhed.

(Fodnoter)
1  Principia, Sir Isaac Newton, Univer-

sity of California Press, 1966, s. 544.
2  Se http://alltoptens.com/top-ten-

unanswered-science-questions/
3   Se http://alltoptens.com/top-ten-

unanswered-science-questions/
4  Sokrates argument for selvets udø-

delighed kan læses i Platons Faidon 78b-c og 
79d-e.

5  Se Lancet 2001; 358: 2039-45: Near-
death experience in survivors of cardiac arrest: 
a prospective study in the Netherlands, af Pim 
van Lommel, Ruud van Wees, Vincent Meyers, 
Ingrid Elfferich. Se også http://profezie3m.
altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm.

6  Se http://www.near-death.com/rein-
carnation/research/ian-stevenson.html.
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Biogeografi er studiet af fordelingen af 
organismer i tid og rum i Jordens nutid såvel 
som fortid. Det påstås ofte, at biogeografi 
stærkt støtter den neodarwinistiske teori. 
For eksempel hævder National Center for 
Science Education (NCSE), en pro-darwini-
stisk gruppe, at ”overensstemmelsen mellem 
de biogeografiske og evolutionære mønstre 
er et vigtigt bevis på sammenhængen mel-
lem de processer, der driver evolutionen 
og spredningen af alt liv,” og ”[d]enne sam-
menhæng er det, der skulle forventes ved 
et mønster af fælles afstamning.” Imidlertid 
overdriver NCSE sagen dramatisk og lukker 
øjnene for de mange tilfælde, hvor biogeo-
grafien ikke viser denne form for ”sammen-
hæng”, der ville forventes ved et mønster af 
fælles afstamning.

Evolutionære forklaringer af biogeografien 
er uholdbare, når landdyr eller ferskvandsor-
ganismer forekommer på et sted (såsom en 
ø eller et kontinent), hvor ingen gængs me-
kanisme kan forklare, hvordan de er kommet 
dertil fra en fortidig population. Når vi med 
andre ord finder to adskilte populationer af 
organismer, hævder den darwinistiske evo-
lution, at hvis vi går langt nok tilbage, må de 
være forbundet med fælles afstamning. Men 
sommetider er det praktisk taget umuligt at 
forklare, hvordan disse populationer er kom-
met til deres pågældende geografiske sted 
på kloden fra en fortidig population.

En af de alvorligste gåder for den darwini-
stiske teori er oprindelsen til de sydamerikan-
ske aber, de såkaldte ’vestaber’. På basis af 
molekylærbiologiske og morfologiske studier 
menes den Nye Verdens vestaber at stamme 

fra den Gamle Verdens afrikanske ’østaber’. 
Fossilfundene viser, at der har været aber i 
Sydamerika i omkring 30 millioner år. Men 
ifølge den pladetektoniske historie skiltes 
Afrika og Sydamerika fra hinanden for 100-
120 millioner år siden, og Sydamerika blev 
et isoleret kontinent for omkring 80 millioner 
år siden.138 Hvis de sydamerikanske aber 
udgik fra de afrikanske aber for omkring 30 
millioner år siden, må fortalerne for neodar-
winismen på en eller anden måde forklare, 
hvordan de sejlede over hundredvis om ikke 
tusindvis af kilometer af åbent hav for at ende 
i Sydamerika.

Mange eksperter indrømmer dette problem 
for evolutionsbiologerne. Ifølge en lærebog 
fra Harper Collins om menneskets evolution: 
”Oprindelsen til vestaberne forvirrede palæ-
ontologerne i årtier… Hvornår og hvordan 
kom aberne til Sydamerika?”139 Primatolo-
gerne John G. Fleagle og Christopher C. 
Gilbert udtrykker det således i en videnska-
belig udgivelse om primaternes oprindelse:

Det biogeografisk mest udfordrende 
aspekt ved vestabernes evolution er op-
rindelsen til hele ordenen. Sydamerika 
var et isoleret kontinent i det meste af 
Tertiærtiden… og palæontologerne har 
diskuteret i det meste af dette århund-
rede, hvordan og hvorfra primaterne 
kom til Sydamerika.140

Primateksperten Walter Carl Hartwig for-
mulerer det på samme direkte måde: ”Pro-
blemet med vestabernes oprindelse omfatter 
flere vanskelige spørgsmål. Hvordan kom 

Vi bringer har afsnit ni i Casey Luskins serie om ti store problemer for den darwinistiske evolution.

TI PROBLEMER MED DARWIN: PROBLEM 9

Neodarwinismen og den  
biogeografiske spredning

af Casey Luskin
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vestaberne til Sydamerika?”141 Sådanne 
fundamentale og irriterende spørgsmål gør 
ikke afgjort NCSE’s påstand om ”overens-
stemmelsen mellem de biogeografiske og 
evolutionære mønstre” troværdig.

For de, der er uvante til den slags argu-
menter fra neodarwinistiske biogeografer, 
kan buddene på disse gåder være næsten 
for utrolige til at tro på. Ifølge en lærebog 
fra Harper Collins: ”’Drivtømmerhypotesen’ 
hævder, at aber udviklede sig én og kun 
én gang fra abelignende dyr i Afrika og 
foretog… vandrejsen til Sydamerika.”142 Der 
kan selvfølgelig ikke kun kan have været én 
søfarende abe, da aben ellers hurtigt ville dø 
uden at efterlade afkom. Således må mindst 
to aber (eller måske en enkelt gravid abe) 
have foretaget drivtømmerrejsen.

Fleagle og Gilbert noterer, at drivtømmer-
hypotesen ”rejser et vanskeligt biogeografisk 
spørgsmål”, fordi ”Sydamerika er adskilt fra 
Afrika af en afstand på mindst 2.600 km, 
hvilket får en fylogenetisk og biogeografisk 
forbindelse mellem de to primatgrupper på 
de to kontinenter til at virke usandsynlig.”143 
Men da Fleagle og Gilbert er knyttet til et 
evolutionært paradigme, betyder det, at de 
er forpligtet til at finde en sådan ”forbindelse”, 
uanset om den er sandsynlig eller ej. De 
hævder, at i lyset af ”fraværet af nogen form 
for menneskeabe i Nordamerika kombineret 
med de betragtelige morfologiske beviser 
på forbindelsen imellem Sydamerika og 
Afrikas faunaer af gnavere og primater,” er 
”drivtømmerhypotesen det mest sandsynlige 
hændelsesforløb for vestabernes biogeogra-
fiske oprindelse.”144

Med andre ord er den ”usandsynlige” 
drivtømmerhypotese kun ”sandsynlig”, 
fordi man går ud fra, at fælles afstamning 
er sand.

Men drivtømmerhypotesen har alvorlige 
problemer, da pattedyr som aber har et højt 
stofskifte og har brug for store mængder mad 
og vand.145 Fleagle og Gilbert indrømmer 
således, at ”spredningen over vand i løbet 

af primatevolutionen virker derfor i sandhed 
forbløffende for en pattedyrsorden,” og kon-
kluderer: ”Grundene til den udbredte driv-
tømmerflådning i løbet af primatevolutionen 
mangler stadig at blive forklaret.”146 Eller som 
Hartwig udtrykker det: ”De overvældende 
beviser for Sydamerikas Sen Kridt-Pliocæn 
isolering gør det mekaniske aspekt ved 
vestabernes spredning praktisk talt uløse-
ligt,” for ”enhver Sen Eocæn oprindelsesmo-
del må påkalde en transoceansk mekanisme, 
der er usandsynlig (drivtømmerflådning) eller 
i bedste fald mistænkelig.”147

Og der er dybere problemer end det. Aber 
foretog tilsyneladende rejsen fra Afrika til 
Sydamerika, men andre mindre afrikanske 
primater koloniserede aldrig den Nye Verden. 
Hvis det var så let for aber at sejle over det 
proto-Atlantiske ocean, hvorfor foretog disse 
lavere primater så ikke også rejsen? Grun-
den, vi gives af Fleagle og Gilbert, er, at der 
ikke er nogen grund, og at det hele i sidste 
ende er rent tilfældigt. Med deres egne ord 
er drivtømmerflådning ”tydeligvis en tilfældig 
hændelse,” og ”man kan kun spekulere, at 
ved et lykketræf af rent held ’vandt’ men-
neskeaber lotteriet, imens dovenaber og 
øreaber ikke gjorde det.”148

Dette er ikke det eneste tilfælde, hvor 
der appelleres til drivtømmer eller andre 
spekulative mekanismer for ”oceanisk 
spredning” for at bortforklare biogeografi-
ske gåder, der udfordrer neodarwinismen. 
Eksempler omfatter tilstedeværelsen af 
firben og store ’caviomorfe’ gnavere i Syd-
amerika,149 eksistensen af bier, lemurer og 
andre pattedyr på Madagascar,150 forekom-
sten af elefantfossiler på ”mange øer”,151 
tilstedeværelsen af ferskvandsfrøer på 
mange isolerede økæder152 og talrige andre 
tilsvarende eksempler.153 Dette problem 
eksisterer også for uddøde arter. Således 
hæfter en artikel i Annals of Geophysics 
sig ved det ”stadigvæk uløste problem med 
den usammenhængende spredning af fos-
siler på modsatte kyster af Stillehavet.”154 
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En gennemgang i 2005 i Trends in Ecology 
and Evolution forklarer problemet:

Et klassisk problem i biogeografien 
er at forklare, hvorfor visse landdyr og 
-planter og grupper af ferskvandsor-
ganismer har geografiske sprednin-
ger, der er adskilt af oceaner. Hvorfor 
findes sydbøgen (Nothofagus spp.) i 
Australien, New Zealand, New Guinea 
og det sydlige Sydamerika? Hvorfor er 
der leguaner på Fiji Øerne, imens alle 
deres nære slægtninge er i den Nye 
Verden?155

Efter at have gennemgået et antal ”uven-
tede” biogeografiske eksempler, der kræver 
spredning over oceanet, konkluder artiklen: 
”Disse tilfælde bestyrker et generelt budskab 
fra den store evolutionist [Darwin]: Giv nok 

tid og mange ting, der virker usandsynlige, 
kan ske.”156

Således er neodarwinistiske evolutionister 
tvunget til at appellere til ”usandsynlige” og 
”uventede” vandringer af organismer og har i 
nogle tilfælde brug for krydsning af verdensha-
vene for at kunne gøre rede for de biogeogra-
fiske data. Denne slags data modbeviser ikke 
nødvendigvis absolut darwinismen, men den 
udfordrer i det mindste det forsimplede argu-
ment, at biogeografien støtter den universelle 
fælles afstamning igennem overensstemmelse 
mellem artsspredningens veje og den evolutio-
nære historie. I mange tilfælde er overensstem-
melsen der ganske enkelt ikke.

Fodnoter.
Af pladshensyn referer vi til originalartiklen, 

se http://www.evolutionnews.org/2015/02/
problem_9_neo-d091181.html

Sakiabe fra Sydamerika
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Hvis du nogensinde har været til en 
søndagsfest i et Hare Krishna-tempel, 
er det tænkeligt, at du har smagt sødris, 
en kold tyktflydende mælkerisdessert, 
der ofte er festens kulmination.

Sødris (en slags ksira eller konden-
seret mælkeret) var også en favorit 
for 5.000 år siden, da Herren Krishna 
gik på Jorden, og dens popularitet er 
fortsat gennem århundrederne. For 500 
år siden, da Herren kom som Caitanya 
Mahaprabhu, fortalte Han en historie om 
Madhavendra Puri og denne ret.

Engang kom Madhavendra Puri på 
en rejse til byen Remuna, hvor han så, 
hvordan Krishna blev tilbedt som Deiteten 
Gopinatha. Madhavendra Puri noterede især, 
hvordan der blev ofret overdådig mad til Go-
pinatha dagligt. Da han hørte, at Herren hver 
aften fik tolv krukker med ksira, der smagte 
som nektar, tænkte Madhavendra Puri ved 
sig selv: ”Hvis jeg kunne smage denne ksira, 
kunne jeg lave en tilsvarende ofring til min 
Herre hjemme i Vrindavana [hvor Madhaven-
dra Puri tilbad Krishnas Deitet som Gopala].” 
Men med det samme tog han sig i det og 
skammede sig. Ofringen var endnu ikke gået 
ind, og Madhavendra Puri greb sig i at tænke 
på at smage på noget, som Gopinatha endnu 
ikke havde smagt på. Han mente, at han 
havde fornærmet Herren og forlod templet til 
et tilbagetrukket sted, hvor han satte sig ned 
og reciterede Hare Krishna.

Gopinatha mente dog ikke, at Madhavendra 
Puri havde begået nogen forseelse. Den nat vi-
ste Herren Sig for en af Sine præster i en drøm 
og fortalte ham: ”Jeg har gemt en krukke med 
ksira til Madhavendra Puri. Giv den til ham.” 
Præsten vågnede med det samme, tog et bad 
og gik ind på alteret, hvor han rigtigt nok fandt 
en krukke ksira præcis der, hvor Gopinatha 

havde sagt, at Han havde gemt den!
Præsten ilede fra templet med krukken, 

fandt Madhavendra Puri, forklarede, hvad der 
var sket, og gav ham ksiraen. I stor ekstase 
spiste Madhavendra Puri den ksira, som Her-
ren Gopinatha havde stjålet til ham. Fra den 
dag blev Remunas Gopinatha berømt som 
Ksira-cora-Gopinatha, ”Krishna, sødristyven.”

Selv om ris-ksira (den berømte sødris) er 
den mest almindelige slags, er der mange 
andre. Man kan lave en form for ksira til enhver 
lejlighed og årstid. Lette afkølede frugt-ksiraer 
er forfriskende i de varme sommermåneder, og 
solide korn-ksiraer, der sommetider serveres 
varme, er gode i de kolde vintermåneder.

Til tilberedning af kondenserede mælkedes-
serter (ksira) er det bedst at bruge en gryde 
med et volumen på det dobbelte eller tredob-
belte af mælkens rumfang. Hvis der f.eks. 
skal bruges to liter mælk, skal gryden være på 
4-6 liter. Det bedste er en svær og tykbundet 
sliplet-gryde, for den giver mulighed for at 
bruge maksimal varme. Mælken skal have 
plads til at koge op, skumme og koge kraftigt 
på det første stadie af tilberedningen, hvilket 
reducerer kogetiden til et minimum. For at få 

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Ksira

af Visakha Devi Dasi
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et perfekt resultat skal man røre i gryden uden 
ophør. De sidste 15-20 minutter skruer man 
ned til mediumvarme og rører fortsat omhyg-
geligt i den. Konstant og jævn omrøring vil 
forhindre den tykke mælk på grydens bund i 
at brænde på.

Normalt skal desserterne kun være en 
anelse tyktflydende, når de tages af varmen, 
for de bliver uundgåeligt tykkere, når de køler 
ned til stuetemperatur. Det gælder specielt, 
når desserten indeholder ris, nudler eller andre 
former for korn. Afkøling i køleskab vil gøre 
desserten endnu tykkere.

Almindelig kondenseret mælkedessert
(Bengalsk ksira)
Tilberedelsestid: 1 time
Afkølingstid: 2 timer
Giver 6,5 dl

2 l sødmælk
1-2 dl sukker eller tilsvarende sødemiddel
2 spsk. blancherede rå pistacienødder i 

lange tynde splinter
½ tsk. friskstødte kardemommefrø
1-2 ark rent sølv - eller guldfolie til pynt (valg-

frit: fås hos indiske købmand)

Hæld mælken i en 5-6 liters gryde og bring 
den i kog over kraftig varme. Rør konstant med 
en trægrydeske, så mælken ikke brænder på.

Skrud ned for varmen til mediumhøj og lad 
mælken koge i 25-30 minutter, eller indtil den 
er nedbragt til lidt mere end halvdelen af det 
oprindelige rumfang. Rør konstant.

Tilsæt sødemiddel og fortsæt med at koge 
mælken. Rør opmærksomt, indtil den er blevet 
tyktflydende eller er reduceret til omkring 1/3 
af det oprindelige volumen.

Tag gryden af varmen og rør kardemom-
mepulveret i. Afkøl ksiraen til stuetemperatur. 
Rør i den med mellemrum. Stil den herefter i 
køleskab i mindst to timer.

Før retten ofres til Krishna, kan den pyntes 
med et lille stykke spiseligt sølv- eller guldfolie, 
et drys pistacienødder eller begge.

Sød kondenseret mælk med stegte 
vermecelli nudler

(Seviya ksira)
Tilberedelsestid: 1 time
Afkølingstid: 2 timer
Giver 1,2 til 1,5 l

2½ spsk. ghee (renset smør)
50 g vermicelli risnudler (fås i enhver asiatisk 

forretning)
2 l sødmælk
6-8 hele grønne eller hvide kardemom-

mebælge
1½-2 dl sukker eller tilsvarende sødemid-

del
½ dl gyldne rosiner (valgfrit)
½ dl rå mandler i skiver eller splinter
1 spsk. rå hakkede pistacienødder
2 ark spiseligt sølvfolie til dekoration

Bræk risnudlerne i stykker på 6-8 cm og 
knus dem let.

Varm ghee’en op i en 5-6 liters gryde over 
medium varme. Tilsæt nudlerne og steg og 
rør dem rundt, indtil de får en varm gylden-
brun farve.

Hæld mælken i, skru helt op for varmen og 
bring mælken i kog under konstant omrøring. 
Skru en anelse ned for varmen (lige nok til at 
undgå, at mælken koger ud af gryden) og kog 
kraftigt i et kvarters tid.

Bræk kardemommebælgene åbne, tag de 
sorte frø ud og stød dem til pulver.

Tilsæt kardemommepulveret og sødemidlet 
til mælken og fortsæt med at koge over mode-
rat varme i 20-30 minutter, eller indtil mælken 
er cremet og en anelse tyk. Rør mandlerne 
og rosinerne i.

Tag gryden af varmen, afkøl mælken til 
stuetemperatur og stil den derefter på køl. Før 
retten ofres til Krishna, pyntes den med et lille 
stykke sølvfolie, et drys hakkede pistacienød-
der eller begge.

Fra Back to Godhead, 2/3.1983. Forkortet 
af redaktionen.
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SPØRGSMÅL: Der er så mange 
gode ting i denne verden som 
betagende musik, gode og oply-
sende fjernsynsprogrammer og 
magasiner, naturskønne udsigter, 
god vegetarisk mad osv. Er det 
rigtigt, at jeg slet ikke bør nyde 
disse gode ting, og at jeg skal 
afstå fra alting og rette hele min 
energi mod Krishna, eller er det 
nok ikke at have noget med onde 
aktiviteter at gøre og være en god hengiven 
af Krishna? Hvis det er meningen, at jeg ikke 
skal gøre andet end at tænke på Krishna og 
bede til Krishna, hvorfor har Krishna da skabt 
så mange ting, som de levende væsener kan 
opleve og nyde?

Hvorfor har Krishna givet mig lov til at 
fjerne mig fra Ham og ikke hele tiden holdt 
mig på den rette vej, den Krishna-bevidste 
vej? Hvorfor har Krishna placeret mig på et 
bestemt økonomisk niveau, så jeg er nødt til at 
arbejde og ikke kan fokusere på Ham døgnet 
rundt? Jeg har læst i Bhagavad-gita, at Krishna 
ønsker, at alle levende væsener skal hengive 
sig til Ham, og at Han er meget glad, hvis en 
hengiven tilfredsstiller Hans sanser i stedet for 
at tilfredsstille sine egne sanser. Hvis det er 
tilfældet, hvorfor sætter Krishna da de levende 
væsener på prøve? Hvorfor kan Han ikke få 
os til at glæde Ham direkte? Han er den mest 
barmhjertige, altid tiltrækkende, ejeren af al 
rigdom og sansernes herre. Hvorfor bliver jeg 
testet, af hvad grund?

SVAR: Krishna tillader denne materielle 
verden at eksistere for dem, der gerne vil nyde 
adskilt fra ham. Fordi du stædigt ønskede at 

komme væk fra Krishna, har Han gi-
vet dig lov til at gøre det. Krishna kan 
tvinge os til at gøre alting undtagen 
én ting: at elske Ham. Kærlighed er 
af natur nødt til at være frivillig. Den 
kan ikke tvinges. Hans nåde er, at 
Han giver dig det frie valg til at elske 
Ham eller forlade Ham. Det er den 
eneste måde, virkelig kærlighed kan 
eksistere på. Nu må du anvende din 
frie vilje ordentligt. Der er ingen gode 

ting i livet uden for Krishna-bevidsthed. De kan 
synes at være gode, men de er i virkeligheden 
alle sammen dårlige. Hvordan kan jeg komme 
med en sådan stærk og radikal udtalelse? 
Grunden er, at selv om mange ting giver os en 
midlertidig fornemmelse af nydelse, holder de 
os indviklede i de firfoldige lidelser af fødsel, 
død, alderdom og sygdom.

De gode ting i livet er dem, der giver os en 
blivende udfrielse fra alle materielle lidelser 
ved at give os lov til at komme til og forblive i 
den liflige atmosfære af ren kærlighed til Gud, 
hvor alle materielle lidelser glimrer ved deres 
fravær. Uanset hvilket økonomisk niveau vi er 
på, har vi optjent det igennem vores tidligere 
karma. Hvis vi analyserer vores karmiske situ-
ation filosofisk, vil det være en stor tilskyndelse 
til at blive fri fra karma ved at søge fuldstændig 
tilflugt ved Herrens lotusfødder. Derfor bør du 
engagere dig døgnet rundt i ren Krishna-bhakti 
under den dygtige vejledning af den åndelige 
mester og de avancerede vaisnavaer.

Hvis du gerne vil bestå fra et universitet, skal 
du igennem en prøve. Hvis du ønsker at bestå 
fra fødsel og død, skal du også prøves. Hvis du 
følger vores instruktioner meget omhyggeligt, 
vil du let bestå alle prøver.

BREVKASSE
De gode ting i livet

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt 
fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.

Her svarer Sankarsana Prabhu på, hvad meningen er med alle de gode ting, der findes i verden.
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30. 
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 18.

Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00: 
Kirtana, foredrag og prasada.

Fredag den 20. maj: Nrsimha Caturdasi. Herren Nrsim-
hadevas fremkomst med festprogram i templet fra kl. 17.

ISKCON Norge
Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo
www.harekrishna.no - info@harekrishna.no

Hver siste fredag i måneden kl. 18.00: 
mantranight m/lett prasada.

Hver søndag kl. 15.00: søndagsfest. 

Mai 2016: 
Fredag 06. mai: Gadadharas åpenbarelsesdag. 
Program i tempelet kl. 18. Kirtan, foredrag og prasad.
Skandinama 15 – 17. mai. Årets store Harinam- og 
kirtan-begivenhet i Oslo. Se FB: Iskcon Norway eller 
http://harekrishna.no/ for fullstendig program.
Fredag 20. mai. Nrisimha Caturdasi. Herren Nrisimha-
devas åpenbarelsesdag. Program i tempelet kl. 17.00. 
Kirtan, foredrag og prasad.
Ekadasi: 3. og 17. mai 

Web: http://harekrishna.no/  Mail: info@harekrishna.no

Krishnas Cuisine
Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no

Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00, 
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.

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

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk  - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider 
Mandag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Tirsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Onsdag 06.00 - 07.00
Torsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Fredag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Søndag 22.00 - 24.00

Govinda - Take away
Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www. 
www.govinda.dk - info@govinda.dk 
Åbningstider:
Mandag - fredag: 16.00 - 20.30
Lørdag - søndag: lukket

Facebook
www.facebook.com/groups/Iskcon.Danmark
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle  
facebook side

www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook side

Krishnahuset i Aarhus
Kystvejen 65A, 8000 Aarhus C - Tlf.: 28880377 
www.krishnahuset.dk - kontakt@krishnahuset.dk 

Søndagsfest hver søndag i lige uger fra kl. 14.00: 
Kirtana (mantra-sang), foredrag og vegetarisk festmåltid

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

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside 

www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller 
nysgerrige om Hare Krishna 
www.iskcon.dk
Iskcon Danmarks officielle hjemmeside. Siden er for 
øjeblikket under opbygning
www.krishnahuset.dk
Hjemmeside for ISKCON i Århus
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.krishna-online.dk
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til 
streaming eller download
www.intelligentdesigndk.wordpress.com
Videnskabsside om det seneste inden for debatten 
omkring evolution, Darwin og intelligent design



Scandinavian Bhakti Sangam Festival 2016
Lad os forene Srila Prabhupadas familie - ISKCON fejrer 50 års jubilæum

Igen i år bliver Nordens største festival afholdt i Almvik, Sverige, med mulighed for 
at blive inspireret af en perlerække af Srila Prabhupadas disciple, nogle af de ypperste 
kirtaniyaer samt deltagelse af masser af hengivne fra de andre skandinaviske lande og 
resten af verden.Eftersom ISKCON fejrer 50 års fødselsdag i år, bliver temaet på festivalen 
at forene Srila Prabhupadas familie. Derfor håber vi, at så mange danske hengivne som 
muligt kan deltage i denne unikke begivenhed.

Festivalen strækker sig over en hel uge, hvor der blandt andet kommer til at være 
foredrag og seminarer, masser af kirtana og en Holy Name Day med kirtana hele dagen, 
rundvisninger på gården, teater, badning i den nærliggende sø, Maha-harinama i Stock-
holm samt masser af dejlig prasadam (vegetarmad, ofret til Krishna). 

Gæsterne som i år vil give seminarer og synge kirtana er følgende: 
Niranjana Swami, Smita Krishna Swami, Deena Bandhu Dasa, Suresvara Dasa, Pra-

gosha Dasa, Madhava Dasa, Jaya Krishna Dasa og Ramanaji Dasa. 
Information og tilmelding kan findes her: www.bhaktisangam.net

 


