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Velkommen til sidste blad i 2010. Årets afslut-
ning præges traditionelt af, ikke jul, men af distri-
bution af Srila Prabhupadas bøger. Specielt den 16. 
december er Gita-jayanti, den dag, Bhagavad-gita 
blev talt for over 5000 år siden af Sri Krishna til 
Arjuna. Alle opfordres til den dag at distribuere 
mindst én Krishna-bevidst bog til en eller anden. 
Dandaniti har i den anledning været rundt og 
spørge forskellige hengivne om, hvad deres ynd-
lingsvers i Bhagavad-gita er, og hvorfor det er det. 
Det er er der kommet nogle sider ud af, se side 6.

Nu vi taler om Bhagavad-gita, kan det også 
nævnes, at der er en ny dansk oversættelse un-
dervejs. Den nuværende Bhagavad-gita udkom i 
1983, men da det var en oversættelse af en ældre 
engelsk version, som siden har gennemgået en del 
redaktionelle ændringer og korrekturer, har der 
længe været behov for en frisk oversættelse. Jahnu 
Prabhu og jeg lægger derfor her i vinter sidste hånd 
på en ny oversættelse, der har været undervejs i 
nogle år. Efter planen skal bogen gå i trykken til 
næste sommer. Der er noget at glæde sig til.

Ellers har dette blad artikler og bidrag som 
sædvanligt. Vi bringer en artikel af Srila Prab-Prab-
hupada fra 1960 fra det gamle Back to Godhead, 
på side 8 skriver Dhanesvara Prabhu om at leve 
på den traditionelle landsbymåde, som menne-
sker har gjort i årtusinder, og i vores serie om 
oldtidshistorie begynder vi nu at se på Egypten 
og mulige forbindelser derfra til den vediske 
kultur. Plus mere.

På side 19 svarer Gaura Hari Dasa i et læserbrev 

på et læsebrev, som Gunamani Devi Dasi havde 
med i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna. Er 
det starten på en ny epoke med læserbreve? Vi har 
igennem årene i perioder haft mange læserbreve, 
men på det seneste har der været langt imellem 
dem. Det er der dog intet tilsigtet i fra vores side 
her på redaktionen. Tværtimod har vi altid ønsket, 
at Nyt fra Hare Krishna skulle være læsernes blad 
med bidrag fra så mange penne som muligt. Vi vil 
benytte lejligheden til at indbyde alle jer, der skulle 
have lyst, til igen at dele jeres tanker, realiseringer 
og meninger med alle os andre. Læserbreve og 
artikler generelt modtages med åbne arme.

Til slut skal det 
nævnes, at her ved 
årsskiftet er det 
tid for mange af 
vore abonnenter 
til at forny abon-
nementet. Prisen 
er fortsat 300 kr. 
for et år inden for 
Danmark og 360 kr. 
for udenlandsabon-
nenter. Støt os ved 
at betale rettidigt. 
Har man lyst til at 
give et støttebidrag 
til bladet her op til 
det nye år, siger vi 
også mange tak for 
det. Ld.
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 Srila Prabhupadas side
Sanatana-dharma er alle levende væseners religion

Den følgende artikel er fra Back to Godhead den 20. juli 1960. dvs. fra tiden før 
Srila Prabhupada kom til Vesten. De, der har læst introduktionen til Bhagavad-gita, 
vil kunne genkende elementer fra denne artikel, som Prabhupada indlemmede i 

Bhagavad-gitas introduktion.

I en tid hvor materiel videnskab øver sin 
indflydelse over alle områder inklusive reli-
giøse opfattelser, er det meget opmuntrende 
at se principperne for sanatana-dharma fra 
den moderne videnskabsmands perspektiv. 
Selv Dr. S. Radhakrishnan indrømmede på 
verdensreligionskonferencen, der blev afholdt 
i Delhi for et stykke tid siden, at religion ikke 
vil blive accepteret i den moderne civilisation, 
hvis den ikke kan accepteres videnskabeligt. 
I denne artikel er vi glade for som svar på 
alt dette at kunne fortælle dem, der elsker 
sanatana-dharma, at sanatana-dharma er 
verdens eneste religion, der er bestemt for 
alle levende væsener, som er evigt relaterede 
til den Højeste Herre.

Sanatana betyder evig. Sripada Ramanu-
jacarya har forklaret ordet sanatana som den 
ting, der hverken har begyndelse eller ende. 
Når vi taler om sanatana-dharma, må vi 
således tage det for givet på Sripad Ramanu-
jacaryas autoritet, at den ingen begyndelse 
eller ende har. Den ting, der ingen begyndelse 
eller ende har, kan ikke være sekterisk eller 
afgrænses. Når vi taler om sanatana-dharma, 
kan folk fra nogle af de ikke-evige former for 
religiøs tro fejlagtigt tro, at vi også beskæfti-
ger os med en sekterisk ting, men hvis vi går 
i dybden med emnet og ser alting i lys af mo-
derne videnskab, kan vi forstå, at sanatana-
dharma er alle menneskers funktion, ja, alle 
levende væseners funktion. Ikke-sanatana 
religiøs tro kan have en begyndelse i menne-
skehedens historie, men sanatana-dharma har 
ingen historisk oprindelse, for den har altid 
været og vil altid fortsætte med at være en del 
af de levende væseners historie.

Hvad levende væsener angår, konstaterer vi 
fra sastraernes autoritet, at de levende væsener 
heller ikke fødes eller dør. I Bhagavad-gita 
står det klart, at det levende væsen aldrig 
fødes eller nogensinde dør. Han er evig, 
uforgængelig og fortsætter med at leve selv 
efter, at hans midlertidige materielle krop er 
gået til grunde.

Med udgangspunkt i ovennævnte sanatana-
dharma-begreb kan vi begynde at forstå be-
grebet religion. Sanskritroden af ordet dharma 
betyder det, som hele tiden findes hos et be-
stemt objekt. Når vi taler om ild, konkluderer 
vi, at sammen med ilden er der på samme tid 
varme og lys. Uden varme og lys har ordet ild 
ingen mening. På samme måde må vi finde den 
essentielle del, som altid ledsager et levende 
væsen. Denne del og denne konstante ledsager 
er det levende væsens evige kvalitet, og dette 
evige aspekt ved det levende væsens kvalitet 
er hans evige religion.

Da Sanatana Goswami spurgte Herren Sri 
Caitanya Mahaprabhu om det levende væsens 
svarupa eller virkelige natur, svarede Herren, 
at det levende væsens naturlige position er 
at tjene Guddommens Højeste Personlighed. 
Hvis vi studerer denne udtalelse fra Herren 
Caitanya, kan vi hurtigt se, at hvert eneste 
levende væsen konstant er engageret i at tjene 
et andet levende væsen. Et levende væsen 
tjener et andet levende væsen i forskellige ka-
paciteter, og ved at gøre det nyder det levende 
væsen livet. Et lavere dyr tjener et menneske, 
som en tjener tjener sin herre. A tjener B, B 
tjener C, C tjener D osv. Under de forhånden-
værende omstændigheder kan vi se, at en ven 
tjener en anden ven, moderen tjener sønnen, 
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hustruen tjener manden, eller manden tjener 
hustruen. Hvis vi fortsætter med at søge i den 
ånd, vil vi opdage, at der ingen undtagelse er 
i samfundet af levende væsener, hvor vi ikke 
finder den tjenende aktivitet. Politikeren frem-
lægger sit valgprogram for offentligheden og 
overbeviser sine vælgere om sin dygtighed 
til at tjene. Vælgeren giver også politikeren 
sin værdifulde stemme i forventning om, at 
politikeren vil tjene samfundet. Butiksinde-
haveren tjener kunden, og arbejderen tjener 
kapitalisten. Kapitalisten tjener sin familie, 
og familien tjener familiens overhoved med 
det evige levende væsens evige kapacitet. På 
denne måde kan vi se, at intet levende væsen 
er fritaget for praksisen med at tjene et an-
det levende væsen. Derfor kan vi slutte, at 
tjeneste er en ting, som ledsager det levende 
væsen kontant, og vi kan roligt konkludere, 
at det at gøre tjeneste er det levende væsens 
evige religion.

Når et menneske bekender sig til en be-
stemt tro ud fra det bestemte sted og de 
omstændigheder, under hvilke det er født, 
og således hævder at være hindu, muslim, 
kristen, buddhist eller at tilhøre en eller anden 
sekt eller undersekt, er sådanne betegnelser 
ikke-sanatana-dharma. En hindu kan ændre 
sin tro og blive muslim, eller en muslim kan 
skifte tro og blive hindu eller kristen osv., 
men under alle omstændigheder gør en sådan 
ændring af religiøs tro det ikke muligt for en 
person at ændre sin evige beskæftigelse med 
at gøre tjeneste til andre. En hindu, muslim 
eller kristen er i alle tilfælde tjener af en el-
ler anden, og således kan det ikke anses for 
sanatana-dharma at bekende sig til en bestemt 
slags tro. Men det levende væsens konstante 
ledsager, som er at gøre tjeneste, er hans 
sanatana-dharma.

I Bhagavad-gita er der flere henvisninger 
til sanatana. Lad os se på henvisningerne en 
efter en, sådan som de forekommer i Bhag-
avad-gita, og forsøge at forstå betydningen af 
sanatana-dharma fra denne autoritet.

Der refereres til ordet sanatana i det syven-

de kapitels tiende sloka, hvor Herren erklærer, 
at Han er den evige kilde til alting, og Han er 
derfor sanatana. Kilden til alting beskrives i 
Upanisaderne som den Fuldstændige Helhed. 
Alle udstrømninger fra Kildevældet er også 
fuldstændige i sig selv, og på trods af, at så 
mange fuldstændige enheder udgår fra den 
Fuldstændige sanatana, mindskes sanatana-
kilden ikke i kvalitet eller kvantitet. Det er 
naturen af sanatana – uforandret. Hvad som 
helst, der nedbrydes og går i stykker under 
tidens indflydelse, er ikke sanatana. Derfor 
kan alting, der på nogen måde eller under 
nogen form ændrer sig under påvirkning af 
omstændighederne, ikke accepteres som sa-
natana. Solen spreder sine stråler i hundreder 
og millioner af år, og alligevel er der ingen 
ændringer i solens formation eller udstråling. 
Den er et materielt skabt ting, så den Substans, 
der aldrig skabes, kan derfor heller ikke æn-
dres i sin formation eller kvalitet, selv om Han 
er den sædgivende kilde til alting.

Der er også en henvisning til ordet sanatana 
i Bhagavad-gitas ottende kapitel, hvor der 
står, at der findes en anden kosmisk natur, der 
er fuldstændig forskellig fra den, som vi nu 
har en vis erfaring af. Den materielle natur 
er så at sige en sløv eller død natur, men stik 
modsat denne natur er der en anden natur, der 
er fuldstændig forskellig fra den. Sidstnævnte 
kosmiske natur er fuld af liv, lyksalighed og 
viden, og den kaldes den evige natur eller sa-
natana-natur. Ligesom der intet slid, nedbrud 
eller ændring er i formationen af det Højeste 
Væsen, er der ingen ændring i formationen 
af sanatana-naturen. Og ligesom det Højeste 
Væsen er det Højeste levende Væsen, er den 
kosmiske natur, hvor det Højeste Væsen her-
sker, lige så levende, som Herren er det. Der er 
ingen forskel i kvalitet på de to sanatana stør-
relser, og der er Herren og Hans dhama [bolig] 
ifølge vaisnavaernes opfattelse identiske, 
dvs. af samme sanatana natur. I modsætning 
til det materielle kosmiske univers skabes og 
tilintetgøres den kosmiske sanatana natur 
aldrig. Det står også i Bhagavad-gita, at dette 
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uforgængelige sted er hvert eneste levende 
væsens permanente hjem, og hvem som helst, 
der kommer tilbage til Guds verden, vender 
aldrig tilbage til denne dødelige verden. Den 
dødelige verden er selv op til Brahma-lokas 
region altid et ikke-sanatana sted. Selv om 
man skulle være i stand til at komme helt op 
til Brahmaloka, den højeste planet i dette ma-
terielle univers, vil man være nødt til at vende 
tilbage til denne dødelige jordiske verden.

Det kan forstås fra ovennævnte udsagn, at 
Herren er sanatana, og stedet, hvor Herren 
bor, er også sanatana. Men lad os se, hvad 
de levende væseners position er. I Bhagavad-
gitas femtende kapitel omtales de levende 

væsener som sanatana. De levende væsener 
er i virkeligheden uadskillelige dele af den 
Højeste Herre. Og fordi Herren er sanatana, 
må Hans uadskillelige dele også være sa-
natana. Én ting må vi dog altid huske: de 
levende væsener er evigt uadskillelige dele 
af det Højeste Væsen uden nogen forandring. 
Forsøget på at blive et med Herren er derfor 
også et unaturligt forsøg og imod princippet 
om sanatana, hvorfor kultiveringen af en 
sådan monistisk filosofi er et ikke-sanatana 
forsøg, der er skadeligt for sanatana-dharmas 
interesse. Monisterne eller de, der higer efter at 
blive et med den Højeste Herre, er ikke sanata-
na’ister. (Fortsættes i næste nummer)

Hvis man har lyst til at bidrage og donere 
til Gaura-Nitais tilbedelse i København, er der 
bl.a. brug for følgende:

alter
ghee
honning (flydende)
ren bomuldsvat
røgelse

køkken
forklæder af bomuld
viskestykker
store grydeskeer af træ
en solid paletkniv af metal med flad ende

bhoga
økologisk smør
økologisk mælk
økologisk yoghurt/tykmælk
økologisk piskefløde
ghee
rørsukker

honning
gur/jaggery
mannagryn
økologisk hvedemel
havregryn
kokosmel
brune ris
sesamfrø
økologisk olivenolie
økologisk rapsolie
mandler
diverse nødder
solsikkekerner
tørrede frugter
frisk frugt og grønt

Donationer
Der er også mulighed for helt eller delvist at 

sponsorere en søndagsfest eller en bestemt festi-
val, hvis man har lyst til det. En hel søndagsfest 
koster således 1500 kr., imens der er forskel-
lige priser for de forskellige festivaler. Kontakt 
templet (tlf. 4828 6446) for nærmere detaljer.

Gaura-Nitais ønskeliste for december måned
Af Dandaniti Devi Dasi
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Mit yndlingsvers i Bhagavad-gita
Af Dandaniti Devi Dasi

Sankarsana Dasa Adhikari:
Bhagavad-gita er sprængfyldt med yndlings-

vers. Det pibler frem med nektar overalt. Det 
er som et kildevæld af ubegrænset glæde, der 
sprøjter op og oversvømmer verden med tran-
scendental lyksalighed!

Det første vers, der virkeligt gjorde indtryk 
på mig, var 9.26:

patram puspam phalam toyam 
  yo me bhakta prayacchati 
tad aham bhakty-upahrtam

  asnami prayatatmanah
”Såfremt en person tilbyder Mig et blad, en 

blomst eller vand med kærlighed og hengiven-
hed, vil Jeg tage imod det.”

Før jeg blev hengiven, ledte jeg efter et 
yoga-system, der virkede. Jeg havde prøvet 
alle mulige former for yoga og meditation, men 
intet fungerede for mig. En ven foreslog mig at 
chante Hare Krishna, og jeg lånte en Bhagavad-
gita på biblioteket. Det var ikke Prabhupadas 
Bhagavad-gita, men på en eller anden måde var 
verset korrekt oversat. Krishna siger: ”Hvis du 
med kærlighed og hengivenhed tilbyder Mig et 
blad, en blomst, en frugt eller vand, vil Jeg tage 
imod det.” Jeg var lamslået. Jeg er vokset op 
som kristen, men vi havde ingen anelse om, at 
man kunne have nogen form for personlig ud-
veksling med Gud. Men her sagde Krishna: ”Jeg 
er den Højeste Person, og hvis du med kærlighed 
ofrer Mig et blad, en blomst, frugt  eller vand, 
vil Jeg tage imod det med stor glæde.” Det var 
forbløffende, og jeg gik straks i gang. Jeg købte 
et billede af Radha-Krishna i en gavebutik, og 
jeg begyndte at ofre min vegetariske mad til 
Herren. Det var en fantastisk oplevelse. Jeg vil 
aldrig glemme den tid. Det er helt sikkert et af 

mine yndlingsvers, for det var det første vers, 
der virkeligt forbandt mig med Krishna.

*

Lalita Gopinatha Dasi: 
Mit yndlingsvers er 15.16: 

dvau imau purusau loke
  ksaras caksara eva ca
ksarah sarvani bhutani
  kutastho ’ksara ucyate

 ”Der findes to kategorier af væsner, de 
fejlbare og de ufejlbarlige. Hvert eneste væsen 
er fejlbarligt i den materielle verden, og i den 
åndelige verden er alle væsner ufejlbarlige.”

Der er to klasser af mennesker: de fejlbare og de 
ufejlbarlige. I den materielle verden er alle levende 
væsener fejlbare, og i den åndelige verden er alle 
levende væsener ufejlbarlige. De andre vers, der 
omkranser dette vers, er også meget instruktive, 
når det gælder om at forstå vores position i denne 
materielle verden. Vi er intet andet end små og 
ubetydelige, men vi kan blive storslåede ved at 
blive Krishnas hengivne og tjene ham oprigtigt – 
og på den måde opnå målet med livet.

*

Caitanya Candra Dasa:
Bg. 2.70:

apuryamanam acala-pratistham
  samudram apah pravisanti yadvat
tadvat kama yam pravisanti sarve
  sa santim apnoti na kama-kami

”Kun den, der ikke lader sig forstyrre af den 
uophørlige strøm af ønsker, der løber som floder 

Den 16. december er det Gita Jayanti, den dag, Krishna talte Bhagavad-gita til Arjuna. I den 
anledning har vi helliget de næste sider til Bhagavad-gitas forherligelse. Vi har bedt forskellige 
hengivne skrive et par linier om deres yndlingsvers i Bhagavad-gita eller et vers, der på en eller 
anden måde har en særlig betydning for dem.
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ud i havet, der bestandigt fyldes, men alligevel 
altid er roligt, kan opnå fred og ikke den, der 
stræber efter at opfylde sådanne ønsker.”

Jeg finder denne analogi meget smuk. Havet 
er så stort, at selv om floder konstant sender 
millioner af liter vand ud i det, flyder det ikke 
over sine bredder. Ligeledes tørrer havet ikke 
ud under tørkeperioder. Når vi seriøst følger den 
Krishna-bevidste proces, bliver vi fuldt tilfredse, 
og derved kan den materielles flods fristelser 
ikke flyde over i vores sind og drukne vores 
intelligens. En stor sjæl (mahatma) kendetegnes 
ved, at han altid er forbundet med Krishna ved 
at høre og tjene Krishna konstant (Bg. 9.14-15), 
og derved bliver han frigjort fra den materielle 
naturs lænker (Bg. 14.26), hvilket giver den 
ultimative tilfredsstillelse (Bg. 14.20).

*

Kesava Priya Devi Dasi: 
Det er praktisk taget en umulig opgave at 

finde ens favoritvers i Bhagavad-gita, da det 
ene vers er mere strålende end det andet...,...og 
sådan fortsætter det hele vejen igennem, men i 
dag har jeg valgt Bg.15.15.

sarvasya caham hrdi sannivistho
  mattah smrtir jnanam apohanam ca

vedais ca sarvair aham eva vedyo
  vedanta-krd veda-vid eva caham 

”Jeg findes i alle væseners hjerte, og fra Mig 
kommer hukommelse, viden og forglemmelse. 
Man kan lære Mig at kende gennem alle Vedaerne. 
Jeg er i sandhed den, der har samlet alle Vedaerne, 
og Jeg er den, der kender alle Vedaerne.”

Jeg føler mig altid meget tryg ved at tænke 
på, at Krishna sidder i alle væseners hjerte, og 
at Han ultimativt kender motivet bag alle vore 
handlinger. Når vi somme tider formår at gøre 
noget rigtigt godt, er det simpelthen, fordi Krish-
na giver os lidt hukommelse og viden, og når vi 
gør noget rigtigt dumt, irettesætter Krishna os 
igen inde fra hjertet, enten ved at få os til at indse 
vores fejltagelse eller ved at forsvinde langt væk 
fra vores bevidsthed, fordi Han ser, vi ikke er 

villige til at følge Hans anvisninger. Når vi har 
lidt tilstrækkeligt og overgiver os til Krishna 
igen, er Han der straks som den betingede sjæls 
bedste ven. Krishna er alttiltrækkende, især fordi 
Han giver Sig Selv til det levende væsen i form 
af Vedaerne, som er en manifestation af Hans 
ufattelige barmhjertighed.

*

Bhakta Joe:
Mit yndlingsvers er Bg. 4.36:

api ced asi papebhyah 
  sarvebhyah papa-krttamah

sarvam jnana-plavanaiva
  vrjinam santarisyati 

”Selv hvis du anses for at være den mest syn-
dige af alle syndere, vil du, når du befinder dig 
i den transcendentale videns båd, være i stand 
til at krydse over lidelsernes ocean.”

Jeg holder meget af denne passage. Hvis jeg 
kan forstå mit forhold til Gud, kan Gud løfte mig 
ud af alle de besværligheder, jeg gennemgår i 
livet, uanset hvor forfærdelige de måtte være, 
og uanset hvor meget ondt jeg har forårsaget. 
Hvis jeg forstår mit forhold til Gud, redder Han 
mig fra at svømme gennem dette hav af lidelser. 

*

Dandaniti Devi Dasi:
Som Sankarsana Prabhu sagde, da jeg spurgte 

om hans yndlingsvers: ”Bhagavad-gita er fyldt 
med yndlingsvers.” Jeg har imidlertid et vers, 
der har en særlig betydning for mig i forbindelse 
med min tjeneste som bogdistributør. 

Alle, der har prøvet at sælge Prabhupadas 
bøger på gaden eller på andre måder, ved, at der 
er en særlig nektar forbundet med at distribuere 
Prabhupadas bøger. De fleste har dog også ople-
vet at være det, vi på sankirtana-fagsprog kalder 
”mental”. Man overvældes af sindet, der fortæl-
ler én, at det ikke er muligt at sælge disse bøger. 
Så søger man tilflugt i Bhagavad-gita 3.30:

(Fortsættes side 20)
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Rig på to dollars om dagen
Af Dhanesvara Dasa

Folk ser naturligt alting ud fra den verden, 
de er vante til. Denne kulturelle forudind-
tagethed viser sig på mange måder, eksem-
pelvis når folk fra såkaldte velstående lande 
forsøger at måle og udrydde fattigdom. 
I den tro, at pengeindkomst er afgørende 
for, hvad fattigdom er, overfører de deres 
ideer på resten af verden. De ser på verden 
igennem deres egen indkomst og slutter, 
at over halvdelen af jordens mennesker er 
fattige. Gode sjæle som de er, ønsker de at 
afhjælpe problemet.

Men er en fattig persons oplevelse i et fattigt 
land af at være fattig den samme, som en fat-
tig persons i et rigt land? Nej. Som en generel 
iagttagelse vil jeg sige, at folk flest i ”fattige” 
lande er relativt veltilpas, imens fattige i ”rige” 
lande ikke er det.

Jeg har mødt indiske landsbyfolk, der ville 
blive kategoriseret som fattige efter FN’s 
retningslinier (med en indkomst under 1,25 
dollars om dagen), og jeg kan forsikre ud fra 
direkte erfaring for, at disse folk ikke anser 
sig selv for fattige eller mærker virkningen 
af fattigdom, som en person i USA ville 
med samme indkomstniveau. Det samme 
gælder for ”fattige” mennesker, jeg kender 
i Østeuropa. 

Hvad er forskellen? Det kan siges med ét 
ord: kultur, et ord, der også omfatter værdier og 
forventninger. Et hus i en indisk eller ukrainsk 
landsby er uhyre forskelligt fra et i et byområde 
i USA eller Europa, men folk lever der lige så 
lykkeligt, som mere velstående folk lever i deres 
luksushuse. Det samme gælder for deres daglige 

behov. Landsbyfolk i Indien og Ukraine dyrker 
selv en stor del af deres egen mad. De har også 
færre tøjbehov end deres vestlige modstykker 
og færre økonomiske krav om ting som biler, 
forsikringer eller meningsløse forbrugsgoder, 
for disse ting er ikke nødvendigvist en del af 
deres kultur. Ikke desto mindre ønsker FN at 
ændre deres og mange andre menneskers kultur 
over hele verden for at løfte dem ud af deres 
”fattigdom” ved at sikre, at de har mere end 
to dollars om dagen. Det ligner et prisværdigt 
mål, men måske burde vi alligevel standse op 
og tænke over, hvad flere penge sandsynligvis 
vil betyde for folk.

Vi har et eksempel fra nyere historie. 
Antropologen Helena Norberg-Hodge var 
den første fremmede, der fik lov til at slå 
sig ned i Ladakh, Kashmir. I begyndelsen 
af 1970erne havde hun det privilegium at 
leve der seks måneder om året i tre årtier og 
kom til at kende og dokumenterede livet i 
de traditionelle landsbyer før den vestlige 
kulturs indtrængen. Ladakh-folkene levede 
i en landbrugsbaseret subsistensøkonomi. 
Selv om det ikke er et let liv efter vestlige 
normer, kunne folk dække deres grundlæg-
gende fysiske, sociale, åndelige og kreative 
behov med en åbenlys glæde indenfor de sikre 
rammer af et medmenneskeligt samfund, hvor 
man delte med hinanden. Deres lykke kom 
ikke an på indkomst eller besiddelser, men 
var blot en naturlig del af deres dagligliv. 
Da landsbyfolkene var gensidigt afhængige 
af hinanden, fastholdt de en dybt rodfæstet 

Dhanesvara Dasa er discipel af Srila Prabhupada. Han blev uddannet som ingeniør fra Uni-Prabhupada. Han blev uddannet som ingeniør fra Uni-. Han blev uddannet som ingeniør fra Uni-
versity of Florida i 1973, og samme år sluttede han sig til ISKCON i Gainesville. De sidste fem år 
har han opholdt sig i Østeuropa og er med til at opbygge landsbysamfundet Gitagrad i Ukraine.

Dhanesvara Dasa er forfatter til en ny bog, Spiritual Economics, hvor han slår til lyd for en anden 
måde at gøre verden rig på end igennem en markedsorienteret pengeøkonomi. Følgende artikel, 
der er hentet fra Back to Godhead november/december 2010,  giver en fornemmelse af hans ideer.
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respekt for hinandens grundlæggende behov. 
Samtidigt holdt en accept af de naturlige be-
grænsninger, som miljøet indeholdt, dem fri 
af naturstridige værdinormer. 

På den tid hvor dette blev observeret, ville 
ladakhierne sandsynligvis være blevet anset 
for fattige efter internationale normer, for deres 
indkomst var minimal, og de fleste af deres 
behov blev dækket af hjemmelavede produk-
ter. Ikke desto mindre var de et tilfreds og glad 
folk. Men noget ændrede det. Norberg-Hodge 
forklarer, hvordan det var turisterne, der bragte 
fattigdommen til Ladakh: 

En vestlig turist kan bruge flere penge på 
en dag, end en familie i Ladakh tjener på et 
år. Da ladakhierne så dette, følte de sig plud-
seligt fattige. Den nye sammenligning skabte 
en kløft, der aldrig havde eksisteret før, for i 
det traditionelle Ladakh behøvede folk ikke 
penge for at have et rigt og tilfredsstillende 
liv. Ladakh-samfundet byggede på gensidig 
hjælp og samarbejde. Ingen behøvede at 
forlange penge for et stykke arbejde eller 
have penge til mad, tøj, et sted at bo…I den 
traditionelle økonomi vidste ladakhierne, at 
de måtte afhænge af andre mennesker, og at 
andre mennesker til gengæld også afhang af 
dem. I det nye økonomiske system opløses 
den lokale gensidige afhængighed sammen 
med den traditionelle tolerance. I stedet for 
at dække deres behov igennem et kollektivt 
system bliver konkurrence og knaphed af-
gørende faktorer for overlevelse. Måske den 
mest tragiske af alle de ændringer, jeg har 
set i Ladakh, er den onde cirkel, hvor per-
sonlig usikkerhed bidrager til en svækkelse 
af familierne og fællesskabsbåndene, hvilket 
igen ryster det personlige selvværd endnu 
mere. Forbrugerisme spiller en central rolle 
i hele denne proces, siden en følelsesmæssig 
usikkerhed skaber en sult efter materielle 
statussymboler. Behovet for anerkendelse og 
accept gyder mere olie på ilden efter at tilegne 
sig besiddelser, der antageligt skulle gøre en 
til noget…Det er hjerteskærende at se folk 
købe ting for at blive beundret, respekteret 

og i sidste instans elsket, når resultatet i vir-
keligheden næsten altid er det modsatte…[De 
bliver] adskilt fra hinanden, hvilket yderligere 
forstærker behovet for at blive accepteret.1

Ironisk set var det penge, der bragte fat-
tigdom til Ladakh. Før vesterlændingene 
kom med mange penge på lommen, anså 
ladakhierne ikke sig selv for fattige, selv om 
deres indkomst sandsynligvis lå under 1,25 
dollars om dagen. Kun ved at sammenligne 
sig med disse fremmede, og hvad de havde, 
og hvordan de levede, begyndte ladakhierne 
at se sig selv i et andet lys som fattige og i be-
hov for, hvad de ikke før havde haft brug for: 
penge og det, som penge kan købe. Sørgeligt 
nok købte de sig selv til fremmedgørelse og 
isolation på samme tid.

Andre steder rundt om i verden får vores 
kulturelle forudindtagethed os til at ville fjerne 
fattigdom, sådan som vi forstår den. Men vil 
det ikke, ligesom ladakhierne oplevede det, blot 
skabe fattigdom, hvor den tidligere ikke fandtes? 
Et af FN’s udviklingsmål for årtusindskiftet 
(Millenium Development Goals, MDG) var 
elimineringen af global fattigdom, der indbefat-
ter disse tre mål: 

Imellem 1990 og 2015 at halvere den del af 
jordens befolkning, hvis indkomst er mindre end 
1 dollar om dagen.

At give alle inklusive kvinder og unge menne-
sker en fuldstændig og produktiv beskæftigelse 
og et ordentligt arbejde.

Imellem 1990 og 2015 at halvere den del af 
menneskeheden, der lider af sult.

Selv om disse ligner værdifulde mål, er 
de kulturelt enøjede. Ved at definere måden 
at nå målene på begrænser de det, der vil 
blive opnået. Måden, hvorpå disse mål er 
formuleret, forudsætter en økonomisk ud-
viklingsorienteret model med produktion til 
en markedsøkonomi og et lønnet arbejde til 
de folk, de ønsker at hjælpe. Selv om deres 
anstrengelser er oprigtigt ment, bemærkede 
FN’s Generalsekretær i en vagt formuleret 
rapport, at selv om der var sket ”betydelige 
fremskridt”, var en presserende og øget ind-
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sats krævet på området for at nå målene i 
2015. Hundreder af millioner af dollars bliver 
investeret i at opnå disse mål. Men hvis den 
kulturelle forudindtagethed blev lettet, kunne 
disse samme målsætninger opnås med meget 
færre penge.

Et alternativ, der virkede
I det sidste halve århundrede er næsten 

hver eneste udviklingsmodel slået fejl, når 
det drejer sig om at bringe Afrika syd for 
Sahara op til et niveau, hvor det kan konkur-
rere på et internationalt marked og på samme 
tid give folk de nødvendige arbejdspladser. 
Men indsatsen fra en enkelt ung mand har 
givet alle disse internationale bestræbelser 
baghjul. En andengenerations-hengiven af 
Krishna, Alexander Petroff, 25 år gammel, 
tog til det krigshærgede Congo med et forslag 
til regeringen. Han ville starte en selvforsy-
nende, miljømæssigt bæredygtig landsby. 
Regeringen gik med på hans forslag og gav 
ham fyrre hektar jord, hvor hans organisation, 
Working Villages International (WVI), skabte 
en udviklingsmodel, som han kaldte Village 
Self Reliance. Village Self Reliance byg-
ger på to ideer om swadeshi og bæredygtigt 
landbrug. Gandhis princip swadeshi sigter til 
lokal produktion af folks egne behov. Ifølge 
swadeshi-princippet skal alt, der laves i lands-
byen, først og fremmest bruges af landsbyens 
medlemmer. Med denne fremgangsmåde 
opnås et bæredygtigt landbrug ved at bruge 
økologiske metoder uden ting tilført udefra og 
ved at anvende okser til at pløje med i stedet 
for brændstoftørstige traktorer.

Fra en start på 70.000 dollars fra private dono-
rer har WVI i løbet af to år kunnet ansætte 400 
arbejdere, der forsørger 350 familier og dyrker 
50 tons ris om måneden, hvilket gør projektet 
til den næststørste risproducent i provinsen. De 
dyrker også tonsvis af grønsager. I stedet for 
at løse problemernes symptomer går WVI til 
roden af sult, arbejdsløshed og vold med en ud-
viklingsmodel, der kan tilpasses næsten ethvert 
sted i verden. På to og ikke femten år opnåede 

én ung mand, der arbejdede med lokalbefolknin-
gen og et meget beskedent budget, ikke blot de 
økonomiske målsætninger i MDG, men mange 
andre ting samtidigt.

I stedet for at gå igennem en masse krum-
spring for at opjustere indkomsten, hvorfor så 
ikke blot justere kulturen ved at fjerne unød-
vendige fordringer? Dette er lettere, for mange 
steder i verden findes der allerede en simpel 
landsbykultur. Det er imidlertid en kamp op ad 
bakke, hvis vi vil ændre kulturen ved at lokke 
folk til at være forbrugere, have et arbejde, 
rejse frem og tilbage til arbejde hver dag og 
ændre deres livsstil til en kunstig afhængighed 
af andre. Ja, ved at vælge sidstnævnte metode 
er det sandsynligt, at selv om de ydre økono-
miske målsætninger vil blive opfyldt, vil folk 
være mindre lykkelige og mindre sikre, ligesom 
ladakhierne blev det efter den vestlige kulturs 
indtræden på scenen. 

Prabhupadas model
At ændre kulturen til mere enkelhed er den 

nemmeste måde at opnå tryghed og lykke på. 
Det er, hvad ISKCON’s grundlægger-acarya 
Srila Prabhupada opfordrede sine tilhængere 
til at gøre. Han kaldte det enkelt liv og høj 
tænkning – at leve enkelt for at kunne tilgodese 
kroppens behov tilstrækkeligt og høste fordelene 
af at gøre det på den måde inklusive at spare 
tid, der kan bruges på selvrealiseringsaktivi-
teter. Hengivne af Krishna over hele verden 
har oplevet tilfredsstillelsen, der kommer fra 
hengiven tjeneste til den Højeste Herre. Hvis 
vores tid bruges rigtigt på at tjene Herren, kan 
vores enkle livsstil også være tilfredsstillende 
og fyldestgørende.

”Men,” protesterer vi måske, ”vi kan ikke alle 
gå i stå og vende tilbage til et enkelt landsbyliv. 
Det er ikke muligt!”

Det er selvfølgelig ikke alle, der vil, men 
mange kan så sandelig gøre det, specielt de, 
der aldrig har forladt landsbyerne, og dem er 
der mange af. Og hvorfor ikke, hvis de kan 
være trygge og tilfredse? Efter at have boet i 
landsbyer i både Indien og Ukraine har jeg op-
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daget, at det ikke er så svært, og der er mange 
glæder i landsbylivet, som er umulige at have 
i storbyerne.

Lige nu bor jeg i et simpelt treværelses hus i en 
landsby nær Novo Vodolaga i Ukraine omkring 
en times kørsel uden for byen Kharkov. Dette er 
stedet for vores udviklende økologisk-åndelige 
samfund, Gitagrad. Husene i denne landsby er 
bygget for omkring halvtreds år siden og er som 
skræddersyede til det enkle liv. En centralt pla-
ceret brændeovn bruges til både madlavning og 
opvarmning. Der er ikke indlagt vand i husene, 
hvilket vil sige intet badeværelse, og toilettet 
er udenfor. Vi hugger brænde og henter vand, 
hvilket er indbegrebet af det simple liv overalt 
i verden. 

Hvorfor bor jeg, en amerikaner, der tidli-
gere var vant til moderne bekvemmeligheder, 
under disse ”primitive” forhold? Fordi jeg vil 
følge min åndelige mester, Srila Prabhupadas, 
instruktioner. Han ønskede, at hans tilhængere 
levede enkelt og sparede tid til Krishna-be-
vidsthed og på egen krop lærte udfordringerne 
og fordelene ved at gøre det. Nu hvor jeg har 
boet i en ukrainsk landsby i et år, kan jeg sige, 
at efter at have accepteret og vænnet mig til 
den enkle levemåde, finder jeg den hverken 
krævende eller besværlig sammenlignet med 
en mere moderne standard. En af grundene 
til at leve i en landsby er for at blive fri for 
lidenskaben (rajo-guna) og uvidenhedens 
(tamo-guna) kvaliteter, der forstyrrer sindet 
og leder det væk fra selvrealisering. Hvis jeg 
overhovedet har lært noget fra mine oplevel-
ser i landsbyen, er det, at den er næsten fri 
for rajo-guna og tamo-guna. Landsbylivet 
regulerer sig selv ud fra landbruget og køernes 
behov. De følger deres egen rytme, som vi må 
indrette os efter, i stedet for, at vi forsøger at 
ændre de ydre omstændigheder efter os, som 
vi normalt gør det i det kunstige byliv.

Vores bestræbelse her går ud på at leve et 
enkelt liv i Krishna-bevidsthed og forsørge os 
selv med det, man typisk kan skaffe sig igen-
nem den naturlige økonomi. Naturen har sin 
egen økonomi, der er stærk og elastisk. Koen 

forlanger ikke betaling for sin mælk og går ikke 
i strejke. Moder Jord vil intet have til gengæld 
for sine gaver. Begge giver uden beregning ud 
af kærlighed. Alt, de beder om, er blot, at vi 
gengælder og beskytter dem. Hvis vi tager os 
af dem og behandler dem ordentligt, fortsætter 
de med at give deres gaver på trods af, hvad der 
foregår i menneskets verden.

Det et, hvad jeg kalder ’åndelig økonomi’, 
som jeg har forklaret det i min bog Spiritual 
Economics. Spiritual Economics beskriver 
den gaveøkonomi, som Herren har arrangeret 
– en økonomi med kærlighedsudvekslinger, 
der ikke kræver penge, denne det moderne 
menneskes kunstige værk. Vi stræber efter at 
øge vores åndelige økonomi mere og mere, og 
når vi kommer til det punkt, hvor vi lever fuld-
stændigt efter åndelig økonomi, har vi nået 
vores mål. Ironisk set vil vi, når vi når dertil, 
have opnået, hvad FN anser for en tilstand af 
fattigdom, hvor vi lever for under to dollars 
om dagen. Men vi mener, at i stedet for at 
være sociale tabere, er vi fantastiske vindere.

Ligesom fattigdom er rigdomsbegrebet en 
kulturelt betinget ide. Ikke al rigdom kan måles 
i penge. Rigdom er i virkeligheden bedre, når 
den måles i personlig lykke og tilfredsstillelse. 
Vi mener, at de indre, ikke målbare oplevelser 
af lykke og tilfredsstillelse er mere værdige 
mål at opnå end en ydre indkomst på to dollars 
eller 500 dollars om dagen. Når vi kan leve et 
enkelt, naturligt liv i Krishna-bevidsthed, er vi 
blevet meget rige.

Dhanesvara Prabhus bog Lessons in Spiri-
tual Economics from the Bhagavad-gita: Part 
1, Understanding and Solving the Economic 
Problem kan fås på hans hjemmeside, www.
spiritual-econ.com. Man kan også følge med 
i hans spændende oplevelser ved at tilmelde 
sig på hans blog: http://gitagrad.blogspot.com.

(Endnotes)
1  Helena Norberg-Hodge, The Pressure 

to Modernize and Globalize, fra Case Against 
Clobal Economy af David Korten, s. 41.
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O l d t i d e n s 
Egypten er spæk-
ket med myste-
rier. Hvorvidt der 
var en forbindel-
se imellem Egyp-
ten og Indiens 
vediske verden, 
og om det var en 
og samme kultur, 
skal vi ikke ind 
på nu. Derimod 
skal vi se på det 
interessante i, at Egypten har ting, der tyder 
på, at den menneskelige civilisation er meget 
ældre, og fortidens civilisationer var meget 
mere højtstående, end konventionelle forskere 
er villige til at acceptere det. Sammenholdt med 
Vedaernes beskrivelse af avancerede kulturer i 
fortiden gør det Egypten interessant  

Når vi siger Egypten, tænker de fleste med 
det samme på pyramiderne, specielt de tre store 
Giza-pyramider med Keops-pyramiden som den 
største. Ikke uden grund, for disse strukturer er 
blandt jordens største kulturelle underværker 
og får alle til at fundere over, hvordan de er 
blevet opført. På mange områder trodser de 
de standardforklaringer, som man forsøger at 
reducere dem til.

Keops-pyramiden var oprindeligt 146 meter høj 
og opført af omtrent 2,5 millioner kalkstensblokke. 
Vægten af disse sten overstiger den samlede sten-
masse i alle kirker og katedraler fra Middelalderens 
Europa. Pyramiden består dels af større blokke på 
10–15 tons, der ligger foroven, og mindre blokke 
på omkring 6 tons, der ligger forneden. At de 
største ligger øverst og de mindste nederst, er et 
paradoks. Normalt er det omvendt.

Dertil skal lægges 115.000 glatpolerede 16 
tons overfladesten, der oprindeligt dækkede 

hele pyramiden, 
indtil de fleste 
faldt af under et 
jordskælv i 1301. 
De blev senere 
brugt til at opføre 
Cairo med. 

Hovedparten af 
stenene kommer 
fra et stenbrud på 
den anden side af 
Nilen, men nogle 
af de helt store 

sten kommer fra Aswan over 700 kilometer 
derfra  og må være blevet sejlet ned ad Nilen.

Den mest accepterede officielle forklaring på 
pyramidens opførelse involverer op til 200.000 
arbejderes sved, blod og tårer, imens de slæber 
de mange stenblokke op ad ramper eller jord-
volde til pyramidens top. Wikipedia fortæller: 

Keopspyramiden blev et fantastisk byg-
ningsværk. Der blev brugt over to millioner 
stenblokke, som hver vejer mellem to og fem 
ton. Blokkene blev slæbt op ad lange jordvolde 
helt til pyramidens top. Hver blok måtte trækkes 
og skubbes på en slæde af hundredvis af men-
nesker. Da den store pyramide var færdig, blev 
den dækket udvendigt af hvide kalkplader, så 
den kunne stråle i solen og ses på lang afstand.1

Professor i ægyptologi ved Oxford, John 
Baines, skriver: ”Som pyramiden voksede i 
højden og bredden, blev rampens base større for 
at bevare en konstant hældning (omkring 1 til 
10) og hindre den i at falde sammen. Der blev 
sandsynligvis anvendt flere ramper samtidigt fra 
forskellige sider af pyramiden.”2

Nogle professionelle byggekonstruktører er 
skeptiske overfor rampeteorien.3 Ikke at de har 
en anden teori, men de gør opmærksom på, at 
den foreslåede rampe skulle have været mindst 

Af Lalitanatha Dasa

Egyptens mysterier
Vedisk oldtidshistorie
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halvanden kilometer lang og opført af i hvert 
fald tre gange den mængde materiale, som der 
blev brugt til selve pyramiden. For at kunne 
bære vægten af de tunge blokke, der skulle træk-
kes op ad den, skulle rampen bestå af enorme 
stenblokke ligesom pyramiden selv. At bygge 
rampen ville have været et lige så stort eller 
endnu større arbejde end at bygge pyramiden. 
Der er da heller ikke spor af materialet fra så-
danne ramper omkring Kheops-pyramiden eller 
de to andre store pyramider. 

”Keops-pyramiden skulle være opført i løbet 
af 30 år inden for Kong Keops levetid. 30 år 
er lig med 15.768.000 minutter. Hvis vi kun 
regner med dagslysets 12 timer ud fra anta-
gelsen, at man ikke byggede om natten, bliver 
det 7.839.000 minutter. Dette tal divideret med 
2,5 millioner stenblokke betyder, at lidt over 
hvert tredje minut er en stenblok på helt op til 
15 tons blevet slæbt op ad rampen og lagt på 
sin plads i et af de 203 lag, hvor den skal passe 
perfekt sammen med de tilstødende stenblokke, 
så ikke en knivsæg kan komme imellem dem. 
Ikke kun skal der trækkes en stenblok op hvert 
tredje minut, men stenhuggerne i stenbruddene 
skal også have frigjort, tilhugget og klargjort 
en sådan blok hvert tredje minut. Hvert tredje 
minut – hver dag i 30 år???”

Stenene, der blev brugt til Keops-pyramiden, 
var endvidere relativt små i sammenligning med 
for eksempel dem, som 
det nærliggende Khafres 
Daltempel er opført af. 
Her vejer nogle af stenene 
helt op til 200 tons. De 
er op til fem meter lange, 
over tre meter brede og 2,5 
meter høje, større og meget 
tungere end for eksempel 
et moderne diesellokomo-
tiv. Disse stenblokke er 
udhugget fra grundfjeldet 
omkring den store Sfinks 
og transporteret 80 meter til 
Khafres tempel og løftet op 
i tretten meters højde. 

Det giver et logistisk problem. Indtil 1970 
kendte menneskeheden ikke til kraner, der 
kunne løfte mere end 100 tons. Siden er der 
kommet nogle kæmpekraner, der kan løfte op 
til 250 tons, og en enkelt gigantkran kan løfte 
1000 tons. Så hvordan har Oldtidens egyptere 
fået disse stenblokke på 200 tons op i tretten 
meters højde i Khafres Daltempel?

Sfinksen
Nu den næsten lige så berømte Sfinks bliver 

nævnt, støder man også her på paradoksale ting. 
Både Giza-pyramiderne og Sfinksen er ifølge 
den moderne standardopfattelse alle fra det 
fjerde dynasti fra omkring 2723 f.Kr. til 2563 
f.Kr., altså cirka 4500 år gamle. Det hindrer 
imidlertid ikke nogle i at have en fornemmelse 
af, at de i virkeligheden er meget ældre, end 
hvad standardforklaringerne siger. Men hvordan 
omsættes denne intuition til egentlige beviser? 
Ægyptologerne vil i hvert fald ikke gå med til 
det. Her er det, at Sfinksen kommer ind, for no-
get ved den er svært at forklare på anden måde, 
end at den må være meget ældre end 4500 år.

Den franske ægyptolog R. A. Schwaller de 
Lubicz var den første, der i 1950erne gjorde 
opmærksom på, at ydermurene omkring Sfink-
sen havde spor af vanderosion. Forfatteren John 
Anthony West undersøgte dette videre og fik i 
1989 hjælp af geologen Dr. Robert M. Schoch 
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fra Universitetet i Boston.
Fra sin undersøgelse af Sfinksen og murene 

omkring den sluttede Schoch, at den mest om-
fattende form for forvitring på dem ikke kunne 
skyldes vind og sandstorme, men langvarig 
og omfattende regn. At erosionsmønstrene på 
Sfinksen virkeligt er fra vand og ikke fra vind 
og sand, er let at se for en geolog. Imens van-
derosion efterlader lodrette furer, der er dybe, 
bløde og bølgende, er udhulingerne fra vind og 
sand vandrette og mere skarpkantede. Schoch 
var ikke i tvivl: Sfinksen er vanderoderet.

Det gør det  svært  at  opretholde de 
4500 år, for i den periode har Egypten kun væ-
ret en tør ørken. Ydermere har Sfinksen været 
dækket af sand i cirka 3300 år af den tid, så den 
kan kun have været udsat for erosion i lidt over 
1000 år. I samme område er der andre bygnings-
værker, som man med sikkerhed ved er fra det 
fjerde dynasti, dvs. ca. 4500 år gamle, og på dem 
finder man ikke vanderosion eller erosion over-
hovedet i det omfang som på Sfinksen. Schoch 
konkluderede, at kun flere tusinde års svær regn 
kan have forårsaget Sfinksens forvitring.

Schoch fremlagde sine konklusioner i 1992 
på The Convention of Geological Society of 
America til stort bifald fra sine geologikolleger. 
Samme år talte han på årsmødet i AAAS (The 
American Association for the Advancement of 
Science). Han holdt stand overfor de tilstedevæ-
rende ægyptologer og slog fast, at han hverken 
ønskede at ophidse dem eller pylre om dem:

”Jeg har gentagne gange fået at vide, at 
Ægyptens folk i førdynastiske tider, så vidt vi 
ved, hverken havde teknologien eller samfunds-
organiseringen til at kunne udhugge Sfinksens 
krop…Jeg kan dog ikke se, hvordan det er mit 
problem som geolog. Ikke at jeg vil skubbe 
bevisbyrden fra mig, men det er virkelig ægyp-
tologerne og arkæologernes opgave at finde 
ud af, hvem der udhuggede den. Hvis mine 
opdagelser er i modstrid med deres teori om 
civilisationens oprindelse, er det måske på tide 
for dem at tage den teori op til omvurdering. Jeg 
hævder ikke, at Sfinksen blev bygget af folk fra 
Atlantis eller marsboere og rumfolk. Jeg følger 

blot de videnskabelige resultater, hvor de end 
fører mig hen, og de får mig til at konkludere, 
at Sfinksen blev bygget på et meget tidligere 
tidspunkt end hidtil antaget…”4

Hvornår har Egypten oplevet regn af den 
slags? Ifølge Schoch skal vi i hvert fald 6000 år 
tilbage i tiden, hvorfor han mener, at Sfinksen 
er udhugget for minimum 7000 år siden. John 
Anthony West går endnu længere tilbage og 
giver Sfinksen en alder på mindst 12.000 år, 
længe før faraoernes dynastier regerede over 
Egypten. Ifølge John West, der også talte på 
AAAS’ møde i 1992:

”Når det først én gang for alle er blevet fast-
slået, at det var vand, der eroderede Sfinksen, er 
svaret næsten barnligt enkelt…Sfinksen skulle 
være opført af Khafre omkring 2500 f.Kr., men 
siden begyndelsen på de dynastiske tider fra 
3000 f.Kr. og fremefter har der simpelthen ikke 
regnet nok på Gizaplateauet til at forklare den 
meget omfattende erosion, der kan ses overalt 
på Sfinksens krop. Man skal ret beset tilbage 
til 10.000 f.Kr. for at have en periode med et 
tilstrækkeligt fugtigt klima i Egypten til at 
kunne forklare forvitring af den slags og i dette 
omfang. Det følger derfor, at Sfinksen må være 
lavet før 10.000 f.Kr., og siden den er et enormt 
og sofistikeret kunstværk, følger det også, at den 
må være bygget af en højtstående civilisation.”5

På AAAS’ årsmøde i 1992 blev Wests præ-
sentation taget alvorligt nok til at blive modsagt 
af Dr. Mark Lehner, en af verdens førende 
ægyptologer. Til næsten alle de tilstedeværendes 
overraskelse kunne han ikke komme med en 
overbevisende gendrivelse. Det bedste, Lehner 
kunne sige, var, at West og Schoch ikke kunne 
have ret, siden man ikke kendte til nogen avan-
ceret civilisation fra 10.000 f.Kr.:

”Når I hævder, at noget så komplekst som 
Sfinksen daterer sig tilbage til 9.000 eller 10.000 
f.Kr., medfører det selvfølgelig, at der var en 
meget højtstående civilisation, der var i stand 
til at opføre Sfinksen på det tidspunkt. Spørgs-
målet, en arkæolog er nødt til at stille, er derfor 
dette: hvis Sfinksen blev lavet på den tid, hvor 
er da resten af denne civilisation, hvor er resten 
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af denne kultur?”6

Er spørgsmålet dog ikke her, om ikke Lehner 
misforstod noget? Hvis Sfinksen faktisk kan 
dateres til 9.000 eller 10.000 f.Kr., kan det så 
være West og Schochs opgave at finde andre 
vidnesbyrd om eksistensen af den civilisation, 
der lavede den? Er det så ikke snarere ægyptolo-
gerne og arkæologernes egen opgave at forklare, 
hvordan de kunne have taget fejl i så lang tid 
og overset dette?

Bortset fra det har de sidste femten års ar-
kæologi til arkæologernes overraskelse afsløret 
mindst én 12.000 år gammel hidtil ukendt old-
tidskultur, som må haft en lige så omfattende 
teknologisk kunnen og samfundsorganisering, 
som det må have krævet at lave Sfinksen og 
dens omkringliggende bygninger i Egypten. 
Her er vi nødt til at forlade Egypten et øjeblik 
og tage til Tyrkiet.

Göbekli Tepe
Göbekli Tepe ligger på det højeste punkt på 

en langstrakt bjergryg 15 km nordøst for byen 
Sanliurfa (tidligere Urfa/Edessa) i Anatolien i 
det sydøstlige Tyrkiet. Siden 1994 har lokalite-
ten været under udgravning af tyske og tyrkiske 
arkæologer, der her har fundet et kompleks, 
der i omfang og størrelse overgår engelske 
Stonehenge.

Göbekli Tepe er dateret til 11.500 år før nu-
tiden, en datering, som ingen bestrider. Stedet 
blev først bemærket i 1964 under en amerikansk 
landopmåling, der konstaterede, at bakketoppen 
på bjergryggens højeste punkt ikke kunne være 
naturligt dannet. Først troede man, at der var tale 
om en byzantinsk gravplads fra omkring år 400, 
men da den tyske arkæolog Dr. Klaus Schmidt 
startede udgravningerne i 1994, forstod han 
med det samme, at stedet var forhistorisk. Snart 
viste det sig, at han stod med et kompleks af et 
omfang, som arkæologer slet ikke havde troet 
muligt for et så gammelt findested.

Indtil videre er under ti procent af områdets 
ti hektar (100.000 m2) blevet afdækket, og 
løbende udgravninger afslører større og flere 
ting, end man havde forestillet sig. I den se-

neste udgravning har Klaus Schmidt og hans 
kolleger afdækket 11 nye kæmpesøjler, så man 
nu i alt har 36. Alle er de over fem meter høje, 
dvs. lige så store som Stonehenge. Søjlerne er 
ydermere dekoreret med udhugninger af mange 
slags dyr, hvilket har krævet en meget dygtig 
stenhuggerkultur.

Mange af stensøjlerne vejer 15-20 tons og 
nogle op til 50 tons. Arkæologerne mener, at 
det har taget en arbejdsstyrke på mindst 500 
mand at udhugge og transportere hver af dem fra 
stenbruddet op til en kilometer derfra til stedet.

Bygningerne har hovedsageligt været runde 
eller ovale metalitiske konstruktioner. Der er 
mindst syv sådanne cirkulære stenbygninger 
fra 10 til 30 meter i størrelse, hvoraf de fire er 
fuldstændigt udgravede. Geomagnetiske un-
dersøgelser tyder på, at mindst 16 tilsvarende 
bygninger ligger begravet i bakken sammen 
med over 200 T-formede opretstående søjler. 
Bygningerne består af vægge af uforarbejdede 
grove sten, der er omkring halvanden meter 
høje. Langs væggene er der rækker af fem meter 
høje T-formede stensøjler, der rager tre meter 
op over gulvet, og mange af dem er dækket af 
udhugninger af dyr. I midten af bygningerne er 
der et par større T-formede sten. Sandsynligvis 
har disse T-søjler på et tidspunkt holdt et tag 
oppe. I et nærliggende stenbrud er der endnu 
flere søjler, som man har været i færd med at 
udhugge. Den største blev fundet i et stenbrud 
omkring en kilometer fra Göbekli og var næsten 
ti meter høj. Den var revnet, hvilket kan være 
grunden til, at den ikke var blevet flyttet.

Monolitterne [en monolit er en stenstøtte el-
ler søjle, der er dannet af én sten] er udsmykket 
med udhuggede relieffer af dyr og abstrakte 
piktogrammer, der ligner hellige symboler. De 
omhyggeligt udhuggede relieffer forestiller 
løver, okser, ræve, gazeller, æsler, slanger og 
andre krybdyr, insekter og fugle, især gribbe 
og vandfugle.

 På nuværende tidspunkt stiller Göbekli Tepe 
flere spørgsmål, end det besvarer. Arkæolo-
gerne ved ikke, hvordan en tilstrækkelig stor 
arbejdsstyrke kunne mobiliseres for at opføre 
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et så omfattende kompleks i et sten-
aldersamfund af, hvad de ifølge deres 
teorier må formode var jægere og 
samlere. Man forstår ikke de mange udhuggede 
dyrerelieffer på de store T-formede søjler. Det 
vides heller ikke, hvorfor stedet med overlæg 
blev dækket til og begravet under 3-500 kubik-
meter jord og forladt nogle tusinde år efter, at 
det var blevet opført.

De senere års arkæologi har således afsløret, 
at højtstående kulturer, der kunne lave byg-
ningsværker, der kræver avanceret teknologisk 
kunnen, store arbejdsstyrker og dygtig sam-
fundsorganisering, må have eksisteret for mindst 
11.500 år siden. Sfinksen står ikke alene.

Hvem var de?
Hvorfor er ægyptologer og arkæologer så 

uvillige til at overveje muligheden af, at Sfink-
sen stammer fra en mindst 12.000 år gammel 
højtstående civilisation, som nu er glemt? John 
West har et svar:

”Grunden er, tror jeg, at de hænger fast i deres 
ideer om civilisationens lineære, fremadskri-
dende udvikling. De finder det svært at forlige 
sig med forestillingen om, at der for over 12.000 
år siden kan have været mennesker, der var 
mere avancerede, end vi er det i dag…Sfinksen 
og geologien, der beviser dens alder, og det 
faktum, at den teknologi, der var involveret i 
at lave den, på mange måder næsten overstiger 
vores kunnen, strider imod deres tro på, at ci-
vilisation og teknologi har udviklet sig direkte 
fremad som en ret linie …Selv med den bedste 
moderne teknologi kan vi dårligt udføre de for-
skellige opgaver, der må have været involveret 
i projektet. Selve Sfinksen er ikke så forbløf-

fende en præstation i sig selv. Det 
er vel blot et spørgsmål om at få 
nok stenhuggere til at hugge ste-

nene væk og lave en halvanden kilometer lang 
skulptur. Det er teknologien, der var involveret 
i frigøre stenene, bryde disse sten, befri Sfink-
sen fra dens omgivende grundfjeld og så flytte 
disse sten og bruge dem til at bygge Daltemplet 
hundrede meter derfra.…Geologisk set er disse 
sten fra den identisk samme klippe. De blev brudt, 
flyttet over til stedet for Templet – Gud må vide 
hvordan – og opført til en tretten meter høj væg 
– igen kun Gud ved hvordan. Jeg taler om disse 
enorme kalkstensblokke, ikke granitbesætningen. 
Jeg tror, at granitten kom til på et meget senere 
tidspunkt, ganske muligt med Khafre. Men hvis 
man studerer de indre kalkstensblokke, ser man, 
at de bærer mærkerne fra nøjagtigt den samme 
slags nedbørsforårsaget forvitring, som findes 
på Sfinksen. Så Sfinksen og den indre struktur i 
Daltemplet blev lavet på samme tid af de samme 
folk – hvem de end var.”7

(Endnotes)
1    http://da.wikipedia.org/wiki/Egypten 
2  John Baines og Jaromir Malek, Atlas 

of Ancient Egypt, Virginia: Time Life books 
1990, s. 139. Her citereret fra Devamrta Swami, 
Searching for Vedic India, The Bhaktivedanta 
Book Trust, anden udgave, 2007, s. 443. 

3  Searching for Vedic India, s. 443
4  Graham Hancock, Fingerprints of the 

Gods, Three Rivers Press, New York 1995, s. 
422.

5  Graham Hancock, s. 419.
6  Graham Hancock, s. 415.
7  Graham Hancock, s. 426.
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Hellige køer giver 
Englands dyreste mælk

Fra den engelske avis The Telegraph den 6. november 2010.

Ahimsa Milk, der betyder mælk fremstillet 
uden at skade noget levende væsen, kommer 
fra køer, som der spilles musik for, som får 
massage, og som bliver malket med hånden.

Den pasteuriserede mælk vil i fremtiden blive 
solgt for tre pund for en liter i butikker rundt 
omkring Harrow, London, hvor der er et stort 
hindu-samfund.

Munke ligger imidlertid allerede i forhandling 
med Asda og Sainsbury’s om at gøre mælken 
tilgængelig over hele landet. 

Bhaktivedanta Manor blev skænket til Hare 
Krishna i 1973 og har for nylig brugt 2,5 million 
pund på ”Landbrugets Hilton”.

Sita Rama Dasa, leder af Lotus Trust, der dri-
ver landbruget, fortæller, at selv mælkeproduk-
ter fra økologiske gårde eller frilandslandbrug 
kommer fra dyr, der blev mishandlet og i sidste 
ende slagtet.

Ahimsa Milk bliver det første landbrugspro-
dukt for hinduer, hvis religiøse tro betyder, at 
de ikke må skade noget levende dyr. Det hen-
vender sig også til ‘lakto-veganere”, der spiser 
mælkeprodukter, men kun fra dyr, der har fået 
en human behandling.

”Denne kvalitetsmælk giver forbrugerne 
chancen for at undgå at købe fra en industri, 

der bygger på slagtning og lidelse og i stedet 
købe fra et frisk, nyt og humant alternativ,” 
bemærkede han.

Mejerigården har 44 køer, der giver 1.000 
liter mælk om ugen, selv om de håber at kunne 
udvide, siden efterspørgslen allerede overstiger 
udbuddet.

I stedet for at slagte tyrekalvene lever dyrene 
et ”helt og lykkeligt liv” og trækker ploven over 
markerne eller møllen for at male korn.

Køerne malkes to gange om dagen i en stald, 
hvor urgamle sanskritbønner spilles over en 
højttaler, medmindre de har ammekalve. De får 
massage for at berolige nervøse kvier.

Alle dyrene får urtemedicin på et særligt 
dyrehospital, når de er syge, og en hel hindube-
gravelse, når de dør af naturlige årsager. 

De nye gårde bliver officielt åbnet af 30 sa-
franklædte præster og justitsminister Dominic 
Grieve.

Landbruget bød initiativet velkomment, men 
hævdede, at almindelige landbrug allerede har 
en høj standard af dyrevelfærd.

(http://www.telegraph.co.uk/foodand-
drink/8112772/Holy-cows-to-produce-Britains-
most-expensive-milks.html)
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Referat af IDL-møde den 22.11.2010
Af Lalitanatha Dasa

IDL (ISKCON Danmarks Landsråd) mødtes 
for sidste gang i 2010 hos Kesava Priya på 
Tornestykket 12 i Vanløse. Til stede var Kesava 
Priya Devi Dasi, Dandaniti Devi Dasi, Tejasvi 
Krishna Dasa, Caitanya Candra Dasa, Lalita-
natha Dasa og Yadunandana Dasa (kun sidste 
halvdel af mødet).

Efter at der var blevet læst højt fra Srimad-
Bhagavatams 3. bog, og sidste mødereferat 
var blevet gennemgået og godkendt, var det 
først punkt på dagsordenen en omlægning 
af Vanløsetemplets realkreditlån. Tejasvi 
Krishna bemærkede i den forbindelse, at det 
ikke er påkrævet eller nogen fordel at overføre 
ejerskabet af templet på Skjulhøj Allé 44, 
Vanløse, dvs. ejerskabet af selve huset, fra 
ISKCON Danmark til ISKCON Vanløse. Det 
vil dog være godt at dele ISKCON Vanløse 
og ISKCON Danmark op i to selvstændige 
foreninger, så folk kan trække deres donatio-
ner fra til begge direkte uden at skulle betale 
igennem en central ISKCON-konto. Tejasvi 
Krishna og Lalitanatha Dasa vil mødes før 
årsskiftet for at skille ISKCON’s regnskaber 
imellem de to foreninger.

Tejasvi Krishna ville gerne have lov til at 
omlægge realkreditlånet på Skjulhøj Allé 44, 
Vanløse, til et F-3 lån med mulighed for afdrags-
frihed, så der kan frigives midler bl.a. til inve-
stering i spareforanstaltninger i templet. IDL 
godkendte et sådant lån, og at der startes med 
en 3-års afdragsfri periode, så der bliver bedre 
mulighed for at investere i regnvandsanlæg, 
energispareforanstaltninger mm. IDL ville dog 
ikke godkende ti års afdragsfrihed, men have 
mulighed for at tage stilling igen om tre år til, 
om afdragsfriheden skal fortsætte.

Det næste punkt, der blev diskuteret, var, 
hvem der kan købe bøger til ’BBT-pris’, 
dvs. til den engrospris, som BBT sælger sine 
bøger for til templerne. Det blev fastslået, at 
initierede hengivne eller enhver, der er fast 

knyttet til ISKCON Danmark og ønsker at 
distribuere bøger, kan få BBT-bøger til BBT-
pris (plus omkostninger til administration, 
lager, forsikring osv.) til distribution. Tejasvi 
Krishna og Lalitanatha Dasa sætter sig sam-
men og fastsætter en listepris for de enkelte 
bøger til de hengivne.

Med hensyn til Bhagavad-gita er der dog 
så få eksemplarer tilbage, at den er undtaget 
fra dette og bliver solgt til 150 kr. stykket fra 
lageret/templet til alle inklusive distribuerende 
hengivne, indtil den nye Bhagavad-gita, der er 
under udarbejdelse, er blevet trykt.

Omstillingen af templets telefon til Yadunan-
dana Dasa, når telefonen ikke bliver besvaret i 
templet, sådan som det blev vedtaget på sidste 
IDL-møde, har vist sig at være for dyr en løs-
ning. I stedet vil templets telefonsvarer anvise 
alternative numre, når telefonen ikke bliver 
svaret.

Dandaniti fremlagde regnskabet for ISKCON-
fonden. Siden sidste møde er der blevet givet 
donationer til Manidhara og Sankarsana Prabhu 
i forbindelse med deres besøg i Danmark. Sal-
doen var pr. dags dato 6538 kr.

IDL har stadig forhåbninger om at finde 
en passende person til sekretær for ISKCON 
Danmark.

I forbindelse med den kommende nyover-
sættelse af Bhagavad-gita er der en løbende 
diskussion af oversættelsen af udtrykket The 
Supreme Personality of Godhead imellem de 
danske hengivne. Dette bringer spørgsmålet op, 
hvem der afgør, hvad der skal være den danske 
oversættelse af centrale Krishna-bevidste stan-
dardudtryk. IDL fastslår, at hvis oversætterne 
og redaktørerne efter lang tids diskussion ikke 
kan nå til enighed, og der ikke er anden måde 
at få det afgjort på, vil IDL træde ind og træffe 
en afgørelse.

Vedrørende den konkrete diskussion af over-
(Fortsættes side 23)
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Læserside
Alle indlæg modtages med glæde. Fortæl os det venligst, hvis du ikke ønsker, 
vi redigerer og eventuelt forkorter dit indlæg uden dit samtykke.

Gaurahari Dasa Vanacha-
ri, Oslo, skriver som kom-

mentar til Gunamani Devis læserbrev i sidste 
nummer:

Da jeg i sidste nummer læste Gunamani 
Matajis læserbrev, som var en reaktion 
på Jayadvaita Swamis kommentar om 
overgrebene mod børn i ISKCON’s gu-
rukulaer, følte jeg mig tilskyndet til at 
kommentere.

Allerførst vil jeg gerne udtrykke en for-
håbning om, at vi i ISKCON en dag må 
lære ikke at lade følelserne løbe af med 
os og huske, at vi har med vaisnavaer at 
gøre, selv om de ikke er fejlfrie. En fejl 
retfærdiggør ikke en anden. Vi er heller ikke 
fejlfrie. Jeg har set forældre behandle deres 
børn på en måde, jeg ville karakterisere som 
vanrøgt, for så senere at gå meget hårdt ud 
mod ledere, som er blevet grebet i noget 
lignende (dog ikke Jayadvaita Swami, så 
vidt jeg ved). Vi ønsker selv at blive tilgivet 
for vores fejl, men hvordan kan vi forvente 
det, hvis vi ikke kan tilgive andre.

Naturligvis er der foregået ting, som er for-
kastelige i ISKCON’s gurukulaer, og de, som 
har lidt under det, er forståeligt nok vrede, 
men det siges, at man skal hade synden, ikke 
synderen.

Så vidt jeg kan se, rammer Gunamani 
forbi målet. Hun har ikke rigtigt forstået, 
hvad det er Jayadvaita Swami ønsker at 
sige. Som jeg forstår, er Maharajas eneste 
pointe, at på trods af den ”liberalisering” 
af børneopdragelsen, som har fundet sted 
i moderne tid, er resultatet ikke blevet 
harmoniske, fredelige og tilfredse børn, 
snarere tværtimod. Det tror jeg nok, vi må 
give Maharaja ret i. Phalena pariciate: 
hvis man mener at vide, hvordan børn 

skal opdrages (hvis man da tør bruge det 
ord i disse tider), burde man demonstrere 
sin kunnen i praksis og vise resultatet i 
form af gode børn, lykkelige børn, som 
kan bidrage positivt og ikke blot være en 
byrde for samfundet.

Naturligvis er det ikke acceptabelt at mis-
handle børn, hvilket Jayadvaita Swami helt 
sikkert heller ikke går ind for. Men den moderne 
pædagogik, hvor børnene stort set får lov til 
at te sig, som de vil, er ikke noget alternativ. 
Jeg taler naturligvis her først og fremmest om 
tilstanden i samfundet udenfor, men jeg mener 
også at kunne spore en klar påvirkning inden 
for ISKCON.

Der er en generel tendens i samfundet i 
retning af at forkaste alle autoriteter, al mo-
ral, al pligt osv. Denne tendens er dæmonisk, 
men hvis vi ikke passer meget på, kan vi let 
blive ofre for den. Den eneste måde, vi kan 
undgå det på, er ved at søge tilflugt i seriøse 
hengivnes gode selskab (ikke ved at begå 
forseelser mod dem) og følge den proces, 
Prabhupada gav os (stå op til mangala ara-
tik, holde kirtana, recitere 16 runder, høre 
Srimad-Bhagavatam, følge de fire principper 
osv.). Uden det vil vi med sikkerhed blive 
ofre for den dæmoniske påvirkning, som 
gennemsyrer alt (også børneopdragelsen) i 
samfundet i dag.

Gunamani har sine Prabhupada-citater på 
plads, men man kunne finde andre citater, 
som taget ud af sammenhængen kunne tages 
til indtægt for det stik modsatte synspunkt. 
Vi skulle hellere prøve at forstå Prabhupadas 
ånd, essensen af hans lære, hvilket hengivne 
som Jayadvaita Swami helt sikkert kan hjælpe 
os til.

Hare Krishna
Gaurahari das Vanachari(Fortsættes side 23)
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acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel
asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie 
i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private 
område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne 
bor i skolen
bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af 
Hare Krishna)
bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste
brahmana: en person fra den første af de fire 
samfundsklasser, den intellektuelle
chante, chantning: fordansket fra engelsk ’to 
chant’, der betyder at synge eller recitere
Deitet: (fordanskning af ’Deity’:) Guddom. Hellig statue 
af Krishna.
dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion
ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne
Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition
gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige 
hengivne i Vrindavana 
grhastha: en husholder eller gift menneske
harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog 
med sang af Krishnas hellige navne (egentlig 
’harinama-sankirtana’)
japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen). 
japa-mala: kæde, man tæller på under japa
Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde 
af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materia-
listiske tidsalder.

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

Ordliste

mayi sarvani karmani
  sannyasyadhyatma-cetasa

nirasir nirmamo bhutva
  yudhyasva vigata-jvarah

”Derfor, o Arjuna, overgiv alt dit arbejde til Mig, 
og kæmp med sindet helt optaget af Mig, uden at 
begære vinding og fri for egoisme og sløvhed.”

Prabhupada skriver: ”Dette vers angiver 
tydeligt formålet med Bhagavad-gita.” Fra 
dette ene vers kan vi forstå hele essensen af 
Bhagavad-gita og den sindsstemning, vi må 
udføre vores tjeneste til Krishna i: udelukkende 
for at tilfredsstille Ham. Prabhupada skriver, 
at vi må udføre vores pligter med militaristisk 
disciplin. Dette kan måske lyde vanskeligt, men 
ikke desto mindre giver det mening, når man be-
finder sig i frontlinien med en stak bøger under 
armen, for ikke at tale om Arjuna, der befandt 
sig på en virkelig slagmark! Ja, bogdistribution 

kan være noget af en kamp, men når vi lærer 
at samarbejde med den øverstkommanderende 
Krishna, bliver det en kamp i kærlighed, og vi 
kan genvinde vores virkelige lykkelige position 
som Herrens tjenere.

(MIt yndlingsvers..., fortsat fra side 7.)

Næste måneds tema: 
Mit bedste japa-råd

Det har været en fornøjelse at læse 
de forskellige hengivnes realisationer 
omkring Bhagavad-gita, og vi vil gerne 
opfordre alle vores læsere til at bidrage 
til næste måneds tema: Hvad er dit bedste 
råd til god japa? Hvad inspirerer dig i din 
chantning, og hvad har hjulpet dig til at gå 
dybere i dit forhold til Det Hellige Navn? 

Send dit indlæg til os, max. 250 ord. 
Deadline den 26. december. Send gerne 
et vellignende foto med.
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Ved 
Dandaniti 
Devi DasiBhagavad-gita: Guds sang

For lidt over 5000 år siden talte Herren Krishna med Sin ven og hengivne Arjuna om meningen 
med livet. Denne samtale er kendt som Bhagavad-gita, der betyder Guds sang. Bhagavad-gita er 
skrevet på det sprog, der hedder  sanskrit, hvor man synger, når man taler. 

Her er et vers fra Bhagavad-gita på sanskrit. Sanskrit er et meget smukt sprog, og hvis du har 
lyst, kan du bede din far eller mor hjælpe dig med at synge det og fortælle dig, hvad ordene betyder. 
Det hjælper, hvis man gentager hvert ord tre gange til at starte med. (kavim kavim kavim osv.).
kavim puranam anusasitaram
  anor aniyamsam anusmared yah
sarvasya dhataram acintya-rupam
  aditya-varnam tamasah parastat

På dansk betyder det:
”Man bør meditere på den Høje-

ste Herre som den, der ved alting, 
som er den ældste, som er her-
skeren, som er mindre end det 
mindste, som er opretholderen af 
alting, som er hinsides al materiel 
forestilling, som 
er ufattelig, og 
som altid er en 
person. Han er 
strålende som so-
len, og fordi Han er 
transcendental, er Han 
hinsides denne materielle 
natur.” (Bg. 9.8)

Ja, se det var mange oplysnin-
ger om Krishna på én gang. Krishna 
ved alt, hvad der er sket i fortiden, alt, 
hvad der sker lige nu, og alt, der vil ske 
i fremtiden. Han er den ældste, for alting kommer fra Ham. Han er mindre end det mindste. Sjælen er 
på størrelse med en titusindedel af spidsen af et hår, men Krishna er så lille, at Han kan gemme Sig selv 
i hjertet på den mindste sjæl. Selv om Han er så lille, bestemmer Han over alting.

Krishna er den smukkeste af alle personer. Han  kaldes aditya-varna, fordi Han er lige så strålende 
som solen. Krishna kaldes også acintya, fordi Han er meget svær at forstå. Parastat betyder, at Krishna 
befinder Sig langt borte i Sin bolig i den åndelige verden, men alligevel er Han til stede overalt.

Det vigtigste er at huske, at Krishna er en person, og hvis vi altid tænker på Ham, sådan som 
Han beskrives i Bhagavad-gita, vil vi altid være sammen med Ham.
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Det Krishna-bevidste køkken
  

Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi

Tameya
Egyptiske hestebønne-kroketter med tahinsovs

Vediske spor i det egyptiske køkken? Vi ved det ikke med sikkerhed, 
men der er en slående lighed mellem bada’er (eller vada’er) i Indien  og 
denne ret fra Kurmas bog ”Cooking with Kurma”. Tameya er bønnekro-
ketter af hestebønner*, der lægges i blød i to dage, hvorefter de blendes, 
tilsættes krydderier og dybsteges. Mens de indiske vada’er ledsages af 
chutney, serveres tameya med tahinsovs.

Måske er der også en fortidig forbindelse fra det egyptiske køkken til 
det israelske, for det siges, at da tameya kom til Israel, blev den til falafel.

Kroketterne serveres kolde eller varme med tahinsovs, gerne med 
pitabrød og en grøn salat til.

Fremgangsmåde:
1. Udblød bønnerne i en stor skål koldt vand et køligt sted i 2 dage. 

Skift vandet 2 eller 3 gange.
2. Si bønnerne og fjern de hårde skaller ved at presse dem mellem 

fingrene. Hvis bønnerne ikke åbner sig, skrabes skallen lidt tilbage, og 
der presses igen.

3. Kom alle ingredienserne undtagen sesamfrø og olie i en foodproces-
sor og blend, til de er godt blandet. Skrab blandingen ned i en skål og 
ælt den til en jævn dej. Lad blandingen hvile i en halv time.

4. Del dejen i toppe på størrelse med en spiseske med top. Form hver 
top til en tynd bøf cirka 3,75 cm i diameter.

Kom sesamfrøene på en tallerken og pres hver side af kroketterne ned 
i frøene og sæt dem på en plade. Lad dem stå i 20 minutter.

5. Fyld en tykbundet gryde eller wok med olie til en dybde af 
6,5-7,5 cm. Varm olien til 180 grader, kom forsigtigt 6-8 kroketter 
i og dybsteg dem, mens de vendes efter behov i 5-6 minutter, eller 
til de er jævnt gyldenbrune. Lad kroketterne afdryppe på et stykke 

køkkenrulle. Gentag processen, indtil alle kroketterne er kogt. Serveres varm eller ved stue-
temperatur med tahinsovs.

Tahinsovs
Kom tahinen i en skål og rør citronsaft, hing og salt i. Blandingen bliver meget tyk. Rør gradvist 

vandet i, indtil sovsen har en jævn cremet konsistens. Kom evt. mere vand i. Kom spidskommen, 
evt. cayennepeber og hakket persille i.

* Hestebønner fås hos arabiske grønthandlere samt i nogle helsekostforretninger. 

Ingredienser 
5 dl tørrede hestebønner
1¼ dl hakket frisk persille
1 tsk. hing
3 spsk. hakket frisk ko-
riander
1½ tsk. salt
½ tsk. friskkværnet sort 
peber
¼ tsk. natron
¼ tsk. cayennepeber
cirka 85 ml sesamfrø
olie til dybstegning

Tahinsovs:
1,85 dl tahin (fås i de 
fleste supermarkeder eller 
grønthandler)
4 spsk. citronsaft
¼ tsk. hing
1 tsk. salt
1¼ dl vand eller mere
½ tsk. stødt spidskommen
¼ tsk. cayennepeber (kan 
udelades)
1¼ dl fint hakket persille
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www.krishna.dk  www.harekrishna.dk  www.iskcon.dk

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

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

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

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

Den 18. november udsendte Dansk Vegetar-
forening en pressemeddelelse med resultaterne 
fra en helt ny undersøgelse, der viser, at  3,9 % 
af danskerne – ca. 160.000 danskere – opfatter 
sig selv som vegetarer eller veganere. I praksis 
er det ikke alle de 160.000, der lever 100 % 
vegetarisk. Det kan f.eks. være folk, der spiser 
lidt fisk eller fjerkræ af og til, men stadig ser sig 
selv som vegetarer.

61% af danskerne – 68 % af kvinderne og 54 
% af mændene – mener, at der kan være gode 
grunde til at spise mindre kød. 36% mener, 
at hensynet til egen sundhed er det bedste ar-
gument, mens 15% peger på klimaet, og 10% 
fremhæver hensynet til dyrene.

sættelsen af The Supreme Personality of God-
head håber IDL, at diskussionen vil udmønte sig 
i en klar afgørelse af, hvilket udtryk skal være det 
danske standardudtryk. Hvis diskussionen fortsat 
ikke har fundet en afgørelse inden næste IDL-
møde om to måneder, vil IDL på det tidspunkt 
træffe en afgørelse i sagen.

Følgende bestyrelse for 2011 blev valgt:
Formand: Tejasvi Krishna Dasa (Terje Halse Aas)  

Undersøgelsen er den første af sin art i Dan-
mark, hvor det i mange år har været uklart, hvor 
mange vegetarer, der er. Til sammenligning har 
undersøgelser vist, at der er 9% vegetarer i Tysk-
land og Schweiz, 6% i England, 3% i Sverige 
og 2% i Norge.

Undersøgelsen, der  er foretaget af FDB Ana-
lyse, er baseret på interviews med 981 repræ-
sentativt udvalgte danskere mellem 15 og 74 år.

Pressemeddelelsen kan læses i sin fulde 
udstrækning på www.vegetarforening.dk, og 
undersøgelsen er også blevet omtalt i mange 
danske aviser. Se evt. links på http://vegetar-
kontakt.dk/?-dvf-masser-af-medie-omtale-efter-
nyhedsbrev=61828.

Sekretær: Yadunandana Dasa (Jakob Kri-
stensen) 

Kasserer: Lalitanatha Dasa (Leif Asmark 
Jensen)

Menigt medlem: Caitanya Candra Dasa (Søren 
Onsberg Poulsen)

Menigt medlem: Kesava Priya Devi Dasi 
(Connie Jensen)

Næste møde afholdes den 22. januar 2011.

Pressemeddelselse fra Dansk Vegetarforening:
160.000 danskere opfatter sig som vegetarer 

(IDL..., fortsat fra side 18.)
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Guds nåde

Onsdag 1.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Utpanna Ekadasi)
                  Sri Narahari Sarakara Thakuras   
  bortgang
Torsdag 2.12 Bryd fasten imellem 8:15–10:44
                  Sri Kaliya Krsnadasas bortgang
Fredag 3.12 Sri Saranga Thakuras bortgang
Lørdag 11.12 Odana sasthi
Torsdag 16.12 Srimad Bhagavad-gitas åbenbaring
Fredag 17.12 Ekadasi (maha-dvadasi, faste fra korn  
  og bønner for Moksada Ekadasi)
Lørdag 18.12 Bryd fasten imellem 8:35–10:43

Der var engang en fattig brahmana, der kun havde én bekymring, nemlig hvor-
dan han skulle få råd til at få sin datter gift. En nat viste Krishna sig i en drøm 
for ham og sagde: ”Gå til Vrindavana og mød Lal Baba. Han kan hjælpe dig.”

Brahmanaen rejste med det samme til Vrindavana, hvor han opsøgte Lal Baba. 
Det viste sig, at samme nat havde han også haft en drøm, hvor Krishna havde 
fortalt ham, at han skulle hjælpe den fattige brahmana, når han kom. Han var 
derfor forberedt på det og sagde med det samme til brahmanaen: ”Jeg har en 

sten. Det er ingen almindelig sten, men en ønskesten, der kan forvandle jern til guld. Tag den og 
få din datter gift.”

Brahmanaen gik hjem, og med ønskestenen lavede han en stor mængde guld, som han gav sin 
datter til hendes bryllup, og alt var såre godt. Men et stykke tid senere begyndte han at tænke, at 
Lal Baba må have noget endnu mere værdifuldt, siden han så henslængt kunne give ønskestenen 
væk. Han vandrede igen tilbage til Vrindavana og fandt Lal Baba.

”Jo,” bekræftede Lal Baba, ”Jeg har noget, der er meget mere kostbart end ønskestenen.”
”Hvad er det?” ville brahmanaen med det samme vide.
”Guds nåde,” svarede Lal Baba.

(En traditionel indisk børnefortælling)

Tirsdag 21.12 Katyayani vrata slutter
Fredag 24.12 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati   
  Thakuras bortgang
Fredag 31.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Saphala Ekadasi)
                  Sri Devananda Panditas bortgang
Lørdag 1.1.2011 Bryd fasten imellem 8:38–10:35
Søndag 2.1 Sri Mahesa Panditas bortgang
                 Sri Uddharana Datta Thakuras bortgang
Onsdag 5.1 Sri Locana Dasa Thakuras fremkomst
Fredag 7.1 Srila Jiva Gosvamis bortgang
                  Sri Jagadisa Panditas bortgang

Alle henvendelser til: 
Nyt fra Hare Krishna

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


