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 KALENDER
Covid-pandemien raser fortsat i verden, og 

selv om vi nu i Danmark ser ud til at åbne mere 
op, er det samme ikke tilfældet alle steder i ver-
den. Således er ISKCON i Indien hårdt ramt. 
Mange hengivne er blevet smittet, og mange 
er gået bort. Blandt disse er Pankajanghri 
Prabhu (se forsiden), Sridhama Mayapurs 
hoved-pujari igennem 50 år og sammen med 
sin tvillingebror Jananivasa måske ISKCON’s 
berømteste pujari. Pankajanghri Prabhu omta-
les på side 18, og på bagsiden inviteres alle til 
at deltage i et støttearrangement for hengivne, 
der er ramt af Covid i Indien og Bangladesh. På 
side 7 skriver Jahnu endvidere om pandemien.

På side 3 diskuterer Srila Prabhupada, 
hvorvidt Krishnabevidsthed er hinduisme eller 
ej. I dette blad kan man også læse en biolo-
giprofessor tage et kig på de seneste teorier 
om livets oprindelse, og Sri Nandanandanana 
Prabhu gennemgår Krishna og alle Hans 
ekspansioner for at sætte denne verdens 
begivenheder i et større perspektiv.

Og så skulle jeg ønske jer alle en god som-
mer, selv om det lige nu er usikkert, hvad den 
kommer til at byde på. Der er f.eks. kun lidt 
over en måned til, at der skulle være Ratha 
Yatra, men ingen ved endnu, om festivalen 
bliver afholdt eller ej eller i hvilket omfang. 
Det samme gælder Sri Krishna Janmastami 
sidst i august. Uanset hvad regner vi dog 
med at være tilbage igen om en måned. Hare 
Krishna. Ld.

God sommer!
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Det er en udbredt misforståelse, at Krishnabe-
vidsthedsbevægelsen repræsenterer Hindure-
ligionen. Krishnabevidsthed er på ingen måde 
en tro eller religion, der forsøger at overvinde 
andre trosretninger eller religioner. Tværtimod 
er det en essentiel kulturel bevægelse, der er 
beregnet for hele menneskesamfundet og ikke 
favoriserer nogen bestemt sekterisk trosretning. 
Det særlige formål med denne kulturelle bevæ-
gelse er at uddanne mennesker i, hvordan de 
kan elske Gud.

Indere både inden for og uden for Indien tror 
nogle gange, at vi prædiker den hinduistiske 
religion, men det gør vi faktisk ikke. Man vil 
ikke finde ordet hindu i Bhagavad-gita. I vir-
keligheden findes ordet hindu slet ikke noget 
sted i hele den vediske litteratur. Dette ord 
blev snarere introduceret udefra af muslimerne 
fra Indiens tilstødende provinser såsom Af-
ghanistan, Baluchistan og Persien. Der er en 
flod ved navn Sindhu i grænseområdet til de 
nordvestlige dele af Indien, og eftersom mus-
limerne ikke kunne udtale Sindhu korrekt, blev 
floden i stedet kaldt Hindu, og indbyggerne 
i denne del af landet blev givet navnet hin-
duer. I Indien kaldes europæerne med vedisk 
sprogbrug for mlecchaer eller yayanaer. På 
samme måde er hindu et navn, der er givet 
af muslimerne.

Indiens egentlige kultur beskrives i Bha-
gavad-gita, hvor der står, at ifølge naturens 
forskellige kvaliteter er der forskellige slags 
mennesker, der generelt klassificeres i fire 
sociale ordener og fire åndelige ordener. 
Dette system med social og åndelig opdeling 
er kendt som varnasrama-dharma. De fire 
varnaer eller sociale ordener er brahmana, 
ksatriya, vaisya og sudra. De fire asramaer 
eller åndelige ordener er brahmacarya, grhas-
tha, vanaprastha og sannyasa. Varnasrama-
systemet beskrives i de vediske skrifter, der 

er kendt som Puranaerne. Denne vediske 
kulturinstitutions mål er at uddanne alle men-
nesker i at gøre fremskridt i viden om Krishna 
eller Gud. Det er hele det vediske program.

Da Herren Caitanya talte med den store 
hengivne Ramananda Raya, spurgte Her-
ren Caitanya ham: ”Hvad er menneskelivets 
grundlæggende princip?” Ramananda Raya 
svarede, at den menneskelige civilisation be-
gynder, når varnasrama-dharma accepteres. 
Ikke før vi når til standarden af varnasrama-
dharma, kan man tale om en menneskelig 
civilisation. Derfor forsøger den Krishnabe-
vidste bevægelse at etablere dette rigtige 
menneskelige civiliseringssystem, der er kendt 
som Krishnabevidsthed eller daivi-varnasrama 
– guddommelig kultur.

I Indien bliver varnasrama-systemet nu givet 
en perverteret retning, og derfor gør en mand, 
der er født i en brahmana-familie (den højeste 
sociale orden), krav på at blive accepteret som 
brahmana. Men dette krav accepteres ikke 
af sastra (skrifterne). Ens forfædre kan have 
været brahmana ifølge gotra eller familiens 
arvelige orden, men ægte varnasrama-dharma 
er baseret på de faktiske kvaliteter, man besid-
der uanset fødsel eller arv. Derfor prædiker vi 
ikke hinduernes nutidige system, og vi prædi-
ker navnlig ikke læren fra dem, der er under 
Sankaracaryas indflydelse, for Sankaracarya 
hævdede, at den Absolutte Sandhed er uper-
sonlig, og benægtede dermed indirekte Guds 
eksistens.

Sankaracaryas mission var speciel. Han 
kom for at genetablere den vediske indflydelse 
oven på buddhismens indflydelse. Fordi bud-
dhismen blev udbredt af Kejser Asoka 2.300 
år tidligere, gennemsyrede den buddhistiske 
religion næsten hele Indien. Ifølge den vediske 
litteratur var Buddha en inkarnation af Krishna, 
der havde en speciel kraft og åbenbarede sig 

SRILA PRABHUPADAS SIDE 
Krishnabevidsthed: Hindusekt eller guddommelig kultur?

af Srila Prabhupada
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for et særligt formål. Hans tankesystem eller 
tro blev accepteret vidt og bredt, men Buddha 
afviste Vedaernes autoritet. Mens buddhismen 
spredtes, ophørte den vediske kultur både i 
Indien og andre steder. Siden Sankaracaryas 
eneste mål derfor var at uddrive Buddhas filo-
sofiske system, introducerede han et system, 
der blev kaldt mayavada.

Strengt taget er mayavada-filosofi ateisme, 
for det er en proces, hvor man forestiller sig, 
at der er en Gud. Denne mayavada-filosofi 
har eksisteret i umindelige tider. Det nuvæ-
rende indiske system af religion eller kultur er 
baseret på Sankaracaryas mayavada-filosofi, 
der er et kompromis med buddhistisk filosofi. 
Ifølge mayavada-filosofien er der i virkelig-
heden ingen Gud, eller hvis Gud eksisterer, 
er Han upersonlig og altomfattende og kan 
derfor forestilles i enhver form. Denne kon-
klusion er ikke i overensstemmelse med den 
vediske litteratur. Denne litteratur nævner 
mange halvguder, der tilbedes af forskellige 
årsager, men i alle tilfælde accepteres den 
Højeste Herre, Guddommens Personlighed 
Visnu, som den Højeste Hersker. Dette er 
ægte vedisk kultur. 

Den Krishnabevidste filosofi fornægter 
ikke Guds eller halvgudernes eksistens, men 
mayavada-filosofien fornægter begge dele. 
Denne filosofi fastholder, at hverken halvgu-
derne eller Gud eksisterer. For mayavadierne 
er alt i sidste ende nul. De siger, at man kan 
forestille sig en hvilken som helst autoritet, 
uanset om det er Visnu, Durga, Herren Siva 
eller Solguden, der er halvguderne, der ge-
nerelt tilbedes i samfundet. Men mayavada-
filosofien accepterer reelt set ikke eksistensen 
af en eneste af dem. Mayavadierne siger, at 
fordi man ikke kan koncentrere sit sind på den 
upersonlige Brahman, kan man forestille sig 
en hvilken som helst af disse former. Det er et 
nyt system, der hedder pancopasana. Det blev 
introduceret af Sankaracarya, men Bhagavad-
gita indeholder ikke sådanne doktriner, og 
derfor er de ikke autoriserede.

Bhagavad-gita accepterer halvgudernes ek-

sistens. Halvguderne beskrives i Vedaerne, og 
man kan ikke fornægte deres eksistens, men 
de skal ikke forstås eller tilbedes, som Sanka-
racarya foreskriver det. Tilbedelse af halvgu-
der afvises i Bhagavad-gita. I Bhagavad-gita 
(7.20) fremgår det klart:

kamais tais tair hrta jnanah
prapadyante ’nya-devatah
tam tam niyamam asthaya

prakrtya niyatah svaya
”De, hvis sind er forstyrret af materielle øn-

sker, overgiver sig til halvguderne og følger et 
særligt sæt regler for tilbedelse ifølge deres 
egen natur.”

Ydermere siger Herren Krishna i Bhagavad-
gita (2.44):

bhogaisvarya-prasaktanam
tayapahrta-cetasam

vyavasayatmika buddhih
samadhau na vidhiyate

”I sindene på dem, der er for knyttede til 
sansenydelse og materiel overflod, og som 
forvirres af sådanne ting, finder den reso-
lutte beslutsomhed om hengiven tjeneste ikke 
sted.” De, der følger de forskellige halvguder, 
er blevet beskrevet som hrta jnanah, der be-
tyder ”de, der har mistet deres fornuft.”

Det bliver også yderligere forklaret i Bhag-
avad-gita (7.23):

antavat tu phalam tesam
tad bhavaty alpa-medhasam

devan deva-yajo yanti
mad-bhakta yanti mam api

”Mennesker med lille intelligens tilbeder 
halvguderne, og deres frugter er begrænsede 
og midlertidige. De, der tilbeder halvguderne, 
kommer til halvgudernes planeter, men Mine 
hengivne når Min højeste bolig.” De belønnin-
ger, der gives af halvguderne, er midlertidige, 
for enhver materiel facilitet gives i forbindelse 
med den midlertidige krop. Uanset hvilke 
materielle faciliteter man får, hvad end det er 
via moderne videnskabelige metoder eller ved 
at udlede velsignelser fra halvguderne, vil de 
ophøre med kroppen. Men åndeligt fremskridt 
vil aldrig få ende.
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Folk må ikke tro, at vi prædiker en sekterisk 
religion. Nej, vi prædiker ganske enkelt, hvor-
dan man elsker Gud. Der er mange teorier 
om Guds eksistens. Ateisten vil for eksempel 
aldrig tro på Gud. Ateister som Professor 
Jacques Monod, der vandt Nobelprisen, er-
klærer, at alt er tilfældigt (en teori, der allerede 
blev fremsat langt tilbage af indiske ateistiske 
filosoffer såsom Carvaka). Andre filosofier 
såsom karma-mimamsa-filosofien accepterer, 
at hvis man gør sit arbejde godt og ærligt, kom-
mer resultaterne automatisk uden behov for at 
svare til Gud. Som bevis drager tilhængere af 
sådanne teorier parallel til en person, der er 
syg som følge af en infektion og tager medicin 
imod det, så sygdommen neutraliseres. Men 
vores argument i denne forbindelse er, at selv 
om man giver en mand den bedste medicin, 
kan han stadig dø. Resultatet er sjældent til 
at forudse. Der er derfor en højere autoritet, 
daiva-netrena, en Højeste Leder. Hvordan 
sker det ellers, at en rig og from mands søn 
bliver hippie, eller en mand, der arbejder me-
get hårdt og bliver rig, får at vide af sin læge: 
”Nu må du ikke spise mad længere, men kun 
indtage bygvand.”?

Karma-mimamsa-teorien fastholder, at alt 
i verden sker uden Guds styring. Sådanne 
filosofier hævder, at alt sker på grund af lyst 
eller begær (kama-haitukam). På grund af be-
gær bliver en mand tiltrukket af en kvinde, og 
tilfældigvis er der sex, og kvinden bliver gravid. 
Der er faktisk ikke en plan om at gøre kvinden 
gravid, men grundet de naturlige forhold, når 
en mand og kvinde forenes, bliver resultatet 
en kendsgerning. Den ateistiske teori, der 
beskrives i Bhagavad-gitas 16. kapitel som 
asurisk eller dæmonisk, er, at alt faktisk sker 
på denne måde på grund af tilfældigheder og 
som resultat af naturlig tiltrækning. Denne 
dæmoniske teori støtter idéen om, at hvis 
man ønsker at undgå børn, kan man benytte 
prævention. 

Faktisk er der en stor plan for alt – den 
vediske plan. Den vediske litteratur giver an-
visninger til, hvordan mænd og kvinder skal 

forenes, hvordan de skal få børn, og hvad for-
målet med sexliv er. Krishna siger i Bhagavad-
gita, at sexliv er sanktioneret af den vediske 
orden, eller at sexliv under de vediske regler 
og regulativer er autoriseret og accepteres af 
Ham. Men tilfældigt sexliv er ikke accepta-
belt. Hvis man ved et tilfælde bliver seksuelt 
tiltrukket, og det resulterer i børn, kaldes de 
varna-sankara, uønsket befolkning. Dette er 
de lavere dyrs fremgangsmåde, og det er ikke 
acceptabelt for mennesker. For mennesker er 
der en plan. Vi kan ikke acceptere den teori, 
at der ikke er en plan for menneskelivet, eller 
at alt fødes tilfældigt og på grund af materiel 
nødvendighed.

Sankaracaryas teori om, at der ikke er en 
Gud, og at man kan fortsætte sit arbejde og 
forestille sig Gud i en hvilken som helst form 
blot for at bevare fred og ro i samfundet, er 
også mere eller mindre baseret på samme 
idé om tilfældigheder og nødvendighed. Vores 
måde er imidlertid aldeles anderledes og ba-
seret på autoritet. Det er denne guddommelige 
varnasrama-dharma, som Krishna anbefaler, 
og ikke kastesystemet, som det forstås i dag. 
Dette moderne kastesystem bliver nu også 
fordømt i Indien, og det skal fordømmes, for 
klassificeringen af forskellige mennesketyper 
ifølge fødsel er ikke det vediske eller guddom-
melige kastesystem.

Der er mange klasser af mennesker i sam-
fundet. Nogle er ingeniører, nogle er læger, 
nogle kemikere, handelsmænd, forretnings-
folk og så videre. Disse forskellige klasser 
er imidlertid ikke bestemt af fødsel, men af 
kvalitet. Der er intet fødselskastesystem i den 
vediske litteratur, og vi accepterer det heller 
ikke. Vi har intet at gøre med kastesystemet, 
der desuden også afvises af offentligheden i 
nutidens Indien. I stedet giver vi alle chancen 
for at blive brahmanaer og dermed opnå den 
højeste status i livet.

Fordi der i dag er mangel på brahmanaer, 
åndelige ledere, og ksatriyaer, administrative 
mænd, og fordi hele verden styres af sudraer 

(Fortsættes side 22)
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På trods af det faktum, at alt kommer fra 
det Højeste Væsen, er Han stadig hævet over 
det hele. Han ophører aldrig med at være 
engageret i Sine evige glædesaktiviteter med 
Sine hengivne i det åndelige rige, så i skabel-
sen af de materielle verdener ekspanderer 
den Højeste Sig i forskellige former, der er 
Hans fuldstændige dele. Krishna er den op-
rindelige Herre, den originale Guddommens 
Personlighed, der kan ekspandere Sig Selv i 
ubegrænsede former med alle Sine energier. 
Disse ekspansioner er ikke forskellige fra Ham, 
men kan udvise forskelle i form.

Krishna ekspanderer Sig først som Baladeva 
eller Balarama, der betragtes som Krishnas 
anden krop og bror. Balarama assisterer Her-
ren Krishna i utallige åndelige lilaer i både de 
åndelige og materielle verdener.

Herren Balarama er også Herren Sankar-
sana, Herren over den skabende energi. Han 
skaber og er tilflugtsstedet for de materielle og 
åndelige verdener. Ved Krishnas vilje og den 
åndelige energis kraft skaber Herren Balarama 
den åndelige verden, der består af planeten 
Goloka Vrindavana og Vaikuntha-planeterne.

Herren Balarama assisterer især Herren 
Krishna i skabelsen af de materielle verde-
ner. Efter Balarama har ekspanderet Sig til 
Herren Maha-Sankarsana, ekspanderer Han 
Sig videre i fire forskellige former, nemlig: 
1) Karanodakasayi Visnu [Maha-Visnu], 2) 
Garbhodakasayi Visnu [ekspansionen i hvert 
univers], 3) Ksirodakasayi Visnu [Oversjælen 
i alle individer] og 4) Sesa, der også kaldes 
Sesanaga. Disse fire første fuldstændige dele 
assisterer i den materielle kosmiske manife-
station. Sesa er Balaramas form, der assiste-

rer i Herrens personlige tjeneste. Han kaldes 
også Ananta, der betyder ubegrænset, fordi 
han assisterer Herren i Dennes ubegrænsede 
og forskelligartede aktiviteter.

***

Nærmere forklaret begynder alle Herrens 
ekspansioner med Sri Krishna. Med henblik på 
Sine aktiviteter på ét af de højeste niveauer i 
den åndelige verden, nemlig Dvaraka, ekspan-
derer Sri Krishna Sig til Balarama, der så eks-
panderer Sig som Pradyumna og Aniruddha. 
Disse fire ekspanderer sig videre til endnu en 
firdobbelt form, der er til stede i den åndelige 
himmels ubegrænsede Vaikuntha-planeter. 
Denne anden firdobbelte form er kendt som 
Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna og Ani-
ruddha, der er uforanderlige, transcendentale 
ekspansioner af den Højeste Herre, Krishna. 
I denne anden firdobbelte form er Vasudeva 
en ekspansion af Krishna, og Sankarsana 
repræsenterer Balarama.

I Vaikuntha-himmelen kaldes den rene, 
åndelige, skabende energi suddha-sattva, der 
opretholder alle de åndelige planeter med en 
fuldstændig overflod af viden, rigdom, kraft, 
skønhed osv., der alle gennemtrænger hele 
den åndelige verden og til fulde nydes af 
beboerne der. Denne energi er intet andet 
end en fremvisning af Balarama eller Maha-
Sankarsanas skabende kræfter. Det er også 
denne Sankarsana, der er den oprindelige 
årsag til Årsagshavet, hvor Karanodakasayi 
Visnu (Maha-Visnu) sover, mens Han udånder 
frøene til utallige universer. Når den kosmiske 
skabelse udslettes, opgår alle de materielt 

KRISHNA OG 
HANS EKSPANSIONER

af Sri Nandanandana Dasa - Oversat af Jesper Frydenlund
Sri Nandanandana Dasa gennemgår i det følgende sammenhængen mellem Herren Sri 

Krishna, Guddommens Oprindelige Personlighed, og Guddommens mange avataraer eller 
ekspansioner.
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en tilstand af guddommelig søvn, der kaldes 
yoga-nidra. Derfor siges det, at den universelle 
skabelse blot er Maha-Visnus drøm.

Eftersom vandet fra Årsagshavet, der er 
kendt som Karanahavet, kommer fra Maha-
Visnus krop, er det fuldstændigt åndeligt. Den 
hellige Ganges er blot en dråbe fra dette hav, 

der kan rense de faldne 
sjæle.

Herren Balarama eks-
panderer Sig også til den 
store slange Ananta el-
ler Sesanaga, der hviler 
på Årsagshavet og tje-
ner som det leje, hvorpå 
Maha-Visnu ligger. Denne 
Ananta-Sesa er Guds 
hengivne inkarnation, der 
intet andet kender end 
at tjene Herren Krishna. 
Med Sine tusinder af 
munde besynger Han al-
tid Herren Krishnas ende-
løse herligheder. I Herren 
Krishnas lilaer ekspande-
rer Han også Sig Selv til 

at tjene som Herren Krishnas udstyr såsom 
paraply, sko, sengetøj, pude, beklædnings-
genstande, lænestol, bopæl, hellig gayatri-tråd 
og trone. Derfor har han opnået og udviser 
kulminationen af tjeneste til Herren Krishna.

Ved tidspunktet for skabelsen efter, at den 
Højeste har sovet i et stykke tid, er det første, 
der kommer fra Herren Maha-Visnus ånde-
drag, de personificerede Vedaer, der tjener 
Ham ved at vække Ham fra Hans mystiske 
søvn. De begynder med entusiastisk sang 
af Hans herligheder, lilaer og lovprisninger, 
ligesom en konge vækkes om morgenen af en 
digter, der reciterer kongens heroiske bedrifter. 
Dette viser den vediske litteraturs evige natur. 
Vedaerne er ikke menneskelige skriverier, 
men åndelige ord, der eksisterer før og efter 
den materielle skabelse og kommer fra den 
Højeste Herre.

Når Herren er vækket, kaster Han blikket 

betingede, men uudslettelige levende væse-
ner i Maha-Visnus krop, hvor de hviler, indtil 
tiden kommer for næste skabelse. Således er 
Balarama som Sankarsana den oprindelige 
Maha-Visnu, fra hvem den materielle manife-
stations energier udspringer.

Kort sagt har Herren Krishna fire originale 
ekspansioner med henblik 
på Sine åndelige aktiviteter 
i Vaikunthas verden, nemlig 
Vasudeva, Sankarsana, 
Pradyumna og Aniruddha. 
Maha-Visnu er en eks-
pansion af Sankarsana, 
Garbhodakasayi Visnu 
er en ekspansion af Pra- 
dyumna, og Ksirodakasayi 
Visnu er en ekspansion af 
Aniruddha.

***

For at forklare formålet 
og funktionerne med disse 
ekspansioner står der i Sri-
mad-Bhagavatam (2.6.42): 
”Maha-Visnu (Karanodakasayi Visnu) er den 
Højeste Herres første inkarnation i skabelsen 
af de materielle verdener. Han er Herren 
over evig tid, rum, årsag og virkning, sindet, 
elementerne, det materielle ego, naturens 
kvaliteter, sanserne, Herrens (Garbhodakasayi 
Visnus) universelle form og totalsummen af 
alle levende væsener, bevægelige såvel som 
ubevægelige.”

Så lægger Maha-Visnu Sig ned i floden 
Viraja, der er grænsen mellem de åndelige og 
materielle verdener. Herren Maha-Visnu er i 
Sine tusinder og atter tusinder af personlige 
dele kilden til tusinder af inkarnationer. Han er 
skaberen af talrige individuelle sjæle. Han er 
også kendt under navnet Narayana, der bety-
der de individuelle jiva-sjæles tilflugtssted. Fra 
Ham udspringer den store mængde vand, der 
er kendt som det åndelige Årsagshav. Maha-
Visnu ligger således på Årsagshavets vand i 
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over mayas materielle energi, hvorved hun bli-
ver opildnet. På det tidspunkt indgyder Herren 
de originale frø af alle levende væsener. Dette 
blik er måden, hvorpå den Højeste befrugter 
den materielle natur med alle levende væse-
ner. På den måde rører Herren ikke personligt 
den materielle energi, men via Sin funktionelle 
ekspansion placerer Han de levende væsener 
i den materielle natur med Sit blik. Denne 
funktionelle ekspansion tager form som Siva, 
hvilket vil blive forklaret senere.

Efter at have opildnet den materielle natur i 
naturens tre kvaliteter – lidenskab, godhed og 
uvidenhed – bliver disse kvaliteter aktive, og 
den materielle natur begynder at give fødsel til 
den totale materielle energi, der er kendt som 
hiranya-mahat-tattva. Dette er den totale sum 
af kosmisk intelligens. Derved bliver den ma-
terielle natur ansporet af de betingede sjæles 
destinationer, der er bestemt af indflydelsen 
fra naturens kvaliteter.

Udelukkende via Maha-Visnus blik skabes 
bevidsthed, der er kendt som mahat-tattva. 
Den herskende Guddom over mahat-tattva 
er Herren Vasudeva, en anden ekspansion 
af Herren Krishna. Dette forklarer, hvordan 
den materielle energi er som de levende væ-
seners Moder, mens Herren er alles Højeste 
Fader. Ligesom en kvinde ikke kan føde uden 
kontakt med en mand eller i det mindste med 
hans sæd, kan den materielle natur heller ikke 
skabe uden kontakt med det Højeste Væsen.

Så først manifesteres den totale materielle 
energi, og fra den opstår de tre former for 
egoisme, der er de oprindelige kilder til alle 
halvguderne (de mindre styrende guddomme), 
sanserne og de materielle elementer. Ved at 
kombinere de forskellige elementer skaber 
Den Højeste Herre alle de ubegrænsede uni-
verser. Når de materielle elementer er blevet 
manifesteret, og det fulde potentiale for at ska-
be universerne er blevet etableret, begynder 
de utallige universer at udgå fra Maha-Visnus 
kropsporer og Hans udåndinger. De dukker 
frem ligesom atomiske partikler, der svæver 
i solskinnet og passerer gennem et vindues-

net. Når Maha-Visnu indånder på tidspunktet 
for den universelle tilintetgørelse, vender de 
tilbage til Hans krop. På denne måde er Maha-
Visnu alle universernes Oversjæl. 

Brahma, halvguderne og hvert univers 
forbliver i live den tid, én af Hans udåndinger 
varer. Imidlertid er der ingen grænser for 
Maha-Visnus udåndinger.

Når alle de ubegrænsede universer er skabt, 
ekspanderer Maha-Visnu Sig til et ubegrænset 
antal former og træder ind i hvert univers som 
Garbhodakasayi Visnu. Når Han kommer ind i 
hvert univers, ser Han, at der er intet sted, hvor 
Han kan opholde sig. Derfor fylder han efter 
en vis overvejelse halvdelen af universet med 
vand fra Sin egen sved. Så lægger Han sig 
ned på vandet, igen støttet af Sesanagas leje.

Garbhodakasayi Visnu, der er kendt inden 
for universet som Hiranyagarbha og Antarya-
mi, Oversjælen, prises i de vediske hymner. 
Han er alle universernes hersker og den ydre, 
materielle energis tilflugtssted. Men fordi Han 
er transcendental, er Han fuldstændigt uberørt 
af kontakten med den ydre energi.

Dernæst er der Visnus tredje ekspansion, 
Ksirodakasayi Visnu, der er inkarnationen af 
godhedens kvalitet. Han er Herrens univer-
selle form og ekspanderer Sig som Oversjælen 
i ethvert levende væsen. Han er kendt som 
Ksirodakasayi Visnu, fordi han ligger på Mæl-
kehavet på øen Svetadvipa. Disse er Herren 
Visnus tre ekspansioner, der overvåger og 
muliggør skabelsen af den materielle verden.

På denne måde kan vi se, hvorledes alle 
Herrens ekspansioner og også Hans ener-
gier, der er manifesteret for at frembringe 
den kosmiske skabelse, alle stammer fra 
Herren Krishna. Derfor er grunden til, at Her-
ren Krishna anses for at være den niende 
inkarnation, kun, at dette er rækkefølgen, i 
hvilken Han udfolder Sine avataraer, før Han 
manifesterer Sine Egne aktiviteter. Når vi får 
en dybere forståelse af denne beskrivelse, vil 
vi kunne se, at alt, der sker, i bund og grund 
blot er en blandt Herrens mange lilaer.

Et par ekstra vers, der klarlægger dette 
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emne i Srimad-Bhagavatam, inkluderer den 
Første Bogs 3. kapitel, der beskriver Den 
Højeste Herres inkarnationer. Efter en gen-
nemgang af de vigtigste inkarnationer står 
der i vers 28:

ete camsa-kalah pumsah
krsnas tu bhagavan svayam

indrari-vyakulam lokam
mridayanti yuge yuge

”Alle de ovenfornævnte inkarnationer er 
enten fuldstændige dele eller dele af fuldstæn-
dige dele af Herren, men Herren Sri Krishna er 
den oprindelige Guddommens Personlighed. 
De åbenbarer Sig alle på planeterne, når der er 
forstyrrelser fra ateisterne. Herren inkarnerer 
Sig for at beskytte de troende.”

I Brahma-samhita (5.1) siger Herren Brahma 
også:

isvarah paramah krsnah
sac-cid-ananda-vigrahah

anadir adir govindah
sarva-karana-karanam

”Krishna, der er kendt som Govinda, er Den 
Højeste Guddom. Han har en evig, lyksalig, 
åndelig krop. Han er oprindelsen til alt. Han 
har ingen anden oprindelse, og Han er den 
primære årsag til alle årsager.”

På denne måde erklærer den vediske litte-
ratur sig enig i, at Krishna er kilden til Brahma, 
Siva og alle andre halvguder. I Atharva Veda 
(Gopala-tapani Upanisad 1.24) står der, yo 
brahmanam vidadhati purvam yo vai vedams 
ca gapayati sma krsnah: ”Det var Krishna, 
der i begyndelsen instruerede Brahma i ve-
disk viden, og som formidlede vedisk viden 
i fortiden.”

Narayana Upanisad (1) siger så, atha 
puruso ha vai narayano kamayata prajah 
srijeyeti: ”Så ønskede Den Højeste Personlig-
hed, Narayana, at skabe levende væsener.” 
Upanisaden fortsætter, narayanad brahma 
jayate, narayanad prajapatih prajayate, nara-

yanad indro jayate, narayanad ashtau vasavo 
jayante, narayanad ekadasha rudra jayante, 
narayanad dvadashadityah: ”Fra Narayana 
fødes Brahma, og fra Narayana fødes patri-
arkerne også. Fra Narayana fødes Indra, fra 
Narayana fødes de otte Vasuer, fra Narayana 
fødes de elleve Rudraer, og fra Narayana 
fødes de tolv Adityaer.”

Narayana er som tidligere forklaret Krishnas 
ekspansion.

Der står videre i Narayana Upanisad 4, brah-
manyo devaki-putrah: ”Devakis søn, Krishna, 
er den Højeste Personlighed.”

I Moksa-dharma siger Sri Krishna Selv:

prajapatim ca rudram capy aham eva srijami vai
tau hi mam na vijanito mama maya-vimohitau

”Patriarkerne, Siva og andre er skabt af Mig, 
selv om de ikke ved, at de er skabt af Mig, for 
de vildledes af Min illusoriske energi.”

Herren Brahma fortsætter med at bede og 
forklarer i Brahma-samhita (5.46), hvorledes 
kraften i Krishnas ekspansioner spreder sig 
fra den ene form til den næste:

diparcir eva hi dasantaram abhyupetya
dipayate vivrita-hetu-samana-dharma
yas tadrg eva hi ca visnutaya vibhati

govindam adi-purusam tam aham bhajami

”Et stearinlys’ lys, der bliver overført til andre 
stearinlys, er overalt det samme i sin kvalitet, 
selv om det brænder separat [i de forskellige 
lys]. Jeg tilbeder den Oprindelige Herre, Gov-
inda, der manifesterer Sig på samme levende 
måde i Sine forskellige manifestationer.”

Således accepterer den vediske viden klart 
Sri Krishna (Govinda) som den oprindelige, 
uafhængige, årsagsløse kilde til alle Hans 
forskellige personlighedsmanifestationer, der 
er kendt som de forskellige Visnu-avataraer 
(former/personligheder).

Hentet fra Dandavats: shttp://www.danda-
vats.com/?p=70584
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FARVEL TIL 
PANKAJANGHRI PRABHU

Til de mange store sjæle, ISK-
CON har mistet verden over som 
følge af Covid-epidemien, skal nu 
lægges Hans Nåde Pankajanghri 
Prabhu, der gik bort i Sridhama 
Mayapur den 4. maj 2021, efter at 
hans hårde, men forgæves kamp 
mod sygdommen var blevet fulgt 
af hengivne verden over.

Pankajanghri Prabhu gjorde 
tjeneste i Mayapur i to generatio-
ner sammen med sin tvillingebror, 
Jananivasa Prabhu. De to unge 
engelske mænd blev Srila Prab-
hupadas disciple i begyndelsen 
af 1970’erne og slog sig på hans 
ønske ned i Mayapur, hvor de 
overtog tilbedelsen af Deiteterne, 
Sri-Sri Radha-Madhava og senere 
også Herren Nrsimhadeva. Under 
deres ledelse nåede Deitets-
tilbedelsen op til den højeste standard noget 
sted i ISKCON.

Med deres 50 års uafbrudte og trofaste tje-
neste er de to brødre blevet berømte verden 
over som skoleeksempler på hengiven tjene-
ste, hvorfor tabet af Pankajanghri Prabhu er 
gået verden rundt. GBC’s forretningsudvalg 
udsendte da også straks et officielt mindebrev 
til ære for Pankajanghri Prabhu. 

Officielt afskedsbrev fra GBC
Kære hengivne.
Modtag vores dybeste respekt. Al ære til 

Srila Prabhupada.
Hans nåde Pankajanghri Prabhu, ISKCON’s 

mest elskede pujari for Herren Nrsimhadeva, 
er gået bort fra denne verden i Sri Dhama 
Mayapur.

Efter i 1973 at have sluttet sig til ISKCON i 
kølvandet på hans tvillingebroder, Hans Nåde 

Jananivasa Prabhu, helligede de to brødre 
deres liv til at tjene Deiteterne i ISKCON’s In-
ternationale Hovedkvarter i Herren Caitanyas 
guddommelige bolig, Sri Mayapur.

Pankajanghri Prabhu tjente ikke blot Her-
ren, men også hengivne verden over, der ville 
vende sig til ham i tider af nød og tigge ham 
om at frembære deres hjerters bønner til Her-
ren Nrsimhadevas fødder. Enhver hengiven, 
der har besøgt Mayapur Dhama, vil bevare 
et kærligt billede af Pankajanghri Prabhu på 
Nrsimhadevas alter, hvor han ofrede bønner 
og puja på vegne af de hengivne og derefter 
tilbød Herrens mahaprasadam til de hengivne.

Mange af os var imidlertid ikke klar over, at i 
baggrunden ledede Pankajanghri Prabhu også 
i mange år pujari-departementet og sikrede, 
at tjenesten til Deiteterne fortsætter korrekt til 
højeste standard samtidig med, at den blev 

(Fortsættes side 12)



11

CORONA-KOMMENTAR

I den vediske tidsalder ansatte konger 
brahmanaer til at udføre ofringer til naturen 
for at sikre naturens velvillige samarbejde 
med menneskeheden. Naturen er styret af 
forskellige halvguder, og det var til dem, man 
udførte ofringer.

I den nuværende tidsalder – Kali-tidsalderen 
– er der ingen kvalificerede brahmanaer til 
at udføre disse ofringer, og på grund af den 
generelle mangel på taksigelser (ofringer) 
til naturen straffes menneskeheden hårdt af 
Moder Jord i disse tider. Krishna tilkendegiver 
tydeligt i Bhagavad-gita, at hvis man ikke giver 
tak til naturen eller halvguderne, høster man 
udelukkende synd.

En af de største synder, den moderne civi-
lisation begår, er uden tvivl de hæmningsløse 
massemyrderier på dyr, der foregår på verdens 
slagterier. Det vil sikkert overraske mange, 
at verdens næststørste forretning, der kun 
overgås af våbenindustrien, er kødindustrien. 
At slagte dyr i den megaskala, vi gør i øjeblik-
ket, gør naturen rasende. Den nuværende 
corana-epidemi er blot naturens straf for mas-
semord på dyr.

Ingen kan gøre sig håb om en bedre verden, 
før disse massemyrderier på dyr stopper. En 
journalist spurgte engang Srila Prabhupada: 
”Deres nåde, hvordan ville De skabe fred i 
verden?” Med det samme uden et sekunds 
pause svarede Prabhupada: ”Jeg ville lukke 
alle slagterier i verden ned.”

Visnu (Gud) siger: ”Når nogen nærer mod-
vilje mod halvguderne, der er repræsentanter 
for Gud, mod Vedaerne, der giver viden, mod 
køerne, mod brahmanaerne, mod vaisna-
vaerne og yderst set mod Mig, den Person-
lige Guddom, vil en sådan person samt hele 
hans civilisation blive udryddet uden varsel.” 

(Srimad-Bhagavatam 7.4.27)
Den nuværende forbrugerkultur vil blive hu-

sket af kommende generationer som et sekund 
af mørke i forhold til virkeligheden, der består 
af evighed, viden og lyksalighed. Yderst set 
er covid bare en anden af de elendigheder, 
naturen overdænger os med. At hænge sig 
specielt i én elendighed og analysere den til 
bevidstløshed i mediemaskinen er hovedløst.

Når man ved, hvordan naturen fungerer i 
forhold til naturens tre kvaliteter, og når man 
ved, at man er totalt afhængig af naturen for sin 
overlevelse i verden, udfører man taksigelser 
eller ofringer til naturen, nøjagtigt som vores 
forfædre har gjort det i tusindvis af år. Man sid-
der ikke og flår sig selv i håret og jamrer sig: 
”Hvordan kunne det ske?” Det kunne ske, fordi 
man begår forbrydelser mod Moder Natur og 
hendes indbyggere. Så simpelt er det.

Med hensyn til covidkrisen har der været et 
væld af spekulationer og forskellige konspirati-
onsteorier undervejs. Jeg kan faktisk tro på, at 
virusen er menneskeskabt af de dæmoniske 
kræfter, der styrer verden i øjeblikket, i forsøg 
på reducere verdens befolkning, så den er let-
tere at styre. Men det er sådan set ligegyldigt, 
om krisen er et plot af dæmoner. Pointen er, at 
vi bliver straffet af naturen for vores forbrydel-
ser mod hende. Hvem, hvorfor og hvordan er 
faktisk helt uden betydning i universet.

Men at der slet ingen virus er, er for dumt at 
tro på. Tal og fakta bliver uden tvivl forvansket 
i medierne, men jeg kender dusinvis af hen-
givne, der er døde af covid her i og omkring 
Mayapur.

Der er dog et lyspunkt ved hele affæren. Det 
er faktisk sådan, at Krishna i sin uendelige vis-
dom har sagt, at fordi der ingen kvalificerede 
brahmanaer er i Kali-yuga til at udføre vediske 

af Jahnu Dasa
Et yderst aktuelt emne i disse dage er corona-pandemien.

(Fortsættes side 12)
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ofringer, kan enhver udføre den største ofring, 
dvs. fremsige Hare Krishna-mantraet, det store 
udfrielses-mantra. Den største ofring, man kan 
udføre i denne Kali-yuga, er at ytre eller synge 
Hare Krishna-mantraet. Det sker kun én gang i 
Brahmas dag, at Krishna stiger ned. Brahmas 
dag er fire milliarder år lang (Brahmas dag og 
nat er faktisk otte milliarder solår).

Vi er så ultraheldige at være blevet født i 
denne ene ud af tusinde Kali-tidsaldre, hvor 
Krishna stiger ned til planeten. Det er med an-
dre ord yderst sjældent, det sker. For Brahma 
sker det en gang om dagen, men for os kun 
for hver otte milliarder år.

Der er altså lys for enden af tunnelen. Krish-
na fremstod for 5.000 år siden. Når Krishna 
fremstår, bliver Han altid efterfulgt af Sig Selv 
4.500 år senere som Caitanya Mahaprabhu. 
Når Krishna tager formen som Caitanya Ma-
haprabhu, varsler det en gylden tidsalder på 
10.000 år. Den gyldne tidsalder begyndte med 
andre ord for 500 år siden. Det er klart, at en 
periode af Gudsbevidsthed på verdensplan 

kommer ikke for alvor i gang, før det moderne 
samfund er blevet nedbrudt, så vi befinder 
os i den overgangstid, der er mellem illusion 
og sandhed. Og det vil med garanti kun blive 
værre, før det bliver bedre. Vi er i begyndelsen 
af en nedbrydning af kulturen. Om det sker i 
vores levetid? Sikkert ikke.

Det bedste, vi kan gøre i en enhver situation 
er ikke desto mindre at udføre ofringen, der 
gælder i Kali-yuga – at fremsige Hare Krishna-
mantraet.

Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare

”Dette mantra på 16 ord og 32 stavelser er 
det eneste værn mod Kali-yugas onde. Selv 
efter at have undersøgt hele den vediske lit-
teratur finder man ingen mere ophøjet religion 
end fremsigelse af Hare Krishna i denne tids-
alder.” (Kali-santarana Upanisad)

(Fortsat fra side 10)
udvidet og fordybet eksponentielt. Vi står alle 
i gæld til Pankajanghri Prabhu for den store 
inspiration, vi får fra de smukke darsanaer og 
festivaler, der kun kan opleves i Sri Dhama 
Mayapur.

Pankajanghri Prabhu begunstigede også 
de hengivne med ugentlige klasser over 
Srimad-Bhagavatam og Caitanya-caritamrita. 
Han var en af grundlæggerne og inspirato-
rerne til Mayapur Academy, en international 
skole i brahminsk træning, hvor han underviste 
hundredvis af elever i den rette mentalitet og 
metode i Deitetstilbedelse, sådan som han var 
blevet instrueret til det af Srila Prabhupada.

Ud over 50 års trofast tjeneste som pujari, 
leder, taler og lærer var Pankajanghri Prabhu 
også en afholdt bror, onkel og ven både i 
Mayapur-samfundet og ISKCON verden over. I 
dag er en hjerteskærende dag for generationer 
af Mayapurs hengivne, der voksede op under 

den omsorgsfulde beskyttelse af sådan en 
kærlig og jovial onkel.

Det er så afgjort svært at finde en personlig-
hed med en sådan kombination af helligelse, 
ydmyghed, jovialitet og hensynsfuldhed. Som 
Srila Prabhupada selv bemærkede i 1976: “De 
to brøde Pankajanghri og Jananivasa – der er 
ingen sammenligning.”

Vi slutter os til den verdensomspændende 
familie af vaisnavaer, specielt HN Jananivasa 
Prabhu og Mayapur-samfundet, i sorgen over 
tabet af en elsket gudsbroder og ven, imens 
vi samtidigt er taknemmelige over Sri Nrsim-
hadevas barmhjertighed for så venligt at have 
bragt Sin kære tjener hjem til Sri Dhama Ma-
yapur til en gloriøs bortgang, der sømmer sig 
for en dedikeret hengiven som Pankajanghri 
Prabhu.

Hare Krsna,
Jeres tjenere, Bhakti Caitanya Swami, 

Bhanu Swami og Revati Raman Dasa.
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Den største kløft for evolutionister ligger 
mellem det ikke-levende og liv. En af de 
enkleste kendte livsformer er en bakterie 
ved navn Buchnera.[1] Buchnera aphidicola 
er en proteobakterie med en diameter på 3 
µm. Den er så simpel, at den mangler de 
gener, der kræves for at producere lipopoly-
sakkarider, der er nødvendige for dens ydre 
membran. Seks arter kendes. Alle har et 
genom, der er mindre end det menneskelige 
patogen Mycoplasma genitalium, der havde 
det mindste kendte bakteriegenom, indtil B. 
aphidicola blev opdaget. Buchnera aphidi-
cola har tæt på 480.000 basepar sammen-
lignet med M. genitaliums 580.070 basepar 
eller 1.160.140 baser og 482 proteinkodende 
gener.[2] Dens 1.160.140 DNA-baser sva-
rer til 100 sider i tolvpunkttype, hvilket kan 
sammenlignes med en kort roman. Disse 
bakterier er de mindste kendte livsformer. 
Bemærk: Virus lever ikke, men er teknisk 
set kun ”genmaskiner”.

Både B. aphidicola og M. genitalium er 
‘mutualistiske intracellulære symbionter’, 
hvilket betyder, at de er for enkle til at ek-
sistere alene. De første livsformer kunne 
pr. definition ikke leve af et andet, mere 
komplekst liv, ellers kunne de ikke være den 
første livsform. Den første livsform skal være 
i stand til at overleve alene. Selv om både 
B. aphidicola og M. genitalium er patogener, 
der lever af andre, mere komplekse orga-
nismer, har de de mindste genomer blandt 
alle kendte naturligt forekommende, selvre-
plikerende organismer. Således postulerer 
evolutionister, at de første livsformer, der 
begyndte hele livet, må have været betyde-
ligt mere komplekse end disse og indeholdt 
meget større genomer end disse to minima-

listiske parasitære bakterier. Organismer, 
der ikke kræver andre, mere komplekse 
organismer for at forsyne dem med nogle 
af deres behov, er langt mere komplekse 
end patogener.

Charles Darwin vedkendte sig proble-
met med livets oprindelse. Således skrev 
Charles Darwin i 1863 i et brev til en ven, 
at det at overveje livets oprindelse var ”blot 
forvrøvlet tænkning”, og at ”man lige så godt 
kunne fundere over [oprindelsen til materie].” 
Mange forskere er i dag enige med Darwin. 
Og dog, for mens kosmologer har en ide om, 
hvordan partikler, grundstoffer og mange 
molekyler dannes efter Big Bang, kæmper 
biologer stadig for at forklare, hvordan uor-
ganiske molekyler blev til levende stof.[3]

Citatet ovenfor var Darwins svar til den 
tyske naturforsker Lorenz Oken. Oken havde 
hævdet, at mikroskopiske organismer spon-
tant blev genereret på bunden af have, søer 
og floder fra en eller anden spekulativ polari-
serende kraft. Darwin svarede korrekt Oken, 
at ”Det vil vare et stykke tid, før vi ser ‘slim, 
snot eller protoplasma ’ ... generere et nyt 
dyr ... Det er for nærværende blot forvrøvlet 
tænkning at overveje livets oprindelse. Man 
kunne lige så godt fundere over [oprindelsen 
til materie].”[4]

Darwin erklærede også i dette brev, at han 
”længe beklagede, at jeg lå under for den of-
fentlige mening [dvs. for kreationisterne] og 
brugte den bibelske betegnelse ”skabelse” 
[i Arternes Oprindelse], hvor jeg virkelig 
mente ’dukkede op’.” Han havde hentydet 
til skabelse i sin bogs sidste sætning:

”Der er storhed i dette livssyn med dets 
mange kræfter, der oprindeligt blev indåndet 
i en enkelt eller nogle få former, og at mens 

TEORIER OM LIVETS OPRINDELSE STADIG 
"FORVRØVLET TÆNKNING"

Biologen Dr. Bergman tager et kig på det seneste inden for teorierne om livets oprindelse.
af Jerry Bergman, ph.d.
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denne planet har bevæget sig i kredsløb i 
henhold til den faste tyngdekraftlov, er der fra 
en så simpel begyndelse opstået og fortsat 
udvikler sig endeløse former, de smukkeste 
og mest vidunderlige.”

På Darwins tid havde celleforskere kun et 
meget naivt indblik i cellens kompleksitet. 
Darwin må have vidst, at livet ikke bare 
naturligt opstår øjeblikkeligt. Hans kritikere 
hævder, at livet skal skabes af intelligens 
ligesom en fagbog på 100 sider skal skri-
ves af en lærd person med høj intelligens 
og uddannelse. Ikke desto mindre forsøger 
evolutionister jævnligt at forklare, hvordan 
livet på en eller anden måde kan være op-
stået spontant.

De nyeste forsøg på at kortlægge 
livets oprindelse

Flere nye forslag til forklaring af livets op-
rindelse blev sammenfattet i en artikel, der 
blev offentliggjort for nylig i PNAS den 20. 
april 2021, hvor Adam Mann gennemgik teo-
rier om livets oprindelse i sit essay ”Making 
headway with the mysteries of life’s origins.” 
[5] Her diskuterede han bl.a. søer med rela-
tivt høje koncentrationer af fosforforbindelser 
og spekulerede, at sådanne søer “muligvis 
har været almindelige på den præbiotiske 
jord, hvilket giver de fosforrige miljøer, hvor 
biologi og liv kan være kommet i gang.”

I virkeligheden har fosfor naturligt en 
tendens til at kombinere med andre atomer 
såsom calcium og danne mineraler som 
apatit, hvilket gør det utilgængeligt for bio-
molekyler. Dette problem kan omgås, hvis 
koncentrationen af ubundet (og dermed 
biotilgængeligt) fosfor er meget høj. Det 
kan løse ét problem. Dette er vigtigt, for 
fosfor er en vigtig del af rygraden i DNA og 
RNA såvel som central for adenosintrifosfat 
(ATP), som celler har brug for til energi.

Men livet kræver meget mere end fosfor. 
Cirka 25 forskellige elementer skal være 
biotilgængelige for at skabe liv. Derudover 
skal, som Mann indrømmer det, alle disse 

kemikalier, der kræves til livet, ”også være 
til stede i tilstrækkeligt høje koncentrationer 
i et bestemt miljø for at blive inkorporeret 
i biomolekyler”, der er nødvendige for at 
skabe liv.

Livets ødelæggere
Et problem er vand. Selv om det er nød-

vendigt for livet, er vand meget destruktivt 
for kemikalier, der prøver at kombinere sig. 
Vand siges at være det universelle opløs-
ningsmiddel, for med nok tid får det næsten 
alt til at gå opløsning. Mann fokuserer dog 
kun på vandets bæreevne:

”Vand er i stand til at opløse en række 
forskellige stoffer, hvorfor det er så godt et 
opløsningsmiddel. Og vand kaldes det ”uni-
verselle opløsningsmiddel”, for det opløser 
flere stoffer end nogen anden væske. Det er 
vigtigt for enhver levende ting på Jorden. Det 
betyder, at overalt, hvor vand kommer, enten 
gennem jorden eller gennem vores kroppe, 
bringer det værdifulde kemikalier, mineraler 
og næringsstoffer med sig.”[6]

Men Mann ignorerer problemet med, at 
vand også opløser biomolekyler. Det ville 
opløse enhver begyndende byggesten så-
som polære molekyler, herunder proteiner, 
simple alkoholer og DNA/RNA. Livet består 
hovedsageligt af protein og DNA/RNA. Disse 
vigtige byggesten ville ikke dannes i nærvær 
af vand.

Livets forløbere, der blev antaget i de 
fleste oprindelige eksperimenter (inklusive 
Stanley Millers berømte gnistudladningseks-
periment fra 1953), inkluderer aminosyrer, 
der udgør protein. Miller postulerede, at 
der ”for over 4 milliarder år siden kunne 
have været knyttet aminosyrer sammen og 
dannet peptider. Disse peptider kan i sidste 
ende have ført til de proteiner og enzymer, 
der er nødvendige for livets biokemi, som vi 
kender det.”[7]

I dag forsøger forskning, der koster millio-
ner af dollars hvert år, at finde en proces, der 
kunne have gjort det muligt for livet at opstå 
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spontant. Et hold forskere i livets oprindelse 
inkluderer ”Professor Sasselov, der ligesom 
Öberg er en af 26 forskere, der arbejder med 
et initiativ ved navn Simons Collaboration on 
the Origins of Life (SCOL).”[8]

Chiralitetsproblemet
Nogle af de problemer, som forskerne i 

deres forslag til livets oprindelse indrømmer 
skal overvindes, inkluderer det faktum, at 
som alle molekyler kommer nukleinsyrer i 
forskellige isomerer, der er forskellige arran-
gementer af de samme atomkomponenter. 
Isomerer kan variere i deres funktionalitet. 
Kun én isomer af hver af de kanoniske nu-
kleinsyrer, der udgør DNA og RNA – adenin, 
guanin, cytosin, thymin og uracil – kan bru-
ges til at fremstille selvreplikerende genetisk 
materiale. Alligevel producerer naturlige 
processer mange forskellige nukleinsyre-
isomerer.[9]

En foreslået løsning på isomerproblemet 
inkluderer:

” ... at udsætte de forskellige isomerer 
for ultraviolet lys, der fortrinsvis ødelæg-
ger de ikke-nyttige og efterlader dem, der 
er relevante for livet. Resultaterne antyder, 
at livets oprindelse muligvis er sket på lavt 
vand, der blev udsat for sollys snarere end 
nær hydrotermiske ventilationsåbninger, 
som nogle forskere tidligere har antaget.”[10]

Denne effekt kan med held foregå under 
stramt kontrollerede laboratorieforhold for 
at adskille enantiomerer såsom D-alanin 
og L-alanin. Den uoverstigelige hindring for 
evolutionister er dog det faktum, at kun L-
formede aminosyrer bruges til at fremstille 
proteiner, men kun D-formede molekyler 
bruges til at fremstille kulhydrater. Det enkle, 
men enorme problem for forskere i livets 
oprindelse er det faktum, at sukker i ”enhver 
livsform på Jorden altid er højrehåndet, og 
aminosyrer altid er venstrehåndede.”[11] De 
fleste organiske forbindelser indeholder et 
chiralt kulstof, der producerer enten venstre- 
eller højredrejede molekyler. Hvis ultraviolet 

lys således fortrinsvis ødelægger én form, 
f.eks. D-formen, ødelægges livspotentialet. 
Men hvis L-formen ødelægges, ødelægges 
livet ligeledes. Således er begge former 
nødvendige, så ødelæggelse af den ene 
eller den anden, som UV-lysløsningen fore-
slår det, får livets udvikling til at ødelægge 
sig selv.

Vand er ikke den eneste ødelægger af 
livets påståede forløbere. UV-stråling er dø-
delig for livet, især UVB og UVC. UV-stråling 
klassificeres i tre primære typer: ultraviolet 
A (UVA), ultraviolet B (UVB) og ultraviolet C 
(UVC). Al UVC og det meste UVB-stråling 
absorberes af Jordens ozonlag, så næsten 
al den ultraviolette stråling, der modtages på 
Jorden, er UVA. Både UVA- og UVB-stråling 
er giftige for livet. UV-stråling bruges på 
hospitaler til at dræbe bakterier, og eksperi-
menter fra sovjetiske forskere konkluderede 
følgende:

”Ultraviolette stråler påvirker frem for alt 
proteinerne og de levende organismers 
genetiske kode. Ozonlaget fungerer som 
et filter og reducerer intensiteten af dødelig 
ultraviolet stråling, der når planetens over-
flade.”[12]

Af disse og andre grunde løser UV-
hypotesen ikke problemet. Den gør tingene 
værre for forskere i livets oprindelse. Vand, 
UV-stråling og også ilt (tænk på antioxidant-
tilskud) er hver især ødelæggende for bio-
molekyler. Oxygen og UV-lys bruges således 
til at dræbe levende organismer.

Antagelse oven på antagelse
I den gennemgåede artikel indrømmer 

forfatteren, at der findes mange store anta-
gelser i deres oprindelige teori som dem, jeg 
har understreget i det følgende: ”Disse søer 
indeholdt muligvis også opløst hydrogen-
cyanid, der sandsynligvis enten dannedes 
i vores planets tidlige atmosfære eller faldt 
til jorden via kometpåvirkninger ... forskere 
har nu en idé om, hvordan forbindelserne fra 
præbiotisk kemi kan være blevet lagret på 
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vores planet ... På et tidligt tidspunkt kunne 
Jordens atmosfære muligvis hovedsageligt 
have indeholdt enkle molekyler ... ... ribo-
zymer er muligvis blevet indkapslet i lipider 
ved et tilfælde og har dannet en niche, hvor 
biokemiske reaktioner kunne finde sted. 
Måske stødte en anden RNA-streng på et 
ribozym og udløste en reaktion, der lavede 
flere kopier af RNA-strengen.”[13]

Måske, muligvis, kan være. Antagelse 
oven på antagelse oven på antagelse.

Konklusioner
160 år efter, at Darwin offentliggjorde 

Arternes Oprindelse i 1859, er hans udsagn 

”Det vil vare et stykke tid, før vi ser ‘slim, 
snot eller protoplasma ’ ... generere et nyt 
dyr ... Det er for nærværende blot forvrøvlet 
tænkning at overveje livets oprindelse. Man 
kunne lige så godt fundere over [oprindelsen 
til materie],”

 langt sandere i dag end på Darwins tid. 
Darwin var helt korrekt på sin tid og også i 
vores. Siden den dag, Darwin forandrede 
verden med sin bog, er problemet med livets 
oprindelse ikke blevet løst.

Vi kigger ikke længere på slim, men på 
oprindelsen til cellen og kroppen, især hjer-
nen, der hos mennesker “har 100 milliarder 
neuroner, hvor hver neuron er forbundet 
med 10.000 andre neuroner. På dine skuldre 
sidder det mest komplicerede objekt i det 
kendte univers.”[14] Hjernen er konstrueret 
af celler, og celler er også blandt de mest 
komplicerede objekter i universet. I dette 
tilfælde er vi nødt til at lytte til Charles Dar-
win om ”forvrøvlet tænkning” med hensyn til 
livets oprindelse ved en tilfældighed. Meget 
af det, han skrev, har vist sig at være forkert, 
men når det kommer til problemet med livets 
oprindelse, havde han ret, og ingen har si-
den beskrevet problemet mere rammende 
end Darwin.
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Kære alle.
Al ære til Hans Guddommelige nåde A C 

Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Hermed en lille orientering og opsummering 

fra vores sanga ved Kvie Sø i pinsen fra den 
21. til den 25. maj.

Tak for overvældende deltagelse. Tak til alle 
jer, der kom og var med til at gøre sangaen til 
en succes trods elendigt møgvejr og silende 
regn. Trods det har vi fået gode tilbagemel-
dinger og feedback fra en hel del deltagere. 
Vi håber, at vi med jeres og vejrgudernes vel-
signelse vil kunne arrangere en sanga, mela, 
festival eller lignende fremover med forskellige 
aktiviteter, workshops, udstillinger osv.

Vi takker alle, der har hjulpet til, alene med 
deres blotte tilstedeværelse.

En særlig og varm tak til Mahabharata 
Prabhu og Bhakta Anton Prabhu for deres ene-
stående, altopofrende og uselviske tjeneste og 
kæmpeindsats før, under og efter sangaen. 
Uden deres deltagelse og betingelsesløse 
overgivelse ville vi ikke være kommet i mål til 
tiden. Tak er kun et fattigt 
ord. Tak for alt. Også en 
stor tak til Bhaktin Louise 
for ekstraordinær tjeneste 
før, under og efter sangaen 
både med logistik, indkøb, 
dekorering, køkken, serve-
ring og meget andet. Tak 
for din indsats og velkendte 
seva-dedikation. En stor tak 
til Bh. Oscar for hans altid 
driftsikre og stabile tjeneste 
i køkkenet, serveringen 
og meget andet. Også en 

stor tak til Christopher fra Bornholm, der al-
lerede ankom tirsdag og derfor var med til 
hele opsætningen. Også en stor tak til Jesper 
fra Stouby, med hvis hjælp vi var i stand til at 
nedtage og pakke sammen på rekordtid trods 
igen silende regn. Sidst, men ikke mindst en 
stor tak til Madan-Gopals far for venlig og tål-
modig udlån af sommerhus og dermed gode 
faciliteter for bad og overnatning. Tusind tak 
fra os alle. For den, der tjener og faciliterer 
Herrens vaisnava-hengivne, er al nåde og 
barmhjertighed tilgængelig.

En stor tak til Lalitanatha Prabhu for backup 
og support og hvis blotte tilstedeværelse i sig 
selv er en velsignelse og meget lykkebringende.

Til slut vil vi benytte lejligheden til at und-
skylde for enhver forseelse, ulejlighed eller 
discomfort, vi måtte have pådraget eller udsat 
nogen af deltagerne for. Idet vi håber snart at 
se jer alle igen, beder vi om at må forblive jeres 
ydmyge tjenere.

Med venlig hilsen Madan-Gopal og Hadai 
Odja Dasa.

SANGA VED KVIE SØ,
MANGE TAK

I pinsen den 21. til 25. maj 2021 afholdtes en sanga for alle hengivne i Danmark for første 
gang i over to år ved Kvie Sø nær Grindsted. Arrangørerne Hadai Odja og Madan Gopal Dasa 
vil gerne sige tak til alle.

af Hadai Odja og Madan Gopal Dasa
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SIDSTE NYT FRA
GÅRDEN I MANSTRUP

Kære Vaisnava hengivne.
Modtag venligst mine ydmyge hyldester og 

respekt. Al ære til Hans Guddommelige Nåde 
A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.

Som tidligere beskrevet i forrige nummer 
af Nyt fra Hare Krishna er det ved Srila Prab-
hupadas og Sri-Sri Krishna-Balaramas nåde 
lykkedes for undertegnede at komme i besid-
delse af en bondegård i Manstrup, Nordjylland.

Stedet består af 180 m2 stuehus og ca. 800 
m2 stald og lade samt 2,14 hektar land. Jorden 
er delt op i eng, haver, køkkenhaver, frugthave 
og områder med træer. Der er derfor rig mu-
lighed for at blive selvforsynende med både 
æbler, ribs, stikkelsbær, hindbær, rodfrugter, 
urter og andre grønsager, der holder sig godt 
vinteren over.     

Det overordnede ønske er at tjene Srila 
Prabhupadas mission og praktisere åndeligt 
liv i landlige omgivelser. ”Dette er løsningen 
på det økonomiske problem. Derfor prøver 
vi at engagere vores mænd i at dyrke deres 
egne fødevarer.” ”Bliv selvforsynende, så 
slynglerne kan se, hvordan man kan eksistere 
fredeligt, leve af markens afgrøder, drikke 
mælk og synge Hare Krishna. Det er vores 
mission.” (Forelæsning, SB. 1.8.35, Mayapur 
15. oktober 1974)

I skrivende stund er det kun mine drenge, Ni-
mai og Nitai, og jeg selv, der bor på gården. På 
sigt er det meningen, at stedet skal facilitere et 
Krishnabevidst bofællesskab for praktiserende 
hengivne, der er fordybet i åndelig tjeneste. 

I er alle velkommen til at komme og se stedet 
med mulighed for at overnatte, men derudover 
er alle planer midlertidigt sat på hold på grund 
af restaurering og modernisering af stuehu-
set. Der er indkøbt to skurvogne, der skal 
istandsættes og videresælges med henblik 
på finansiering af restaureringen. Her er der 
absolut ingen mangel på aktiv tjeneste, hvis 

I skulle få tid og lyst. Der er både have- og 
håndværker-seva i stort udbud.

Jeg beder ydmygt om jeres velsignelser 
og nåde og håber på at opnå jeres selskab i 
fremtiden, både på gården såvel som i templet, 
og hvor end det vil vise sig muligt. Vi aspirerer 
selvfølgelig til at afholde festivaler og jævnlige 
sammenkomster i fremtiden, når stedet er sat 
pænt i stand.

Vi er i gang med at kultivere to stykker jord 
med henblik på at dyrke diverse afgrøder til 
sommer, efterårshøst og vinterforråd. Lokalbe-
folkningen har modtaget os med åbne arme. 
Takket være de hengivnes vejledning og den 
lokale assistance virker arbejdet som en ren 
fornøjelse. 

Hvis I ønsker at besøge os eller har yderli-
gere spørgsmål om stedet, så ring eller skriv 
venligst på telefon 6085 4080 eller e-mail: 
louisetamstorf@yahoo.com

af Bhaktin Louise Tamstorf



19

I forbindelse med pinse-sangaen ved Kvie 
Sø tog nogle af deltagerne på en ekskursion 
til Jes Hjort-Malmberg og hans Økotopen, et 
økologisk minilandbrug imellem Esbjerg og 
Ribe. Her lever Jes af at dyrke økologiske 
grønsager til videresalg på kun 800 kvm og 
har tilmed en medarbejder ansat på halv tid.

Nogle af de involverede i ISKCON Dan-
marks Nr. Vedby-projekt på Falster var blevet 
inspireret af Jes og Økotopen og tænkte, at 
der måske var noget at lære. Derfor trop-
pede 20 hengivne op og fik et par timers 
rundvisning og fortælling af Jes, der ikke kun 
har grønne fingre, men også er godt skåret 
for tungen.

På billedet viser Jes sin maskinpark, der 

består af nogle simple, men sindrige hånd-
redskaber plus selvfølgelig almindelige have-
redskaber. Han fortalte om sin ide med ikke 
at bruge avanceret teknologi og maskiner, 
der kræver store investeringer og konstante 
reparationer, men holde sig til gammeldags 
teknikker og intensiv dyrkning på små arealer. 
Han har specialiseret sig i salatgrønsager og 
andre ting, der vokser hurtigt, til et lokalt mar-
ked, og tilsyneladende går det godt for ham.

Jes Hjort-Malmberg har en Youtube-kanal, 
hvor han hver uge fortæller om sit projekt. Har 
man lyst, er det bare med at følge med (søg 
efter Økotopen og Jes Hjort-Malmberg). For 
alle selvforsyningsentusiaster er der meget 
at lære her.

BESØG HOS
ØKOTOPPEN
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Hver morgen kl. 6:45 i ISKCON-
templets køkken i Philadelphia måler 
Yamaraja Dasa 2,5 liter fint hvedemel 
op i en stor skål af rustfrit stål, tilføjer 
2,5 liter fuldkornshvedemel, 2,3 liter 
ostevalle og lidt salt. Så sætter han 
skålen med alle dens ingredienser 
fast på den store røremaskine. På få 
minutter blander og ælter han dejen. 
I løbet af den næste halvanden time 
forvandler han dejen til 180 chapatier, 
dvs. uhævede fladbrød.

”Jeg lærte at lave chapatier i templet 
i Brooklyn i 1973,” fortæller Yamaraja. 
”På den tid forventedes det, at alle 
hengivne skulle tilbringe noget tid i 
køkkenet, og chefkokken satte mig på 
chapati-holdet. Vi var fire. En lavede 
dejen, en anden puttede den igennem 
en maskine, der rullede chapatierne 
ud, en tredje stegte dem, og den fjerde 
kom smør på dem. Vores første chapatier var 
stive, brændte og aldeles uindbydende. Vi 
lavede 200 chapatier hver dag, og det tog os 
omkring to måneder at få processen kørt ind.”

Det var så vanskeligt at holde sammen på 
et hold af fire trænede hengivne – hele tiden 
var der en, der skiftede tjeneste eller tempel 
– så efter et stykke tid gik Brooklyn-templet 
over til at lave brødstykker eller boller i stedet 
for chapatier. Men for Yamaraja var der bare 
intet, der kunne erstatte chapatier.

”Da Srila Prabhupada begyndte at lave mad 
til de hengivne på 26 Second Avenue i 1966, 
lavede han ris, dal, grønsager og chapatier,” 
bemærker Yamaraja. ”Prabhupada spiste 
selv chapatier al den tid, han var hos os. Det 
var den simple standard, han foretrak. Han 

undrede sig over, hvordan vesterlændinge 
kunne spise tørt brød. Chapatier er bløde, 
sprøde og saftige med smør.”

I køkkenet så jeg Yamaraja rulle den friske 
dej til en pølse på 2½ cm i diameter og derefter 
skære den i små stykker på 2½ cm’s længde. 
Han tog et stykke i hænderne, rullede det til en 
kugle, som han trykkede ned i en lille bunke 
mel og derefter rullede ud med en rullepind, 
indtil den blev til en skive på 15 cm i diameter. 
Han lavede endnu én på samme måde, og ef-
ter at have sikret sig, at stegepanden var varm 
nok, lagde han begge chapatier ud på den og 
begyndte med det samme at rulle to mere ud.

Da han var færdig med det andet hold 
chapatier, var de to på stegepanden bagte 
på den ene side. Han vendte dem over, og 
efter at de havde bagt i nogle sekunder på 

af Visakha-devi Dasi

HENGIVENHEDENS BRØD

I denne artikel fra Back to Godhead i 1987 fortæller Visakha-Devi om sit møde med Yamaraja 
en morgen, hvor han lavede chapatier til et halvt hundrede hengivne og gæster. 
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den anden side, fiskede han den ene op med 
en stor tang og lagde den direkte på ilden. En 
stor boble dannede sig i chapatiens centrum, 
og i løbet af et par øjeblikke blev boblen større, 
indtil den hidtil flade chapati var blæst op til en 
bold på femten centimeter. Yamaraja vendte 
det opsvulmede brød rundt over flammen i 
et sekund eller to og lagde det derefter ved 
siden af komfuret, hvor dampen emmede 
ud, indtil brødet var fladt igen. Han gjorde 
det samme med den anden chapati på ste-
gepanden. Derefter anbragte han de næste 
to chapatier på panden og begyndte at rulle 
det næste hold ud.

”En hengiven vil gerne være simpel såvel 
som praktisk,” forklarer Yamaraja. ”Generelt 
tror folk i det moderne samfund, specielt i 
Vesten, at hvis noget er simpelt i sin opbyg-
ning, kan man ikke gøre meget med det. 
Derfor har vi så mange indviklede industri-
elle foretagender til at opretholde en kunstig 
levestandard. Chapatier er symbolet på en 
hengivens simple livsstil. Hengivne er meget 
simple i deres måde at være på, men alligevel 
meget produktive. På samme måde laves 
chapatier blot af mel, vand og salt, men al-
ligevel er de sunde og nærende. Når de laves 
rigtigt, sætter hengivne pris på dem og er ikke 
tilfreds med noget andet i stedet. At mestre 
chapatier tager øvelse, men det er det værd.” 
Mens Yamaraja taler, arbejder han rytmisk fra 
rulning til stegning på panden til opblæsning 
og påførelse af smør og så tilbage til rulning. 
Han koncentrerer sig om at lave hver eneste 
chapati perfekt. Han opfatter det som sin per-
sonlige mission at holde chapatier populære 
i Hare Krishna-bevægelsen.

Chapatier
Her følger en opskrift på chapatier fra The 

Hare Krishna Book of Vegetarian Cooking af 
Adi-raja Dasa.

Tilberedelsestid: 15 minutter
Hviletid for dejen: 30 minutter til 2 timer
Rulle- og stegetid: 2-3 minutter for hver 

chapati
Giver 12 chapatier

2½ dl atta-mel eller sigtet fuldkornshvedemel
1,6 dl lunken vand
½ tsk. salt
2 spsk. smeltet smør

1. Bland mel og salt i en stor skål. Tilsæt 
langsomt vandet, mens du samler melet, 
indtil du har en blød dej. Overfør dejen til en 
arbejdsflade og ælt i 6-8 minutter, indtil dejen 
er glat og fast. Stænk vand over dejkuglen, 
dæk den med et fugtigt klæde og stil den til 
side i en halv til to timer.

2. Når dejen er klar, anbringes en svær stø-
bejernspande over medium varme. Ælt dejen 
igen med fugtige hænder og lav den derefter 
til 12 lige store klumper. Dyp dem i mel og rul 
dem tyndt og jævnt ud på en bordflade med 
mel på. Gør dem så runde som muligt og 
omkring 15 centimeter i diameter. Hav noget 
hvedemel ved siden til at drysse på chapati-
erne, mens du ruller dem.

3. Børst det overskydende mel af en chapati 
med nogle få slag og læg den på den forvar-
mede pande (afhængig af pandens størrelse 
kan du stege flere chapatier ad gangen). Når 
små, hvide blærer viser sig på chapatiens 
overflade, og kanterne begynder at rulle op, 
vendes den om med en tang og steges på 
den anden side, indtil overfladen bulner ud 
med luftlommer. Løft chapatien op og rist 
den på begge sider over en direkte ild i nogle 
sekunder, indtil den blæser op som en bold. 
En færdig chapati skal være helt stegt (ingen 
våde pletter) og bør have små brune pletter 
på begge sider. Pres luften ud og påfør smør 
på den ene side med en pensel.

Man kan også lave en chapati over en 
elektrisk plade ved at lade den blive på pan-
den. Vend den rundt så mange gange, det er 
nødvendigt for at bage begge sider. Tryk der-
efter let på chapatiens overflade med et blødt 
klæde, hvilket vil få chapatien til at svulme op. 
Herefter ofres den til Krishna.
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SPØRGSMÅL: Findes Gud? Hvis ja, hvor 
eksisterer Han da?

SVAR: Ja, selvfølgelig eksisterer Gud. Hvor-
dan skulle Han ikke kunne eksistere? Hvis Han 
ikke eksisterede, kunne intet eksistere, og du 
ville ikke eksistere og være i stand til at spørge 
mig, om Han eksisterer. Kendsgerningen, at du 
eksisterer til at spørge mig, om Han eksisterer, 
beviser, at Han eksisterer.

Han eksisterer i Sin egen bolig, i hjertet på 
alle levende væsener, i hvert atom og mellem 
atomerne. Fordi alting er Hans ekspanderede 
energi, er der intet sted, Han ikke eksisterer, 
og på samme tid er Han uden for alting. 
Srila Prabhupada beskriver Krishna på denne 
måde: “Der er intet andet end Sri Krishna, men 
alligevel er intet Sri Krishna bortset fra Hans 
oprindelige personlighed.”

Nu bør du kvalificere dig selv til at møde Gud 
ansigt til ansigt, øje til øje. På den måde vil du 

aldrig igen blive forvirret og undre dig over, om 
Gud eksisterer, og hvor Han eksisterer.

***
SPØRGSMÅL: Udfordring: Du har ikke 

bevist, at Gud eksisterer. Du gav som bevis, 
at kendsgerningen, at vi eksisterer, er bevis 
på, at Gud eksisterer. Ved at tænke lidt mere 
over det ville du kunne se, at det, at vi eksi-
sterer, beviser kun, at VI eksisterer, ikke, at 
Gud eksisterer.

SVAR: Den vediske forståelse af Gud er, 
at Gud er kilden til alt, der eksisterer. Det er 
derfor, jeg hævder, at vores eksistens beviser 
Guds eksistens. Med andre ord er min pointe, 
at vi ikke kan eksistere uden at have en kilde 
til vores eksistens. Jeg kommer med den på-
stand, fordi vi ikke er selvmanifesterede. Hvis 
du kunne fremstille dig selv ud at ingenting, 
ville du have et rationelt grundlag for at forka-
ste mit argument, ellers ikke.

BREVKASSE
Findes Gud?

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 et par spørgsmål.

(Fortsat fra side 5)
eller mænd fra arbejderklassen, er der så man-
ge uoverensstemmelser i samfundet. Vi har 
startet denne Krishnabevidsthedsbevægelse 
for at afbøde alle disse uoverensstemmelser. 
Hvis brahmana-klassen faktisk genetableres, 
vil de andre dele af social trivsel følge auto-
matisk, ligesom resten af kroppen som arme, 
mave og ben også opfører sig fint, når hjernen 
fungerer perfekt.

Denne bevægelses yderste mål er at ud-
danne mennesker i, hvordan vi elsker Gud. 
Caitanya Mahaprabhu accepterer konklu-
sionen, at det menneskelige livs højeste 
fuldkommenhed er at lære, hvordan vi elsker 

Gud. Den Krishnabevidste bevægelse har 
intet at gøre med hindureligionen eller nogen 
anden religion. Ingen kristen vil være interes-
seret i at skifte sin tro fra kristendom til hin-
duisme. Ligeledes vil ingen hindu være parat 
til at skifte til den kristne tro. Sådanne skift 
er for mennesker, der ikke har nogen særlig 
social status. Men alle vil være interesserede 
i at forstå filosofien og videnskaben om Gud 
og tage den seriøst. Man skal forstå meget 
klart, at Krishnabevidsthedsbevægelsen 
ikke prædiker den såkaldte hindureligion. Vi 
giver en åndelig kultur, der kan løse livets 
problemer, og derfor bliver den accepteret 
over hele 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  

København:
Søndagsfest i templet i Vanløse hver søndag klokken 
15 med op til 30 gæster. Tilmelding nødvendig, f.eks. 
via Facebook: Hare Krishna Danmark.

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 11.00 - 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

Aarhus
På grund af coronasituationen er alle arrangementer 
aflyst. For fremtidige arrangementer kontakt 
Danesh Das Tlf.: 28880377 
Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

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.intelligentdesigndk.wordpress.com
Videnskabsside om det seneste inden for debatten 
omkring evolution, Darwin og intelligent design

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag, 
arati og prasada. Husk munnbind
Friday kirtan: Hver fredag kl. 18-19.30

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.



 COVID HJÆLPEARRANGEMENT 
FOR MAYAPUR OG BANGLADESH

Mange steder i verden har pandemien påvirket ISKCON’s hengivne samfund hårdt. I 
skrivende stund er i særdeleshed Indien ramt. Der er mangel på lægeudstyr og hospitals-
faciliteter specielt i landlige samfund såsom Mayapur og Bangladesh. Over 7.000 hengivne 
familier i Mayapur og Bangladesh kæmper for bare at brødføde og overleve med deres 
familier på grund af situationen. Det er hjerteskærende at se disse hengivne lide og forlade 
deres kroppe uden at have adgang til de mest basale nødvendigheder.

ISKCON’s nordamerikanske GBC afholder et COVID nødhjælpsarrangement for at 
skabe opmærksomhed og forene hengivne og templer verden over som en demonstration 
af kærlighed til Srila Prabhupada og vores hengivne, der er ramt i Indien. Dette særlige 
arrangement vil finde sted lørdag den 5. juni fra 17-20 østamerikansk tid, hvilket i dansk 
tid svarer til midnat frem til klokken 3 næste dag. Da det er en online begivenhed, vil den 
også kunne ses bagefter.

Programmet vil være spækket med ISKCON-celebriteter inklusive Radhanatha Swami, 
Jayapataka Swami, Bhakti Purusottama Swami og mange flere. Arrangementet vil også 
byde på kirtana-ledere som Gaura Vani og Amala Kirtana Dasa m.fl. I tilgift vil et særligt 
Nrsimha-yajna blive afholdt og sendt direkte fra New Vrindavana, West Virginia, USA.

Srila Bhaktivinoda Thakura skriver: “Man bør være barmhjertig og ikke være skyld i 
ængstelse for noget levende væsen. Hjertet bør altid være fyldt med medfølelse for andre. 
At udvise barmhjertighed over for alle levende væsener er et af elementerne i hengiven 
tjeneste.”

Vil man deltage og støtte arrangementet, kan det følges på Kirtan Toronto’s Facebook-
side (https://www.facebook.com/kirtantoronto) og på MayapurTV’s YouTube-kanal.

Donationer kan ske til:
Til Mayapur: via PayPal til adressen supportmayapur@mvtrust.org 
Til Bangladesh: via PayPal til adressen covidbangladesh@iskcononline.com


