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Læs Bhagavad-gita
Med valget af forsidebilledet, hvor vi har
fanget Gaurabhavana Prabhu absorberet
i læsning af Bhagavad-gita, vil vi her med
årets sidste blad udsende et budskab om
at læse Bhagavad-gita såvel som at distribuere Bhagavad-gita i det omfang, det er
muligt. Det er jo Gita-jayanti, dagen, hvor
Bhagavad-gita blev talt, den 14. december.
December er også måneden, hvor mange
Hare Krishna-hengivne går ud og møder folk
med Bhagavad-gita og Srila Prabhupadas
bøger for at sprede transcendental viden i en
åndeligt mørk verden. Med artiklen på side
6 håber vi især at kunne inspirere til at læse
Bhagavad-gita. Hvis vi som et biprodukt også
bliver inspirerede til at dele Bhagavad-gita
med andre, er det så meget desto bedre.
I dette blad har vi også portrætter af tre
hengivne – en nulevende og to bortgåede –
og der er en omtale af en ny bog med videnskabelig dokumentation for Guds eksistens
sammen med et brev til bogens forfatter. På
Srila Prabhupadas side afsluttes hans tale
om Herren Caitanya fra London i 1969.
Som altid skal man regne med, at det første nummer i året, dvs. januar 2022, bliver
en uge eller to forsinket. Husk også, at for
mange af vores modtagere af den trykte
version af Nyt fra Hare Krishna er det tid til
at betale abonnement, 350 kr. for et år. Har
man lyst til at give et støttebidrag til bladet,
er det selvfølgelig også velkomment. Hare
Krishna. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
HERREN CAITANYAS FREMKOMST, 4
af Srila Prabhupada - Oversættelse af Mahabharata Dasa

Dette er fjerde del af en tale fra Conway Hall i London i 1969, hvor Srila Prabhupada fortæller,
hvordan Herren Caitanya Mahaprabhu for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishnamantraet ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over. Hans tale udgør også et kapitel
i bogen Science of Self Realization. De første tre dele bragtes i de tre forrige numre.
Så denne hari-kirtana proces er meget
enkel: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Der er faktisk kun tre
ord: Hare, Krishna og Rama. Men de er så dejligt sat sammen til at blive reciteret, at alle kan
bruge mantraet og synge Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siden
vi begyndte denne bevægelse i de vestlige
lande, er europæere, amerikanere, afrikanere,
egyptere og japanere alle begyndt at synge
Hare Krishna. Der er intet problem. De vil rigtig
gerne gøre det, og de får resultaterne deraf.
Hvad er problemet? Vi giver denne recitation
helt gratis, og den er meget enkel og ligefrem.
Bare ved at sige Hare Krishna kan man opnå
selvrealisering og Gudsrealisering, og når der
er Gudsrealisering, er naturrealisering også
inkluderet. Hvis man for eksempel lærer en, to,
tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni og nul, har man
lært alt om matematik, for matematik betyder
ganske enkelt bare at flytte rundt på disse ti
tal. Det er alt. Hvis man på samme måde bare
studerer Krishna, vil al ens viden være perfekt.
Og Krishna forstås nemt ved ganske enkelt at
synge dette mantra, Hare Krishna. Så hvorfor
ikke tage imod tilbuddet?
Tag imod denne mulighed, der tilbydes vores menneskesamfund. Den er meget gammel
og videnskabelig. Den er ikke bare som en opfindelse, der kun vil holde i tre eller fire år. Nej,
for i Bhagavad-gita siger Krishna Selv: “Denne
filosofi er uudtømmelig og uforgængelig. Den
går aldrig tabt eller forsvinder.” Den er måske
skjult for en tid, men den forsvinder aldrig.
Derfor kaldes den avyayam. Vyaya betyder

“udtømmelig”. For eksempel kan man have
100 kroner, og hvis de en efter en bliver brugt,
vil der i morgen ikke være nogen tilbage.
Det er vyaya, udtømmelig. Men Krishnabevidsthed er ikke sådan. Hvis man kultiverer
denne viden om Krishnabevidsthed, vil den
vokse. Det bliver lovet af Herren Caitanya
Mahaprabhu. Anandambudhi-vardhanam.
Ananda betyder ”nydelse” eller ”transcendental glæde”, og ambudhi betyder “hav”. I den
materielle verden kan vi se, at havet ikke stiger.
Men hvis man kultiverer Krishnabevidsthed,
vil den transcendentale glæde bare vokse.
Anandambudhi-vardhanam. Og jeg vil altid
minde alle om, at processen er meget enkel.
Alle kan sige Hare Krishna hvor som helst
uden blive beskattet eller miste noget, og
gevinsten er meget stor.
Sri Caitanya Mahaprabhu har forklaret
denne kirtana-bevægelse i Sin Siksastaka.
Siksa betyder “instruktion”, og astaka betyder
“otte”. Han har givet os otte vers, der kan
hjælpe os til at forstå denne Krishnabevidsthedsbevægelse. Lad mig forklare den første
af disse instruktioner. Herren siger, cetodarpana-marjanam. Man bør rense hjertet. Det
har jeg forklaret flere gange, men det bliver
ikke ensformigt af den grund. Det er ligesom
at synge Hare Krishna. Det bliver ikke kedeligt.
Vores elever kan sige Hare Krishna-mantraet
døgnet rundt, og de bliver aldrig trætte. De
vil fortsætte med at danse og synge, og alle
kan prøve det. Fordi det ikke er materielt, vil
man aldrig blive træt af at synge Hare Krishna.
I den materielle verden vil man blive træt af
det, hvis man siger noget som helst såsom
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sit yndlingsnavn tre, fire eller ti gange. Det
er et faktum. Men fordi Hare Krishna ikke er
materiel, vil man aldrig blive træt af det, hvis
man synger dette mantra. Jo mere man siger
det, desto mere vil ens hjerte blive renset for
materielt snavs, og jo flere af livets problemer
i denne materielle verden vil blive løst.
Hvad er livets problem? Det forstår vi ikke.
En moderne uddannelse giver os aldrig oplysninger om livets virkelige problem. Det bliver
forklaret i Bhagavad-gita. De, der er uddannede og søgende efter viden, bør vide, hvad
livets problem er. Dette problem forklares i
Bhagavad-gita. Man bør altid vide, hvor ubehagelige fødsel, død, alderdom og sygdom er.
Desværre er ingen opmærksomme på disse
problemer. Når en mand er syg, tænker han:
”Jamen, lad mig tage hen til lægen. Han vil
give mig noget medicin, og så bliver jeg rask.”
Men han tænker ikke over problemet særlig
længe. ”Jeg vil ikke være syg. Hvorfor er der
sygdom? Er det ikke muligt at blive fri for sygdom?” Han tænker aldrig på den måde, for
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hans intelligens er utrolig lav ligesom et dyrs.
Et dyr lider, men det har ingen forståelse. Hvis
et dyr bliver ført til slagteriet og ser dyret foran
sig blive slagtet, vil det bare stå og tilfreds
nyde at æde græs. Det er dyrets liv. Det ved
ikke, at det næste gang er dets tur til at blive
slagtet. Jeg har set det. I et tempel til Kali har
jeg set en ged stå klar til at blive ofret, mens
en anden ged tilfreds stod og åd græs.
På samme måde blev Maharaja Yudhisthira
spurgt af Yamaraja: ”Hvad er den mest fantastiske ting i verden? Kan du forklare det?” Så
Maharaja Yudhisthira svarede: ”Ja, den mest
fantastiske ting er, at man hvert øjeblik kan se,
at ens venner, fædre og familiemedlemmer er
døde, men alligevel tænker man: ”Jeg kommer til at leve evigt.”” Man tror aldrig, man
skal dø, ligesom et dyr aldrig tænker over,
at det kan blive slagtet når som helst. Det er
tilfreds med noget græs. Det er det hele. Det
er tilfreds med sansetilfredsstillelse. Det ved
ikke, at det skal dø.
Min far er død, min mor er død, han er død,

hun er død. Derfor skal jeg også dø. Så hvad
sker der efter døden? Det ved jeg ikke. Det
er problemet. Folk tager ikke dette problem
alvorligt, men Bhagavad-gita forklarer, at det
er virkelig uddannelse. Virkelig uddannelse
er at spørge, hvorfor døden kommer, selv
om vi ikke har lyst til at dø. Det er det rette
spørgsmål. Vi har ikke lyst til at blive gamle.
Hvorfor kommer alderdommen til os? Vi har
mange problemer, men det her er summen af
dem alle sammen.
For at løse dette problem har Herren
Caitanya Mahaprabhu påbudt os at synge
Hare Krishna. Så snart vores hjerter er blevet
renset af at synge Hare Krishna-mantraet, vil
de brændende problemer fra vores materielle tilværelse blive slukket. Hvordan bliver
de slukket? Når vi renser vores hjerte, vil vi
opdage, at vi ikke hører til i denne materielle
verden. Fordi folk identificerer sig med den
materielle verden, tænker de: ”Jeg er inder,”
”Jeg er englænder,” ”Jeg er dit,” ”Jeg er dat.”
Men hvis man synger Hare Krishna-mantraet,
vil man erkende, at man ikke er den materielle
krop. ”Jeg hører ikke til denne materielle krop
eller denne materielle verden. Jeg er en åndelig sjæl, en uadskillelig del af den Højeste.
Jeg er forbundet med Ham for evigt, og jeg har
intet at gøre med denne materielle verden.”
Det kaldes befrielse og viden. Hvis jeg intet
har at gøre med denne materielle verden, er
jeg befriet. Den viden kaldes brahma-bhuta.
En person, der har erkendt dette, har ingen
pligt længere. Fordi vi nu identificerer vores
eksistens med denne materielle verden, har vi
så mange pligter. Srimad-Bhagavatam forklarer, at så længe vi ikke er selvrealiserede, har vi
så mange pligter. Vi står i gæld til halvguderne.
Halvguderne er ikke bare fiktion. De er virkelige. Der er halvguder, der styrer Solen, Månen
og luften på samme måde, som der er ministre
i regeringens forskellige afdelinger. For varmeafdelingen er der solguden, for vindafdelingen
er der Vayu, og på samme måde er der andre
administrerende halvguder. I Vedaerne bliver de
beskrevet som styrende guddomme, så vi kan

ikke ignorere dem. Og så er der store vismænd
og filosoffer, der har givet os viden, og vi står i
gæld til dem. I det øjeblik, vi bliver født, står vi i
gæld til så mange levende væsner, men det er
umuligt at betale al den gæld af. Derfor anbefaler den vediske litteratur, at vi søger tilflugt ved
Krishnas lotusfødder. Krishna siger: “Hvis man
søger tilflugt hos Mig, behøver man ikke søge
tilflugt hos nogen anden.”
De, der er Krishnabevidste hengivne, har
søgt tilflugt hos Krishna, og det starter med
at høre og synge. Sravanam kirtanam visnoh.
Så vores inderlige, ydmyge bøn til jer alle er,
at I venligst tager imod denne sang af Hare
Krishna. Denne Krishnabevidsthedsbevægelse blev startet af Herren Caitanya for 500
år siden i Bengalen, og overalt i Indien og
især i Bengalen er der millioner af tilhængere af Caitanya Mahaprabhu. Nu er denne
bevægelse begyndt i de vestlige lande, så
bare prøv at være meget seriøs med at forstå
den. Vi kritiserer ingen anden religiøs proces.
Krishnabevidsthed giver folk den højeste religion – kærlighed til Gud. Det er alt. Vi underviser i kærlighed til Gud. Alle elsker allerede,
men den kærlighed er malplaceret. Vi elsker
ham her eller hende der eller dette land og
dette samfund eller endda katte og hunde,
men vi er ikke tilfredse. Derfor skal vi rette
vores kærlighed mod Gud. Hvis man retter
sin kærlighed mod Gud, bliver man lykkelig.
Tro ikke, at denne Krishnabevidsthedsbevægelse er en slags ny religion. Hvor er den
religion, der ikke anerkender Gud? Man kan
kalde Gud ”Allah” eller ”Krishna” eller noget
andet, men hvor er den religion, der ikke
anerkender Gud? Vi forklarer, at man ganske
enkelt skal prøve at elske Gud. Vi er tiltrukne
af så mange ting, men hvis vores kærlighed er
forankret i Gud, bliver vi lykkelige. Vi behøver
ikke at lære at elske noget som helst andet. Alt
andet er automatisk inkluderet. Bare prøv at
elske Gud. Prøv ikke kun at elske træer, planter eller insekter. Det vil aldrig tilfredsstille. Lær
at elske Gud. Det er Caitanya Mahaprabhus
mission. Det er vores mission.
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GITA-JAYANTI - HUSK AT LÆSE PRABHUPADAS
BØGER OG DEL DEM OGSÅ MED ANDRE
Den 14. december er det Gita-jayanti, der
er dagen, da Bhagavad-gita blev talt. Derfor
er december for mange hengivne en måned,
der er viet til distribution af Bhagavad-gita og
anden transcendental litteratur i form af Srila
Prabhupadas bøger. Mange hengivne over
hele verden skubber alt andet til side for at gå
på gader med bøger i favnen og tilbyde dem
til folk i deres juletravlhed eller gå dør til dør
med samme formål.
For mange er det svært til at begynde med.
Det kræver overvindelse at kunne nærme sig
alle slags mennesker, og man skal være tolerant for at kunne acceptere alle de afvisninger,
man får. Men gør man det utilknyttet for oplevelsens skyld, for at glæde Krishna og Prabhupada og for at berige sine medmennesker
med transcendental viden uden at spekulere
så meget på, om resultatet er stort eller lille,
vil man også få mange dejlige oplevelser. Man
mærker direkte, hvordan Krishna kan bruge
én til at forbinde med andre mennesker og
gøre en forskel i deres liv.
En god måde at blive inspireret på er at
besøge hjemmesiden https://www.iskconbookdistribution.com/. Her deler hengivne
fra hele verden deres oplevelser med distribution af Srila Prabhupadas bøger. Inden for
bare den seneste måned har man kunnet
læse, hvordan en fyr ved navn Dylan for syv
år siden gik gennem en park, hvor nogen
gav ham Bhagavad-gita. Han læste den fra
ende til anden og begyndte at recitere Hare
Krishna, lytte til Prabhupadas forelæsninger
og praktisere Krishnabevidsthed hjemme hos
sig selv. For nylig er han begyndt at komme
i et tempel sammen med sin kæreste for at
gøre yderligere fremskridt i Krishnabevidst.
En hengiven fra New Zealand fortæller,
hvordan han mødte en mand, der var på
vej i fængsel og blev så inspireret, at han
tog Bhagavad-gita med sig for at læse den i
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fængslet, så han kunne blive et bedre menneske og få et nyt liv.
En dame ved navn Faith kom til en hengiven og hendes bogbord. Hun pegede på
Bhagavad-gita og fortalte: ”Jeg har den bog
på mit natbord og læser i den hver aften.”
Hun gik straks med til at købe hele SrimadBhagavatam-sættet. Hun betalte med penge,
hun netop havde tjent ved at være bloddonor,
og som skulle være brugt til at tage på ferie
for. I stedet brugte hun dem glad på SrimadBhagavatam.
En hengiven stod i kø i supermarkedet,
da en ung mand gik forbi. Den hengivne
sagde ”Hej,” og den unge mand svarede:
”Hvor har du været? Jeg har ledt efter dig.”
Den hengivne troede, han forvekslede ham
med en anden, men fyren fortsatte: ”Nej,
dig. Du gav mig en Bhagavad-gita sidste år,
og jeg har allerede læst den to gange. Jeg
vil hen og synge Hare Krishna sammen med
jer.” Han fik et kort med, kom næste dag, fik
prasadam og gik derfra med et helt sæt af
Srimad-Bhagavatam.
To mauri-fyre, der var fætre, dukkede op
kronragede med sikhaer og tilaka i et Hare
Krishna-center i New Zealand. Ingen kendte
dem. Det viste sig, at de havde fået Chant
and Be Happy fra en søster, der havde købt
den på gaden. Efter at have læst bogen blev
de overbevist om, at de skulle holde op med
at ”leve som dyr” og opsøge hengivne. De
havde fået fat på dhotier og tilaka og klædte
sig som vaisnavaer. Efter at de havde søgt i
seks måneder fandt de frem til de hengivne.
En hengiven i Israel kører taxi og distribuerer bøger til sine kunder. Han kørte en 90-årig
dame, der blev fascineret af en af bøgerne.
To dage efter kørte den hengivne igen med
hende. Hun fortalte, at hendes datter kender
til bøgerne, og de diskuterede dem sammen.
Så igen et par dage senere ringede hun til

den hengivne og bad om to bøger mere til
at give som gaver. Hendes hjælper kom og
hentede dem.
En bogdistributør havde netop parkeret sin
bil, da en ung mand åbnede passagerdøren
og begyndte at tale til ham. Den hengivne så
lidt overrasket på ham, og den unge man blev
forskrækket. Han var gået ind i den forkerte
bil. Hans kone sad i bilen ved siden af, og
bilerne lignede hinanden. Fyren undskyldte,
men den hengivne skyndte sig at vise ham
Bhagavad-gita. Fyren gav gladelig en donation
og tog imod bogen.
Sadhavi Devi tager bøger med sig, når
hun går en tur. Siden Covid 19 er folk blevet
meget modtagelige. Hun sidder på en bænk
og reciterer Hare Krishna, og folk kommer
forbi. Hun taler til dem, siger noget pænt om
dem og bliver venner med dem. En dag kom
to damer forbi. De endte med at sidde og

synge Hare Krishna sammen med Sadhavi í
fem minutter. De skiftedes til at lede. Derefter
gik de med hen til bilen, tog fem bøger og
sagde, at de ville til at være vegetarer. En
anden dag reciterede en ung kvinde to runder
med hende og tog tre bøger med sig. Dette
sker flere gange om ugen.
Lomancita distribuerede bøger, prasadam
og invitationer i Tjekkiet, mens andre hengivne
sang i nærheden. Han gik hen til en midaldrende kvinde, der lyttede og betragtede de
hengivne opmærksomt. Han tilbød hende
noget prasadam.
”Nej tak, jeg behøver ikke noget,” svarede
hun.
”Det er en gave,” sagde Lomancita. ”Det koster ikke noget.” Hun tog imod det. Lomancita
tilføjede: ”Gaver er det mest kostbare.”
”Hvad kan jeg give til gengæld?”
”Du har allerede givet mig din værdifulde
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tid, men hvis du vil, kan du give det bedste,
som du kan.”
Hun gennemsøgte sine lommer og sin taske
og fandt en pakke knapper. Hun åbnede pakken og gav ham halvdelen. ”Er det i orden?”
spurgte hun.
Lomancita svarede ja, men tænkte, at det
var en lidt usædvanlig donation: knapper.
Lidt efter kom hun tilbage og sagde: ”Du
havde ret. Gaver er det mest kostbare.” Hun
gav ham en konvolut. Han åbnede den og
kiggede ned i den én gang, så endnu en gang
og også en tredje gang. Indeni lå 500 euro.
Han så på hende og ville give hende noget
mere. Hun sagde: ”Det er der ingen grund til.
Alt er i orden. Han ved det.” Så gik hun. Men
hun havde ret. Krishna vidste det.

Bhakta Jad fortæller fra Paris:

”Vi havde en gammel arabisk udgave af
Bhagavad-gita, så jeg besluttede at prøve
at distribuere den. Efter en time eller to kom
en arabisk kvinde hen for at se bøgerne,
jeg distribuerede. Jeg viste hende Perfekte
Spørgsmål, Perfekte Svar på arabisk. Jeg
forklarede, at den åndelige mester, der skrev
denne bog, vil hjælpe hende til bedre at forstå,
hvad virkelig religion er, og udvikle hendes
kærlighed til Gud. Hun blev meget glad over
det, jeg sagde, og spurgte, om hun måtte give
en lille donation. Så gav hun ti euro. Med det
samme tog jeg den gamle Bhagavad-gita frem
og sagde: ”Tag også denne bog med!” Hun
ville ikke have den, så jeg sagde: ”Tag venligst
denne bog på grund af kærlighed til Gud. Ved
at læse den vil hele dit liv blive lykkeligt.”
Hele tiden talte vi på arabisk, og her begyndte hun at græde. Jeg spurgte hende, om
hun græd, fordi solen skar hende i øjnene.
Hun sagde nej. Jeg spurgte, om jeg havde
sagt noget forkert.
Hun svarede: ”Nej, jeg græder, fordi jeg har
en tid i mit liv med en masse vanskeligheder,
og jeg ved, at Gud sendte dig for at møde mig,
så jeg kunne få denne bog.”
Hun fik en adresse til templet og gik derfra
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med et stort smil på ansigtet.
En anden dag mødte jeg en muslim, der
var sammen med sin kone og datter. Konen
ville ikke tale med mig, men manden gjorde
det alligevel.
Jeg spurgte, om han kunne læse arabisk,
og han svarede ja. Jeg begyndte at prædike
lidt om, at alle religioner er ægte, hvis vi
virkelig følger dem rigtigt, og at målet med
alle religioner er at udvikle vores slumrende
kærlighed til Gud. For hvert minut smilede han
mere og mere. Til sidst sagde han til mig: ”Det
er helt forbløffende, for her til morgen sagde
jeg til min mor, at jeg aldrig møder folk på
gaden, der taler pænt om Gud, og jeg fortalte
hende, at jeg godt kunne tænke mig at møde
nogen i dag, der gør det. Jeg har aldrig mødt
nogen, der taler om Gud ligesom dig. Noget
i mit hjerte er rørt, men jeg kan ikke forklare
hvad.”
Jeg svarede, at jeg blot prøver at gentage,
hvad jeg har hørt fra den bedste tjener af
Gud: Hans Guddommelige Nåde A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Han tog to
små arabiske bøger med sig og gav mig sit
telefonnummer.”

Læs Prabhupadas bøger

Før vi distribuerer bøger til andre, er der dog
en ting, der kommer først. Vi skal selv læse
dem! En af verdens kendteste bogdistributører, Navina Nirada fra Schweiz, mener, at
kun 10 procent af alle ISKCON’s hengivne
læser Prabhupadas bøger fast. Forhåbentligt
har han ikke ret i det, men at alt for mange
hengivne ikke benytter sig af den fantastiske
transcendentale litteratur, som vi er blevet givet, er sandt. Det er en skam, for det er sådan
en tilfredsstillelse at læse dem, og man bliver
den klogeste og viseste person på Jorden ved
at gøre det. En ide er derfor, at vi alle kunne
fejre Gita-jayanti i år ved at sætte en fast tid af
hver dag til at læse i Bhagavad-gita, ideelt en
times tid eller mere. Vores liv vil blive løftet til
en ny dimension, og vi vil automatisk få lyst til
at dele det, vi læser, med alle andre.

MØD HENRY FORDS
OLDEBARN ALFRED FORD
En af ISKCON’s kendte hengivne er Ambarisha Dasa, der er discipel af Srila Prabhupada
og bl.a. hovedpersonen bag opførelsen af det store tempel i Sridhama Mayapur. Ambarisha
Prabhus borgerlige navn er Alfred Ford, og Ford-navnet går direkte tilbage til Henry Ford, der
var hans oldefar. En nylig artikel om Alfred Ford blev bragt den 3. november 2021 i NPR (se
nederst for detaljer).
Når de fleste mennesker hører navnet Ford,
tænker de på biler. Men
en arving til virksomheden
ønskede at ændre
dét i sit eget liv.
Det gør han fra sit
hjem i Gainesville
(Florida).
Alfred Ford, 71,
er oldebarn af den
amerikanske industrialist og grundlægger af Ford Motor Company, Henry
Ford. Han blev født i Detroit, Michigan, i 1950
af Josephine Ford, Henry Fords eneste kvindelige barnebarn. Det var tre år efter, at Henry
Ford døde i 1947.
Idéen om at arbejde for familievirksomheden appellerede aldrig til Alfred Ford, da
han voksede op, selv om familiemedlemmer
såsom hans bedstefar, Edsel Ford, gav deres
liv til virksomheden.
”Jeg har altid været interesseret i de større
spørgsmål. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her?
Hvor stort er universet? Hvad er der på den
anden side af universet? Hvem er Gud? Hvad
er mit forhold til Gud?” fortæller Alfred Ford.
Han nævner, at han ikke hørte mange historier om sin afdøde oldefar. Men han vidste
én ting.
”Henry Ford havde to sider,” bemærker
hans oldebarn. ”En af dem var geni, ingeniør
og forretningsmand. Den anden var en søgen
efter sandheden og forskellige religiøse veje.
Jeg har arvet den sidstnævnte side.”
Alfred Ford endte med at gå med i Hare

Krishna-bevægelsen.
Hare Krishna-bevægelsen, formelt kendt som
International Society for
Krishna Consciousness (ISKCON),
blev grundlagt i
1966. Den har nu
500 store centre
verden over til sine
millioner af medlemmer. Ifølge den officielle hjemmeside for Hare
Krishna-bevægelsen tilhører bevægelsen
”Gaudiya-vaisnava sampradaya, en monoteistisk tradition inden for den vediske eller
hinduistiske kultur. Filosofisk er den baseret
på sanskritteksterne Bhagavad-gita og Bhagavata Purana eller Srimad Bhagavatam.”
Alfred Ford blev først interesseret i bevægelsen, da han var 23 år gammel, efter at have set
hengivne synge på Tulane University Campus,
hvor han studerede.
”Filosofien var øjeblikkeligt meget attraktiv
for mig,” fortæller Alfred Ford.
To år senere i 1975 blev han indviet. Sammenlignet med hans opvækst, der omfattede
kostskole som 15-årig, var Hare Krishna-livsstilen meget anderledes for ham – så meget,
at hans åndelige mester ikke forventede, at
han ville give afkald på alt.
”Han vidste, at jeg var vant til en bestemt
livsstil. Og når man bliver en Hare Krishnahengiven, behøver man ikke nødvendigvis at
opgive alt … man bruger, hvad man har, til at
tjene. Det er meget enkelt.”
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Nu bruger Alfred Ford og hans hustru
gennem 37 år, Sharmila, familienavnet til at
”hjælpe med at fremme bevægelsen”, både i
Gainesville og i udlandet. Siden 2004 har parret boet i Gainesville, og deres to døtre, Anisha
og Amrita, gik på Oak Hill School.
Et år efter, at Ford blev indviet, havde han
en samtale i Detroit med grundlæggeren af
Hare Krishna-bevægelsen, Hans Guddommelige Nåde A. C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada. De talte om Prabhupadas planer
om at bygge et stort tempel i Mayapur, der
er fødestedet for Caitanya Mahaprabhu, en
inkarnation af Krishna.
Ford fortæller, at samtalen såede et ønske i
hans hjerte om at tage udfordringen op. Men
det var først i 2009, at byggeriet startede på
Sri Mayapur Candrodaya Mandir (Temple
of the Vedic Planetarium). Som formand for
projektet har Ford gennem årene måtte håndtere mange udfordringer såsom manglende
samarbejde fra den kommunistiske regering
i Vestbengalen og senest pandemien.
”Jeg indskød en hel del penge, og det fik
projektet i gang,” fortæller han. ”Jeg er en af
dem, der styrer dagsordenen der, så det har
været et vidunderligt eventyr.”
På trods af alle forsinkelser og vanskeligheder
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håber Ford, at templet åbner i 2024 eller 2025.
”Jeg ser åbningen som fuldbyrdet, når Deiteterne, der er nogle af Krishnas former, som
vi giver vores tilbedelse til, flytter ind i det nye
tempel fra der, hvor de er placerede nu. Dét
vil jeg betragte som den store åbning,” siger
Ford. ”Det glæder jeg mig til.”
Selv om Ford fortæller, at det meste af hans
opmærksomhed og energi er fokuseret på
opførelsen af templet i Indien, har han og hans
hustru holdt sig forbundet med det lokale Hare
Krishna-samfund i det nordlige Florida, et af
de største i USA.
”Jeg synes bare, at dette samfund i Gainesville og Alachua er fantastisk,” bemærker Ford.
”Folk her er meget heldige at have sådant et
dejligt tempel og så mange hengivne, der
gør opsøgende arbejde. Hvis jeg voksede op
der, ville jeg føle mig meget heldig at have så
mange muligheder for at blive oplyst.”
Oprindeligt bragt i NPR: News and Public
Media for North Central Florida from the University of Florida in Gainesville. Se https://www.
wuft.org/news/2021/11/03/meet-alfred-fordgreat-grandson-of-henry-ford-and-gainesvilleresident/?fbclid=IwAR1BACccsYed0_q89IKK8YI8qU0vqaSCiBjOIe-hue0ZTiJlrCU5hZ4ryK4.

YAMUNA MATA,
MIN INSPIRATION TIL KIRTANA
af Kartamasa Dasa - Oversat af Mahabharata Dasa

I år er det 10 år siden, at Hendes Nåde
Yamuna Devi Dasi forlod kroppen. Det skete
på Saphala Ekadasi, der i år [2021] falder
på den 30. december. Yamuna Devi var en
af Prabhupadas tidligst initierede disciple,
og hendes forhold til Srila Prabhupada var
utrolig tæt. Yamuna Devi rejste i 1967 til San
Francisco og var der med til at åbne det
andet ISKCON-tempel i verden. Senere blev
hun sendt til Toronto og derefter England
for at åbne templer. I England forsøgte de
hengivne at få kontakt til The Beatles, og da
det lykkedes, inviterede George Harrison de
hengivne til at indspille et album. De kaldte
gruppen The Radha Krishna Temple og indspillede forskellige bhajanaer i samarbejde
med George Harrison. Særligt et nummer fra
albummet nød Srila Prabhupada i en sådan
grad, at han besluttede, at alle templer om
morgenen skulle spille de berømte Govindam
Adi Purusham-bønner med Yamuna Devi som
sanger. Yamuna Devi var også en anerkendt
og anmelderrost kok. Fra sit første møde
med Srila Prabhupada blev hun instrueret og
engageret i madlavningskunsten. Mange år
senere udgav hun efter at have rejst Indien
rundt og samlet traditionelle opskrifter en
anmelderrost vegetarisk kogebog, The Art
Of Indian Vegetarian Cooking.
Til ære for Yamuna fortæller Kartamasa
Dasa, hvordan et møde med hende fuldstændigt ændrede hans liv.
Kartamasa Dasa: Den første gang, jeg
mødte Yamuna Devi, forandredes mit liv for
evigt. Jeg var i Saranagati [ISKCON’s landbrugssamfund i British Colombia, Canada] i
juleferien i 2000 for at gense mine nærmeste
barndomsvenner. Vi var alle i begyndelsen
af tyverne og havde for nylig færdiggjort
vores universitetsuddannelser og begyndt

at arbejde. Vi brugte vores tid sammen på
at genleve barndomsminder. En dag besluttede vi os for at have kirtana, men på en mere
uformel måde gjorde vi grin med den smarte,
kunstfærdige vokal- og instrumentstil, vi
absorberede, da vi voksede op i ISKCON.
Efter en sådan parodi på kirtana, mens vi
alle grinte af os selv, stod Yamuna over os.
Jeg kan ikke helt huske, om hun introducerede sig selv (jeg kan ikke engang huske,
hvordan jeg vidste, det var Yamuna).
Jeg husker hende bare sige: ”Oh, I laver
kirtana?”
“Åh nej, nej! Vi laver bare sjov.”
“Og I kan spille harmonium og mridanga,”
sagde hun.
“Åh nej. Vi lader bare som om.”
”Hvorfor kommer I ikke over til vores asrama og har kirtana der?”
”Uuuuuhhh.”
Vi unge fyre kiggede forlegne og tøvende
på hinanden. Selv uden at vide noget om
hende ud over ”Yamuna, kokken og hende,
der synger Govindam-bønnen, bor her nu,”
kunne jeg fornemme en form for kompromisløs renhed fra hende, selv om hun var så
jovial. Det fik mig til at føle mig fåret.
”Vi har æblekage,” tilføjede hun. Hendes
stædighed sammen med vores unge appetit
ændrede vores udtryk til interesserede smil.
”Så kan I være der kl. 4:15?” Således begav
vi fire kl. 4:15 os på vores første tur til Banabehari Mandir. Atmosfæren satte omgående
tonen. Det var allerede ret mørkt udenfor, og
asramaen var kun oplyst med stearinlys. Lige
i midten af asramaen var en brahmasthan (en
kuppel over et ovenlys), og direkte derunder
var der planter og stearinlys. Sofaer og stole var
stillet på en cirkulær måde rundt om dette midtpunkt. Vi blev sat der og serveret varm te og
lækker æblekage på små porcelænstallerkner.
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Jeg kan ikke
huske noget af
samtalen, der
fandt sted der.
Da jeg talte
med mine venner om det flere
år senere, kunne vi kun huske,
at Yamuna og
hendes veninde
Dina lod til at
være oprigtigt
interesserede
i os, og den
ægthed skabte
en sjælden følelse af respekt
i os (for på det
tidspunkt søgte
vi med konkurrencedygtig
stolthed at finde
hykleri og uoprigtighed i folk).
Hvad der er
for evigt ætset
i mit sind, er
den kirtana, der
fandt sted derefter. Yamuna
og Dina sad begge direkte over for mig, og
Dina begyndte at spille på en tamboura og
nynne. Så begyndte de at synge sammen –
kun de to – hele mangalacaranam-bønnen.
Deres øjne forblev lukkede.
Jeg har aldrig været med til en kirtana
som den. Der var ingen andre instrumenter.
Vi blev heller ikke bedt om at spille noget.
Vi blev ikke engang bedt om at synge. Vi
lyttede bare. Og det forandrede mit liv for
evigt, for mens jeg lyttede, begyndte jeg at
føle noget. Jeg mærkede ikke noget inde i
mig selv (jeg var lige så bevidstløs som en
sten). Jeg kunne bare ”føle” noget, som de
følte. Med andre ord blev jeg mærkbart rørt
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og bevæget af det, de følte, mens de sang.
På præcis det tidspunkt besluttede jeg, at
jeg ville føle det, som de følte. Det var ægte –
alt, hvad jeg havde hørt og læst om at synge
Hare Krishna, da jeg voksede op som hengiven, men som dog havde undveget mig,
som var det en myte. Her var det soleklart
lige foran mig i virkelige levende mennesker.
På et par sekunder var alle mine samlede
drømme, bestræbelser, ambitioner, prioriteter
og hierarkier forsvundne og erstattet uomstrideligt med den overvældende lyst til at
smage det, som de smagte i denne utroligt
dybe, fredfyldte, andægtige kirtana.
Det rystede hele min verden. Det vækkede

mig bogstaveligt talt fra en sløvhed, der var
mindst et årti stærkt. På mystisk vis blev mine
sanser pludselig skærpet.
For eksempel blev jeg pludselig opmærksom på duften af røgelse, som jeg ikke havde
bemærket for få minutter siden. Planterne i
midten af rummet var jeg nu overbevist om
var tulasi-planter. ”Det er det her,” tænkte jeg.
”Det her er Vrindavana. Det her er kirtana. Det
her er Krishnabevidsthed.”
Jeg havde aldrig før haft den tanke i hele
mit liv. Så lukkede jeg også mine øjne og
lyttede opmærksomt til kirtanaen igen. Jeg
elskede det. Imod hvad der virkede som
slutningen på kirtanaen, tror jeg, at vi mumlede med, næsten uhørligt, til maha-mantraet,
siden ingen af os var vante til seriøs kirtana.
Derudover følte jeg mig en smule ude af min
liga ved bare at være med i samme kirtana
som disse to hengivne. Kirtanaen varede
omkring 45 minutter. Jeg bemærkede det,
for jeg var vant til at deltage i kirtana i fem
eller ti minutter, og 45 minutter var noget helt
nyt for mig.
Jeg husker ikke at gå eller andre udvekslinger den aften. Jeg havde trukket mig tilbage
ind i mig selv, og samtalerne omkring mig
var et svagt lydspor bag mit nye formål med
livet. Ikke bare mit nye formål. Det var mit
første formål i livet. Og nu og for evigt er
det mit eneste formål – at smage kirtana på
den måde, som Yamuna og Dina gjorde det.
Jeg kan ikke forstå noget højere end det, og
jeg behøver heller aldrig, for det var ægte
Krishnabevidsthed.
Da jeg vendte tilbage til Alachua fra min
ferie i Saranagati, var jeg fast besluttet på
at udforske kirtana. Intet var mere interessant for mig. Jeg havde tilbragt det meste
af de forrige otte år på at spille i bands fra
jazz til heavy metal, men jeg havde aldrig
rørt kirtana siden min barndom. Nu var
det en mission, alt sammen inspireret fra
denne ene kirtana med Yamuna og Dina.
Jeg kan ikke huske, om det blev nævnt af
enten dem eller mig, men jeg følte, det var

en instruktion fra dem til at prøve at have
mere kirtana. Jeg havde måske fortalt dem,
at når jeg kom tilbage til Alachua, ville jeg
prøve at have mere kirtana med mine venner.
Uanset hvad følte jeg mig i hjertet forpligtet
til at udforske kirtana.
Jeg samlede alle mine mest musikalske
og talentfulde venner. Jeg forklarede dem,
at i stedet for at prøve at lave fantastisk
moderne musik, skulle vi prøve at lave fantastiske bhajanaer. De fulgte alle med på
ideen, nok mest fordi jeg var så entusiastisk
omkring den. Vi valgte at øve på bhajanaen
Gay Gaura Madhur Sware, fordi den havde
så meget musikalsk potentiale. Vi havde et
par meget sjælfulde sangere, harmonium,
mridanga, karatalaer, violin, og jeg spillede
guitar. Der var muligvis flere instrumenter. Alt
var minutiøst koreograferet og indøvet som
et band, der øver.
Vi ville imidlertid varme op med enkle,
spontane maha-mantra kirtanaer. ”Øvelserne” varede kun omkring tre sessioner.
Uden at nævne vores tidligere planer blev vi
enstemmigt enige om at mødes ugentligt til
flere spontane bhajanaer. Vi skiftedes til at
lede og opmuntre hinanden med en masse
kærlighed og tålmodighed. Derefter blev
ikke-musiske venner også inviteret, og kort
efter det åbnede vi op for alle, der var interesserede i at være med. Det var begyndelsen
på Alachuas ”onsdag aften bhajanaer”, der
stadig forsætter regelmæssigt, mens jeg
skriver dette, og som faldt sammen med
en global interesse i bhajanaer blandt unge
hengivne. For mig var min rolle som arrangør
at holde øje med lydsystemet og berolige
mine naboer og udlejere.
Men energien og målet til at medvirke i og
smage kirtana kom direkte fra Yamuna og
Dina Mataji. Selv om jeg nød disse kirtanaer
utrolig meget, følte jeg, at jeg kun tog mit
første spæde skridt på en meget lang rejse. I
mit hjerte kunne jeg ikke vente med at vende
tilbage til Saranagati og have mere kirtana
med Yamuna og Dina.
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RETURN OF THE
GOD HYPOTHESIS
af Lalitanatha Dasa

Tidligere på året udgav
den amerikanske videnskabsforfatter og fortaler
for intelligent design Dr.
Stephen Meyer sin nyeste
bog, Return of the God
Hypothesis. Bogen blev
omgående en bestseller
ligesom hans to tidligere
bøger, The Signature in the
Cell og Darwin’s Doubt. I
sin nye bog præsenterer
Meyer skelsættende nye
videnskabelige opdagelser, der støtter ideen om
Guds personlige eksistens,
inden for fysik, kosmologi
og biologi.
Først tager Meyer et historisk tilbageblik til begyndelsen på Vestens videnskab i 1500- og
1600-tallet. Til manges overraskelse var den
tids videnskabspionerer alle stærkt religiøse
mennesker, der forskede videnskabeligt ud
fra ønsket om at demonstrere Guds herligheder. Først i slutningen af 1800-tallet begyndte
intellektuelle at påstå, at videnskaben står i
modsætning til teisme – at troen på Gud og
videnskaben er krig imod hinanden. Stephen
Meyer udfordrer denne opfattelse ved at gennemgå tre videnskabelige opdagelser, der
stærkt støtter et teistisk verdensbillede.
Meyer går et skridt videre end i sine tidligere
bøger, hvor han afholdt sig fra at forsøge at
besvare spørgsmålet om, ”hvem” der har
designet livet. I denne bog argumenterer han
videnskabeligt og filosofisk for, at videnskaben
ikke blot støtter eksistensen af en eller anden
intelligent designer, men eksistensen af en
personlig Gud.
Jeg brugte et par måneder på at gennem14

læse bogen (den er på 430
sider) og kan anbefale den
for alle, der vil forstå de
seneste videnskabelige
opdagelser, og hvordan
de støtter ideen om, at
Gud må være den bedste
forklaring på den verden,
vi befinder os i. Jeg bemærkede dog også et par
mindre unøjagtigheder
i bogen, og så slog det
mig, at Meyers argument
ville stå endnu stærkere,
hvis han inkluderede en
diskussion af bevidsthed,
der også i sig selv er et
stærkt bevis på eksistensen af Gud som en person. Følgelig forfattede jeg
Stephen Meyer et brev med mine tanker og
sendte det til ham.

Brev til Stephen Meyer

Kære Stephen Meyer.
Jeg er netop blevet færdig med din nye
bog, Return of the God Hypothesis. Sikke en
fantastisk bog! Jeg kan ikke lade være med
at skrive til dig for at udtrykke min taknemmelighed og fornøjelse efter at have læst den.
Bogen er helt sikkert endnu et stort spring
fremad i argumentet for design. Det er et
logisk, men også vovet skridt at argumentere
for inkluderingen og genintroduceringen af
hypotesen om en personlig Gud i den videnskabelige søgen efter den yderste oprindelse
til universet. Du er sluppet rigtig godt fra dette,
mange tak.
Det var oplysende at læse, hvordan de tidlige videnskabsmænd var drevet af et ønske
om at afdække og fastslå Guds herligheder,

og at det kun var i en senere tid, at
videnskaben blev berøvet sit teologiske motiv og kapret af ateister. Selv
om det var lidt langtrukkent, fandt
jeg det meget nyttigt at blive trukket
gennem alle de tekniske detaljer i argumenterne for og imod et multivers.
Diskussionen af ’slutningen til den
bedste forklaring’ er også rigtig god,
ligesom hele bogen i virkeligheden
er det, inklusive hvad der tidligere er
blevet skrevet om i andre udgivelser
om intelligent design, uanset om det
er dine eller andres. De gode punkter
er simpelthen for mange til at opregne, så det vil jeg afholde mig fra at gøre (og
jo, jeg gav bogen fem stjerner på Amazon).
Som en eftertanke vil jeg gerne tilføje et
punkt til korrektion sammen med et forslag
til endnu et potentielt stærkt empirisk og videnskabeligt argument for eksistensen af en
personlig Gud. Selv om du ikke kom ind på
dette argument, er det mit håb, at du vil overveje at inkludere det i senere diskussioner om
den videnskabelige hypotese om den mulige
eksistens af en personlig Gud bag alting.
Mit forslag til en rettelse drejer sig om hindutraditionen, som du beskriver som panteistisk. Det repræsenterer i virkeligheden ikke
det komplette billede af denne ældgamle,
komplekse filosofiske og teologiske tradition.
Det er sandt, at der er grupper af tilhængere
inden for den større hinduistiske paraply, der
bekender sig til forskellige former for panteisme. Jeg giver dig også ret i det utilstrækkelige
ved panteistiske opfattelser, når det kommer til
at redegøre fuldstændigt for livet og universet.
Ikke desto mindre er den væsentlige lære i
den vediske litteratur, der udgør det skriftlige
grundlag for hinduisme, i virkeligheden monoteistisk i sin kerne og peger direkte mod
en personlig Gud – Visnu eller Krishna – som
den yderste årsag til alting. Dette beskrives
meget præcist i den berømte Bhagavad-gita,
hvor Gud som person siges at eksistere bag
tid, rum, stof, bevidsthed, og hvad der ellers

måtte være, og intet eksisterer bag Ham. Det
er således ikke kun de abrahamiske traditioner, der har ideen om en personlig Gud som
den yderste kilde til alting. Denne ide findes
lige så meget i den vediske litteratur og sikkert
også andre steder.
Hvad mere er, indeholder den vediske litteratur et stærkt argument for en personlig Gud
gennem observationen af naturen af bevidsthed. Det er dette argument, som jeg mener
fortjener at blive inkluderet i en hypotese om
Gud. Argumentet er som følger.
Vi kan alle være sikre på, at vi er bevidste
– eller jeg kan i hvert fald være sikker på, at
jeg er bevidst. Selv hvis jeg tvivler på min bevidsthed, beviser det min bevidsthed! At være
bevidst er den mest direkte og selvindlysende
erfaring vi alle, videnskabsmænd inkluderet,
har. Så hvad er denne bevidsthed for noget?
I moderne evolutionstænkning tages det for
givet, at det er et biprodukt af materie i form af
nogle neurologiske processer i hjernen. Men
er det virkelig tilfældet. Bhagavad-gita undersøger dette ved at stille et retorisk spørgsmål:
“Kan det, der er uforanderligt og vedvarende
komme fra det, der hele tiden ændrer sig?
Kan det evige komme fra det midlertidige?”
Det selvindlysende svar er nej. Så gøres
der opmærksom på, at bevidsthed altid er
uforanderlig og vedvarende, imens materie
altid gennemgår forandringer, så hvordan
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kan bevidsthed være et produkt af materie?
For eksempel ændrer vores kroppe sig hele
tiden fra barndom til ungdom og fra ungdom
til alderdom. Alligevel oplever jeg hele tiden at
være den samme ‘mig’, den samme person,
den samme bevidste ‘jeg’ inde i kroppen på
trods af alle kroppens forandringer. Derfor
kan vi ifølge Bhagavad-gita fra denne kendsgerning alene slutte med sikkerhed, at det
bevidste selv, personen inde i kroppen, er
forskellig fra materie.
Hvis vi kan drage denne slutning, der muligvis kan styrkes gennem nær-døds-forskning,
bekræftede reinkarnationsminder osv., kan vi
også slutte os til eksistensen af en personlig
Gud som den yderste årsag til alting. Hvorfor?
Fordi alle fundamentale kvaliteter, der findes
i en del, også må findes i helheden. For eksempler indeholder en dråbe havvand salt.
Derfor kan vi slutte, at havet også indeholder
salt. Fordi vi irreducible bevidste levende
væsener må have en kilde eller er del af en
større, komplet helhed, må denne kilde eller
fuldstændige helhed også være irreducibelt
bevidst eller med andre ord personlig, for
ellers kunne vi ikke være det. Således må
denne kilde til alting fundamentalt være en
person, eftersom vi kan observere, at vi er
fundamentalt personer.
Bhagavad-gita angiver et videre bevis for
en personlig Gud. Gennem selvransagelse
kan vi observere ting som inspiration, intelligens, hukommelse, intuition og samvittighed
inde i os selv. Hvad er kilden til disse? Er de
iboende det bevidste selv, eller kommer de
fra et andet sted uden for selvet? Siden de
ikke står under vores kontrol – nogle gange
er jeg fyldt med inspiration, og andre gange
er jeg hel tom i sindet, selv om jeg ønsker
noget andet – peger det på, at disse ting er
noget udefrakommende i forhold til os selv.
Og ifølge Bhagavad-gita kommer disse ting
faktisk fra Gud Selv igennem Hans allestedsnærværende aspekt, der kan betegnes som
Oversjælen. Bhagavad-gita går så vidt som
at påstå, at vi kan direkte observere Guds
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indgreb fra det ene øjeblik til det næste inde
i os selv igennem fænomenerne inspiration,
intelligens osv. Et tilsvarende spørgsmål er,
hvad er kilden til de mangfoldige komplekse
instinkter og handlinger, der forekommer overalt i naturen i alle levende ting? Igen hævder
den vediske filosofi, at den mest direkte forklaring er, at Gud ledsager alle levende væsener
som Oversjælen, der hele tiden forsyner dem
med intelligens osv.
Min personlige mening er, at disse potentielle argumenter for en personlig Guds eksistens med fordel kan føjes til de argumenter,
som du allerede har uddybet i detaljer såsom
et univers med en begyndelse, de finjusterede
tilstande i universet og de mange pludselige
fremkomster af kompleks information op igennem de levende organismers historie. Selv
om argumentet fra bevidsthed endnu ikke har
fået megen opmærksomhed i de nuværende
videnskabelige diskussioner om intelligent
design, vil jeg påstå, at det fortjener opmærksomhed. Når det kommer til stykket, er det at
være bevidst og manifestere intelligens, intuition og instinkt nok de mest nærliggende og
umiddelbare symptomer hos alle livsformer og
har helt sikkert brug for at blive forklaret. Hvad
mere er, kan det nemt demonstreres, at de
unddrager sig enhver materiel forklaring. Derfor kunne jeg foreslå, at en naturlig opfølger
til Return of the God Hypothesis kunne være
Return of the Hypothesis of the Soul and the
Supersoul (hvor Oversjælen [Supersoul] refererer til Guds allestedsnærvær og konstante
indgreb, selv inde i sindet på hvert levende
væsen og måske også inde i hver eneste
materiel partikel, imens Han stadig bevarer sin
personlige eksistens uden for alting).
Undskyld, at jeg tager mig den frihed at
dele disse tanker og argumenter med dig.
Jeg synes, at de følger naturligt efter at have
læst din bog og kan med fordel føjes til det
overordnede argument for eksistensen af
Guds Person som den bedste forklaring på
den naturlige verden, vi befinder os i.
Endnu engang mange tak.

GOPIPARANADHANA
PRABHU
Det er nu ti år siden, at Gopiparanadhana Prabhu gik bort. I den anledning bringes en oversættelse om hans liv og bortgang fra hans hjemmeside, der stadig opretholdes af hans efterfølgere,
se http://www.gopiparanadhanaprabhu.com/.
Gopiparanadhana Prabhu var
discipel af Srila Prabhupada og en
ledende sanskritekspert i ISKCON.
Han gik bort i sit hjem i den hellige
landsby Govardhana, Indien, kl. 8 om
morgenen den 15. september 2011.
Gopiparanadhana Prabhu blev
født i 1950 i New York og blev færdiguddannet i lingvistik på Columbia
University i 1972. Han blev initieret
af Srila Prabhupada i 1973. Under Srila Prabhupadas ledelse udviklede han en ekspertise
i sanskrit og gjorde tjeneste som redaktør i
Bhaktivedanta Book Trust (BBT).
Efter Srila Prabhupadas bortgang hjalp
Gopiparanadhana med at færdiggøre Prabhupadas oversættelse af Srimad-Bhagavatam
såvel som en udgivelse, Prabhupada havde
startet af Mukunda-mala-stotra.
Kronen på værket var nok hans oversættelse af Sanatana Gosvamis trebindsværk
Brihad-Bhagavatamrita, hvor vi følger den
hengivne Gopa Kumara på hans episke rejse
til Krishnas bolig i Goloka Vrindavana i takt
med, at han når til højere og højere niveauer
af kærlighed til Herren.
Selv om Gopiparanadhana Prabhu led af
astma fra barn af, fortsatte han med at oversætte Gaudiya Vaisnava-værker fra sanskrit,
især Sanatana Gosvamis Krishna-lila-stava og
Srila Jiva Gosvamis Seks Sandarbhaer.
I 2005 etablerede Gopiparanadhana Dasa
Srimad-Bhagavat Vidyapitham, en sanskritskole, der blev sponsoreret af The Bhaktivedanta
Book Trust (BBT). Her uddannede han fremtidige sanskritoversættere og redaktører til BBT.
Ud over at træne sine elever i sanskritgrammatik, sanskritudtale og Kavi Karnapuras po-

esividenskab lærte han dem også
at udvikle høje standarder af bhakti
og brahminske kvaliteter.
Selv om han rejste rundt i verden
for at undervise i Krishnabevidsthed,
tilbragte han de fleste af sine sidste
år i Govardhana sammen med sin
hustru, søn og deres to køer. Han
levede et meget enkelt liv i Govardhana sammen med sin hustru Arcamurti Mataji og sønnen Gaura Mohan.
Da Gopiparanadhana Prabhu gik bort, var
han netop kommet tilbage fra Indradyumna
Swamis festivalturné i Polen og skulle efter
planen være rejst til Kina to dage senere. I mellemtiden vendte han tilbage til Govardhana.
Krishna arrangerede, at han forlod kroppen i
denne hellige by. Det er ingen overraskelse,
at Gopiparanadhana skulle have en sådan lykkebringende bortgang, for hans hengivenhed
og tjeneste i Hare Krishna-bevægelsen var så
afgjort eksemplarisk.
Som han ønskede det i sit testamente, blev
hans aske anbragt i samadhi ved foden af
Govardhanabjerget skråt over for ISKCON
Govardhana og ved siden af hans gudsbror
Padmalocan Prabhus puspa-samadhi.
Måske den bedste antydning om Gopiparanadhanas personlige adfærd, natur og
indre åndelige fokus kommer fra et indrammet billede, som han havde på sit skrivebord
i sine sidste dage. På billedet stod: ”Hør
ikke fra munden på personer, der mangler
ordentlig opførsel. Hvis din opførsel er under
standarden, bør du ikke prædike offentligt
om Herren. Luk døren og prædik til dig selv.
Bhajana begynder først for alvor, når dit ydre
og dit indre et det samme.
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ATEISTISK
UTOPI
af Jahnu Dasa

Hvorfor bliver ateistiske lande ikke den
utopi, de drømmer om? Et sådant land er
i sandhed Danmark. Danmark er en meget
materielt succesfuld kultur med en velfærdsstat, der sikrer alle borgere penge og sikkerhed.
I Danmark er uddannelse og lægehjælp
gratis. Børn, der lever i vanrøgt og misbrug,
bliver taget sig af staten. Velfærdsstaten er det
nærmeste, man kommer et utopisk samfund,
hvor alle indbyggere bliver støttet af staten.
Danmarks succesfulde økonomi bliver i høj
grad finansieret af kødindustrien. En højeffektiv, industrialiseret produktion af grise og
oksekød sikrer økonomien.
Man kan så undre sig over, at et samfund
med en så syndig kilde til penge som kødindustrien, ikke bliver totalt knust af det dårlige
karma, dette medfører.
Den indlysende grund er, at den velfærd,
staten fordeler til folket, er ret ligeligt fordelt.
Staten har et program til støtte for græsrodsbevægelser, og det bliver ikke mere græsrod
end Hare Krishna.
Radio Krishna i både København og Århus
bliver for eksempel hver givet et par hundrede
tusinde kroner om året.
Danmark har det højeste skattetryk i verden, hvilket finansierer vældfærdsstaten. At
befolkningen via deres skatter, selv om de
er uvidende om det, støtter formidlingen af
Krishnabevidsthed over hele landet, er i mit
sind den virkelige årsag til den gode økonomi.
Det skal også tilføjes, at Hare Krishna aldrig
har været udsat for en mediehetz i Danmark.
Ellers har de allesammen – Scientology, Oshoerne, Jehovas Vidner, Guds børn osv. – været
gennem mediernes vridemaskine.
Danmark har desuden den Lutherske Kirke
som statskirke. Vi taler om milliarder om året.
Det er faktisk ret mærkeligt, at en befolkning
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med så mange ateister bruger så mange
penge på religion.
Det er vel tolerancen og den liberale indstilling til verden, som danskerne bryster sig
af, der er årsag til denne højst mærkværdige
detalje.
Det er nøjagtigt derfor, at Danmark er den
utopi, antiteister drømmer om, i skarp kontrast
til Nordkorea, hvor al religion er strafbar.
Yderst set vil succeshistorien om den
danske velfærdsstat blive kortlivet. Ingen
kan forbryde sig mod naturens love gennem
længere tid uden at blive knust af naturen.
Vi bør i øvrigt huske på, at selvmordsprocenten er blandt de højeste i verden, og
sindslidelser breder sig med eksplosionshast
i samfundet.
For næsten 50 år siden udtalte Srila Prabhupada, at det moderne samfund vil være
færdigt om 50 år, og hans forudsigelser er
altid gået i opfyldelse. Den tid nærmer sig
hastigt. Jeg har hørt, at 2023 er 50-året for
denne udtalelse.
Det skal siges, at den danske stat bliver for
sin finansielle støtte til Hare Krishna kollektivt
sparet for enorme mængder dårlig karma, naturen ellers ville hælde ud over indbyggerne.
Så lad os se.
Srila Prabhupada sagde også, at fordi der
er Krishnahengivne over hele planeten, vil den
tumult og det kaos i den overgangsperiode, vi
befinder os i, blive væsentligt formildet.
Visnu siger:
”Når nogen nærer modvilje mod halvguderne, der er repræsentanter for Guddommens
Højeste Personlighed, mod Vedaerne, der
giver viden, mod køerne, mod brahmanaerne,
mod vaisnavaerne og yderst set mod Mig, den
Højeste Personlige Guddom, vil en sådan
person samt hele hans civilisation hurtigt blive
udryddet.” --Srimad Bhagavatam 7.4.27

SRILA PRABHUPADA
I BANKEN
Den 6. april 1976 havde Srila Prabhupada
og nogle af hans disciple et møde i Prabhupadas bank i Vrindavana. Prabhupada
startede med at fortælle historien om Dhruva
Maharajas møde med Kuvera, de himmelske
planeters skatmester eller bankmand, kan
man godt sige. Men selv om Kuvera kunne
have givet Dhruva umådelige rigdomme, bad
Dhruva kun om én ting fra Kuvera, nemlig at
han, Dhruva, måtte fortsætte med at være
Krishnas tjener. Prabhupada sagde videre til
bankmanden, at selv om bankmanden var
parat til at give eller låne Prabhupada en stor
sum penge, ønskede Prabhupada kun én ting
fra ham, nemlig at han måtte velsigne ham til
at fortsætte med at være Krishnas tjener.
En bankmand fortalte derefter en anden
historie. En mand var på hospitalet og skulle
have en hjertetransplantation. Lægerne tilbød
ham da tre mulige hjerter, nemlig et, der havde
tilhørt en general, et andet, der havde tilhørt en
stor forretningsmand, og et tredje, der havde
tilhørt en bankmand. ”Hvad for et af dem vil
du gerne have?” spurgte lægerne.

Manden svarede med det samme: ”Giv mig
bankmandens hjerte.”
Lægerne var forbavsede over hans hurtige
svar og spurgte: ”Hvorfor vil du så gerne have
bankmandens hjerte?”
Manden svarede: ”Fordi jeg kan være sikker på, at hans hjerte aldrig har været brugt.”
Prabhupada fortalte så en tredje historie:
”En fattig mand fik at vide af en ven: ”Penge
tiltrækker penge.” Det er faktisk tilfældet. Hvis
man har penge, kan man tiltrække flere penge.
Så manden gik hen i banken. En bankmand
sad og talte en stor sum penge, og den fattige
mand smed en mønt på bordet ved siden af
de mange penge. Han stod så og ventede,
imens han tænkte: ”Hvornår kommer pengene
til mig?” Bankmanden spurgte: ”Hvorfor står du
der?” Manden svarede: ”Jeg har hørt, at penge
tiltrækker penge, så jeg havde én mønt. Jeg har
lagt den ved siden af dine penge og venter på,
at de kommer over til mig.” Så bankmanden
sagde: ”Nej, nej, du har misforstået det. Det
er rigtigt, at penge tiltrækker penge, og nu har
mine penge tiltrukket dine penge.”
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GAVER FRA DEN
SÆDGIVENDE FADER
af Visakha-devi Dasi - Oversat af Christopher Thuesen

Da mysterietræet i vores have viste sig at være frodigt, værdsatte vi dets frugter som en
gave fra jorden, regnen, solen og Krishna.
En regnfuld dag i februar sidste år flyttede
min familie og jeg i nyt hus. Vi var glade for
de nye omgivelser på trods af den stærkt
trafikerede firsporede vej uden for vores
dør. I vores nye hjem var der en behagelig
afstand mellem os og vores naboer, børnene havde en for- og en baghave at boltre
sig i, og vi havde træer, vi kunne køle af i
skyggen under i sommermånederne. Der
var stedsegrønne træer og en kornel i forhaven, ahorn- og egetræer i baghaven, og
ved indkørslen havde vi et træ, vi ikke kunne
artsbestemme. Efter et par måneder fik det
lange, spidse blade.
I juni var vi urolige for, om vi skulle haste
på skadestuen til udpumpning, da børnene
insisterede på at spise de grønne, olivenagtige frugter, vores mysterietræ producerede i
overflod. I juli voksede de olivenagtige frugter sig store og røde. Dernæst mørkerøde.
Til sidst blev de lilla.
Blommer!
Grene på 4-5 meters længde buede nu
nedad, bugnende af frugt.
Jeg tænkte på blommebudding, blommetærte, blommemarmelade, blommenektar,
blommesyltetøj, syltede blommer og blommeis. Tankerne var fortsat behagelige, når
jeg efter mine morgengåture ville plukke
de største blommer, vaske dem, ofre dem
til Krishna og efterfølgende spise dem til
morgenmad, imens jeg blev forbløffet over,
hvor saftige, søde og bløde de var.
Når vi var på besøg hos nogen, ville vi forære værterne en posefuld blommer (blev vi
inviteret på besøg oftere end sædvanligt?).
I ny og næ kom naboerne forbi og fyldte
en kasse, de ville tage med sig hjem. Hvis
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nogen gjorde os en tjeneste, ville vi tilbyde
dem at plukke nogle blommer, de kunne
tage med hjem til deres familier. Da nogle
venner og jeg tog i parken, mæskede vi
os i blommer under nattehimlens skær. På
Herren Balaramas åbenbarelsesdag fandt
jeg den længste stige i huset og udvalgte
de mest delikate blommer, jeg senere ville
ofre til Ham. Træet var en nærmest uudtømmelig kilde. Da jeg gik rundt under træet for
at finde modne blommer, ville mine sko blive
farvet lilla af at træde på nedfaldsfrugten.
Omkring midten af august efter vi havde
plukket en masse blommer til Janmastami
(Herren Krishnas åbenbarelsesdag), bemærkede jeg, at vores træ gradvist rettede
sig op, ligesom man langsomt ranker ryggen efter at have dukket sig. I månedens
sidste uge stod træet som før. En halv snes
indtørrede blommer dinglede som store
rosiner fra dets grene, og nedenunder lå
den udsplattede nedfaldsfrugt til minde om
træets frodige storhedstid.
Ved at betragte et sådant træ som vores vil
en hortikulturentusiast finde en hortikulturel
forklaring på dets overdådige produktion af
lækker frugt. En blommeelsker vil se sine
lysters objekt. Den, der ikke bryder sig om
blommer, ser ikke noget af synderlig værdi,
og en hengiven ser Krishna, den sædgivende Fader.
En hengiven studser over, hvordan intet
menneske eller maskine kan skabe en
eneste blomme (end ikke en mager, udtørret en), der huser et frø, der er i stand til at
skabe et blommetræ, der kan skabe hundredvis af udsøgte blommer, og hver og en
af disse blommer kan skabe endnu et træ.

En hengiven ser, at den simple, delikate
blomme er jordens, regnens, solens og i
sidste ende selve Den Højeste Herres gave
til os. I retur kan vi intet andet tilbyde end
vores taknemmelighed samt den mængde
kærlighed, vi formår at nære til Krishna, der
så venligt har forsynet os med gaven.

Blommechutney

Tilberedelsestid: 30 minutter
Portioner: 4-6
1300 gram blommer
2 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 tsk. friskrevet ingefær

2 tørrede knuste chilier
2 tsk. stødt koriander
½ tsk. stødte kardemommefrø
½ tsk. rosenvand
400 gram sukker

Fjern stenene fra blommerne og skær dem
i tern. Varm ghee’en eller den vegetabilske
olie i en gryde over middelvarme. Tilsæt
ingefæren og de knuste chilier og steg dem
i et minut. Tilsæt blommerne og de øvrige
ingredienser. Chutneyen er klar, når den
er blevet til en klumpet puré. Nedkøles og
ofres til Krishna.

21

BREVKASSE

HVEM ER AVATARA AF HVEM?
Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål

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 spørgsmål.
SPØRGSMÅL: Er Krishna en avatara af Visnu,
eller er Visnu en avatara af Krishna? Jeg har
været en hengiven af Visnu siden min barndom.
Skal jeg nu ændre min hengivenhed? Jeg har
det sådan, at når jeg reciterer Hare Krishna og
lukker øjnene, ser jeg Visnus form. Er det rigtigt?
SVAR: Der er i virkeligheden ingen forskel på
Visnu og Krishna. Det er nøjagtig den samme
Højeste Person. Når den Højeste Person er på
kontoret og tager ansvar for de universelle anliggender, kaldes Han Visnu. Når den samme
Højeste Person er hjemme hos Sig Selv og har
fortrolig omgang med Sine venner og familiemedlemmer, kaldes Han Krishna. Krishna er et
mere fortroligt og personligt navn, og Visnu er
et mere formelt og officielt navn for den samme
Højeste Person.
Uanset om Krishnas eller Visnus form dukker
op i dit sind, når du reciterer Hare Krishna, gør
det ingen forskel. Sørg for blot at absorbere
dit sind helt i den transcendentale lyd af Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. På den måde vil du helt sikkert
genvinde omgangen med den Højeste Person,
Krishna eller Visnu, i Hans evige transcendentale rige.
SPØRGSMÅL: Er det forudbestemt af min
tidligere karma, eller er det min frie vilje, når jeg
lægger en oprigtig bestræbelse i at følge den
åndelige mesters instruktioner? Sommetider
kan jeg bestræbe mig seriøst og sommetider
ikke.
SVAR: Den grad, man er lydig over for den
åndelige mester, er ikke forudbestemt af ens
karma. Det er helt op til dig lige nu, hvor meget
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du vil være overgivet til at følge din åndelige
mesters instruktioner.
Du kan være ligegyldig og lide konsekvenserne, eller du kan være helt lydig og høste den
højeste belønning i form af at komme hjem,
tilbage til Guddommen, ved afslutningen på
dette liv. Valget er helt og aldeles dit, uanset
hvad din tidligere karma måtte være. Den
åndelige mester giver dig muligheden for at
blive befriet fra den forudbestemte indflydelse
fra karma-lovene. Det er den særlige nåde til
disciplen. Det er helt op til disciplen, hvorvidt
han vil drage fuldstændig fordel af guruens
nåde eller ej. Valget er et hundrede procent
dit. Hvad vælger du at gøre?
SPØRGSMÅL: Du skrev, at Gud giver os
alting, som vi behøver, men fordi vi ikke følger
Ham, lider vi. Men hvad nu, hvis ens karma er
således, at man ikke kan få viden om Krishnabevidsthed eller noget som helst åndeligt? Er en
sådan tvungen lidelse, hvor vi ikke engang kan
befri os selv, uanset hvor meget vi måtte ønske
det, blot en anden form for karma?
SVAR: Enhver, der seriøst søger efter den
højeste sandhed hinsides al lidelse, vil blive
velsignet ved at komme i kontakt med en af
Herrens hengivne, der derefter vil afsløre sandheden for én. Med andre ord kender Herren
inden i en persons hjerte personens ønske om at
erkende den højeste sandhed og sender derfor
den åndelige mester for at så bhakti-frøet i hans
hjerte. Når som helst nogen ønsker at blive fri for
sin karma, er alt, han behøver at gøre, at ønske
den frihed og derpå adlyde instruktionerne fra
den åndelige mester, der sendes af Herren for
at befri ham.

TEMPLET I

Aarhus

KØBENHAVN

For fremtidige arrangementer kontakt
Danesh Das Tlf.: 28880377
Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 53 83 11 08
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net
Hver søndag fest fra klokken 15. I skrivende stund
ingen tilmelding påkrævet.
Tirsdag den 14.12 Gita-jayanti: Srimad Bhagavad-gitas fremkomst. Bogdistribution for alle.
Torsdag den 23.12: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati
Thakuras bortgang. Aftenprogram fra kl. 17.
Fredag den 24.12: Aftenprogram fra kl. 17.
Fredag den 31.12: Aftenprogram fra kl. 17.

Radio Krishna Kbh.

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

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider
Mandag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Tirsdag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Onsdag 07.00 - 08.00
Torsdag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Fredag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00

Govinda - Take away

Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www.
www.govinda.dk - info@govinda.dk
Åbningstider:
Alle ugens dage fra 17.00 - 21.30

Facebook

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

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

WEBSIDER

www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside
www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller
nysgerrige om Hare Krishna
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.soundcloud.com/krishnadk/sets
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til
streaming eller download
www.intelligentdesign.dk
Videnskabsside om det seneste inden for debatten
omkring evolution, Darwin og intelligent design

ISKCON NORGE
HAREKRISHNA.NO

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
December måned er der kun søndagsfest som normalt.
Fra 13-16.
Den 23/12 er det Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras
bortgangsdag. Program i templet fra 17. Se event på
Facebook.
Den 24/12 juleprogram. Se Facebook event for mere
detaljer.
Facebook: Iskcon Oslo.
BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag og
prasada.
Friday kirtan: Hver siste fredag i måneden kl. 17-19.
(31.des. – nyttårsaften)
Tirsdag 14. des: Bhagavad-gitas fremkomstdag. Ettermiddags harinam kl. 17 – 19 på Torgalmenningen.
Fredag 24. des: Juleaften med kirtan, foredrag og
prasadam kl. 17 – 20.
Web: harekrishna.no
Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon
Mail: govindabergen@gmail.com

Krishnas Cuisine

Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no
Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00,
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.
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2022 VAISNAVA-KALENDER

Endnu engang har Danesh Dasa og Ananta Sri Dasa lavet en smuk vaisnava-kalender
på dansk. Den giver alle vigtige vaisnava-datoer inklusive klart markerede ekadasi-dage
og tidspunkter for fester og programmer i templet i København (med forbehold for coronaændringer). Derudover er der ugenumre, fuld- og nymånedage samt danske helligdage. I
år er kalenderen fyldt med smukke malerier samt fine citater fra Srila Prabhupadas bøger.
Pris: 125 kr.
Kan købes i Hare Krishna-templet i København eller bestilles direkte hos Ananta Sri
Dasa på mail@ananta.dk eller telefon 2222 2763.

