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Første kirtan i 
Temple of the Vedic Planetarium
Forsidebilledet har Ananta Sri taget af den 

første kirtana i det nye Temple of the Vedic 
Planetarium i Mayapur. Templet, som Srila 
Prabhupada lagde grundstenen til i 1976, er 
nu næsten 40 år senere ved at tage endelig 
form. Som alle sikkert kan se, er der dog et 
stykke vej endnu, inden det står helt færdigt i 
2016. Sacinandana Swami, der ledte den første 
kirtana, talte i den forbindelse om vigtigheden 
af dette tempel, og hvordan det er et projekt 
for ALLE hengivne i hele verden. Han forkla-
rede, hvordan det kun kan blive færddigjort, 
hvis alle hjælper til. Hvis man vil følge med i 
opførelsen af templet og eventuelt har lyst til 
at donere til dets færdiggørelse, kan man gå 
ind på hjemmesiden http://tovp.org/ (’tovp’ 
står for Temple of Vedic Planetarium).

  

April 2013
Onsdag 3.4 Srivasa Panditas fremkomst
Lørdag 6.4 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Papamocani Ekadasi)
Søndag 7.4 Bryd fasten mellem 6:25–10:56
                    Sri Govinda Ghosh’ bortgang
Søndag 14.4 Tulasi Jala Dan begynder
Mandag 15.4 Sri Ramanujacaryas fremkomst
Fredag 19.4 Rama Navami: Herren Sri   
  Ramacandras fremkomst (faste indtil  
  solnedgang)
Mandag 22.4 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn  

  og bønner for Kamada Ekadasi)
Tirsdag 23.4 Bryd fasten mellem 5:45–10:40
Torsdag 25.4 Sri Balarama Rasayatra
                        Sri Krishna Vasanta Rasa
                        Sri Vamsivadana Thakuras fremkomst
                        Sri Syamananda Prabhus fremkomst
Onsdag 1.5 Sri Abhirama Thakuras bortgang
Lørdag 4.5 Srila Vrindavana Dasa Thakuras bortgang
Søndag 5.5 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Varuthini Ekadasi)
Mandag 6.5 Bryd fasten mellem 5:16–10:30

Et psykiatrisk bjæf
Psykiater: ”Ifølge vores nye psykiatrihåndbog var dit storhedsvanvid 

fejldiagnosticeret. Nu ved vi, at du alligevel ikke fejler noget.”
Patient: “Det var pokkers! Før var jeg Napoleon. Nu er jeg slet ikke nogen 

overhovedet!”

Læs mere om psykiatri på side 18.
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Så er vi tilbage med Nyt fra Hare Krishna efter 
et par måneders pause. Som varslet sprang vi 
martsnummeret over, og i stedet for et regulært 
blad til februar fik alle abonnenter en boggave – 
En uforlignelig gave. Dette er således det første 
rigtige Nyt fra Hare Krishna siden januar.

Vores udgivelsespause gav hele staben en 
mulighed for at tage en tur til Indien. Med staben 
menes dels Dandaniti og jeg, der var i Indien for 
første gang i over ti år, dels Ananta Sri, der står 
for det rent grafiske. Han og hans familie greb 
chancen for at tage til den store årlige festival 
i Sridhama Mayapur. Vi håber, at vi alle har 
inspiration til en frisk omgang hengiven tjeneste 
i Danmark blandt jer alle, blandt andet ved at 
lave Nyt fra Hare Krishna.

Som vi har lagt op til det i de sidste måneder, 
udkommer Nyt fra Hare Krishna fremover i 
både en trykt papirudgave som hidtil og – som 
noget nyt – i en digitaludgave. Det trykte blad 
koster som tidligere nævnt 300 kr. om året for 
mindst ti blade – mindst, for vi kan også finde 
på at udgive 11 eller 12 blade, hvis vi ikke har 
nogen grund til ikke at gøre det. Vi har blot 
bestemt os for at holde muligheden åben for at 
springe udgivelsen over et par gange om året, så 
vi har tid til at rejse eller gøre andre ting.

Bladets digitale udgave er som lovet gratis. 
Der er dog selvfølgelig fortsat udgifter forbun-
det med at lave det, så nederst på den email, man 
modtager, vil der stå et bankkonto-nummer med 
en mulighed for at give en frivillig donation til 
bladet, f.eks. 150 kr. om året. Men det er helt 
frivilligt. Man får det elektroniske blad, uanset 

om man donerer til det eller ej. Vi skal blot have 
en email, så bliver det sendt hver den første i 
måneden.

Hvis I kender venner og bekendte, der også 
kunne være interesseret i at modtage Nyt fra 
Hare Krishna på denne måde, må I gerne sende 
os deres email eller få dem til at henvende sig 
til os. Vores email og telefonnumre står i kolo-
fonen her nederst på side 3. I er også velkomne 
til bare at videresende bladet til dem, der har 
lyst til at læse det.

Vi lovede ligeledes at oprette en hjemme-
side, hvor bladets artikler vil blive lagt ud hver 
måned. Den har 
vi ikke fået op at 
stå endnu, men 
arbejder på det. 
Der går nok et par 
måneder, før vi har 
den på plads. Un-
der alle omstæn-
digheder god for-
nøjelse med dette 
blad samt et stort 
velkommen til alle 
vores nye digital-
modtagere. Hare 
Krishna! Ld.

Ved Krishnas nåde er vi tilbage!
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Satsvarupa Gosvami: Srila Prabhupada, 
der kom en avis i dag fra USA – The Boston 
Globe – med en lang artikel med titlen ”My-
steriet om Hare Krishna.” En udtalelse fra en 
kvinde beskriver Hare Krishnas hengivne som 
”parasitter”.

Srila Prabhupada: Vi er ikke parasitter. 
Vi udgiver de bedste bøger i verden. Kom-
mer denne litteratur fra analfabetiske hippier? 
Vi bliver accepteret af så mange professorer. 
Hvordan kan vi være parasitter? Det har blot 
aldrig været meningen, at en intelligent person 
skal arbejde som et æsel. Hvis vi er parasitter, er 
højesteretsdommeren også en parasit. En slyngel 
ser en dommer sidde på sin bænk, sige en lille 
smule og få en høj løn, så han kalder dommeren 
for en parasit.

Satsvarupa Gosvami: En parasit er en, der 
lever på andres bekostning.

Srila Prabhupada: Hvis jeg nyder en andens 
ejendom uden hans tilladelse, er jeg en parasit. 
Men det gør vi ikke. Vi nyder vores Faders 
ejendom. Vi er Krishnas gode børn, og Krishna 
siger til alle, der søger tilflugt hos Ham: ”Lad 
være med at bekymre dig, Jeg giver dig alting.” 
Sarva-dharman parityajya mam ekam saranam 
vraja (Bg. 18.66): ”Blot overgiv dig til Mig. 
Jeg vil beskytte dig.” Hvorfor siger de, at vi er 
”parasitter”?

Satsvarupa Gosvami: De sigter til, at de 
hengivne tigger på gaderne.

Srila Prabhupada: Det, vi gør, er ikke tig-
geri. Det er ydmyghed. Folk er opblæste, så vi 
henvender os til dem i ydmyghed. Bortset fra 
det – er det tiggeri, hvis jeg sælger en bog om 
Krishna?

Satsvarupa Gosvami: De ser det som tiggeri.
Srila Prabhupada: Nej, det er ydmyghed. I 

Indien er der mange højtuddannede mennesker, 
der tigger. De går under navnet bhiksu-tridandi-
svami. De tigger for at lære at være ydmyge og 
fri for stolthed. I vedisk kultur er det tilladt. 
Brahmacarier, sannyasier og brahmanaer har 
lov til at tigge.

Satsvarupa Gosvami: Men hvis nu kulturen 
er en helt anden, som tilfældet er i Vesten?

Srila Prabhupada: Ja, jeres kultur er en helt 
anden, og derfor bliver de unge til hippier, og 
mødrene slår deres egne børn ihjel i maven, alt 
sammen i navn af frihed. I virkeligheden er der 
ingen kultur i Vesten. Derfor er hele stemningen 
så forfærdelig. Men i en civiliseret kultur har en 
ung dreng lov til at tigge som en disciplin for 
at lære ydmyghed. Selv om han kommer fra en 
ophøjet familie, tigger han for at blive ydmyg. 
Og Kristus sagde: ”Gud kan opnåes af den yd-
myge.” Du har ret, når du siger, at I har en helt 
anden kultur. I ved ikke, hvad virkelig kultur er. 
I har en kultur, der slår børn ihjel, så hvordan vil 
I kunne forstå den højere vediske kultur? Vores 
disciple går ud og sælger bøger om Krishna-
bevidsthed blot for at give jer en chance for at 
forstå, hvad virkelig kultur er, men I kalder dem 
”parasitter”. Hvad ellers skriver de?

Satsvarupa Gosvami: Oppositionen hævder, 
at det ikke er en udøvelse af religionsfrihed at 
slutte sig til Krishna-bevidsthed, men at vi er 
skyldige i ”mental kontrol”.

Srila Prabhupada: Modstanderne ønsker at 
tvinge den hengivne, der allerede er i Krishna-
bevidsthed, med magt. Det er dem, der er skyl-
dige i mentral kontrol, ikke os. De kidnapper en 
hengiven og forsøger at tvinge ham til at tænke 
ligesom dem.

Satsvarupa Gosvami: Mange gange  består 
vores modstandere af forretningsfolk og foræl-

 Srila Prabhupada taler ud

Den følgende udveksling fandt sted mellem Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhakti-
vedanta Swami Prabhupada og Satsvarupa Dasa Gosvami i Calcutta, Indien, i januar 
1977, et tidspunkt, hvor Hare Krishna-bevægelsen blev kritiseret fra flere sider.

Mysteriet om Hare Krishna
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dre. De er meget forskrækkede.
Srila Prabhupada: De bør være forskræk-

kede. Hvis Hare Krishna-bevægelsen fortsætter, 
som den gør, er deres kultur færdig. Nu bliver vi 
anerkendt som mayas (illusionens) fjende. En 
kamp er en kamp. De bruger deres taktikker, og 
vi bruger vores. Vi kan be-
vise, at de ingen intelligens 
har. Så længe de ikke kender 
Krishna, fortsætter de med at 
være fjolser.

Satsvarupa Gosvami: 
En mand udfordrede: ”Hvad 
vil der ske, hvis alle blev 
ligesom jer hengivne?” Han 
var bekymret. Han var bange 
for, at økonomien ville bryde 
sammen, hvis alle engage-
rede sig i Krishna-bevidsthed.

Srila Prabhupada: Han vil under alle 
omstændigheder ikke vende sig til Krishna-
bevidsthed, så den materialistiske økonomi vil 

fortsætte. Så længe der er en klasse af mennesker 
som ham, er der intet problem – økonomien vil 
fortsætte. ”Hvis alle de indsatte blev lovlydige 
og gode borgere, hvordan skulle fængslet da 
kunne fortsætte med at eksistere?” Er det et 
særligt intelligent spørgsmål? Det er sådan, de 

tænker. Vi opgiver kød-
spisning, og slagterierne 
er bekymrede – ”Hvordan 
vil forretningen fortsæt-
te?” – som om det var så 
fantastisk en forretning. 
Jo hurtigere I lukker den 
butik, jo bedre. Det vil 
være det bedste for jer. 
Alkoholbutikker, brygge-
rier, cigaretfabrikker – de 
er alle sammen bekymrede 

for, hvordan deres forretning vil fortsætte. 
Slagtning af køer er den mest syndige akti-
vitet. De ved ikke, hvad de gør. Derfor er det 
nødvendigt med en grundig overhaling, ellers 
kan deres hjerner, der er fyldt med afføring, 
ikke blive renset. Ja, vi vasker din hjerne, for 
din hjerne er fuld af afføring. Vi er gadefe-
jere, der er ansat på Guds vegne til at vaske 
afføringen væk fra din hjerne. Vi er nødt til at 
gøre det. I moderne civiliserede ateister kan 
ikke engang sove roligt, som en hund kan det, 
og alligevel hævder I at være uddannede. Vi 
fortæller, at hvis har I har utilladt sex, vil I 
blive impliceret på så mange måder. Så hvad 
er problemet, hvis jeg siger: ”Intet utilladt 
sex.”? Men I er så syndige, at I slår jeres 
egne børn ihjel, og I ved ikke engang, at det 
er syndigt. Vi er nødt til at vaske jeres hjerner.

Satsvarupa Gosvami: Ifølge denne artikel fra 
The Boston Globe er det et stort mysterium, om 
Hare Krishna-bevægelsen er god eller dårlig.

Srila Prabhupada: I det mindste over-
vejer de nu muligheden. Førhen sagde de 
blankt, at vi var dårlige. Nu er de kommet til 
et overgangspunkt og er usikre på, hvorvidt 
Hare Krishna-bevægelsen er god eller dårlig. 
Omsider vil der komme en dag, hvor de siger: 
”Ja, det er en god ting.”

I virkeligheden er der in-
gen kultur i Vesten. Derfor 
er hele stemningen så for-
færdelig.

”

”
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Herren Rama eller Ramacandra er Krishna, 
Guddommens Højeste Personligheds, inkar-
nation som den perfekte konge, der var her 
på Jorden for over to millioner år siden. Han 
nedsteg dels på halvgudernes opfordring for at 
befri verden for dæmonen Ravana, dels for at 
vise eksemplet på den perfekte regent og ægte-
mand. I Indien taler man stadig om Rama-rajya, 
det fuldkomne kongerige, hvor alle er lykkelige 
i et perfekt Gudsbevidst samfund.

Herren Ramacandra regerede i Treta-yuga, 
men selv om det var Treta-yuga, herskede der 
på grund af Ramacandras tilstedeværelse den 
samme tilstand som under Satya-yuga, den 
forudgående gyldne tidsalder. Der var ingen 
sygdom, mentale problemer, alderdom og selv 
ingen død for dem, der ikke ønskede det.

Ramacandra var søn af Kong Dasaratha, der 
havde tre dronninger: Kausalya, Kaikeyi og 
Sumitra. Dasaratha ønskede at trække sig tilbage 
og overgive tronen til sin ældste søn Rama, men 
han blev tvunget af Kaikeyi til i stedet at krone 
hendes søn Bharata og sende Rama ud i skoven 
i landflygtighed på grund af et løfte, kongen 
havde givet hende mange år forinden. Det var 
ham dog så inderligt imod, at han døde få dage 
senere på grund af sin store sorg over at have 
sendt Rama bort.

Rama levede herefter i skoven i 15 år sammen 
med sin hustru, Sita, og sin bror Laksmana. Her 
blev Sita bortført af dæmonen Ravana, øen Lan-
kas konge, der ønskede hende som sin hustru. I 
sin søgning efter Sita fik Ramacandra hjælp af 
en hel hær af aber under ledelse af Hanuman, 
Ramacandras største hengivne, der fandt Sita 
og hjalp med at bygge en bro af flydende sten 
til Lanka, så Rama og Hans hær kunne kommer 
over til øen.

Efter at Ramacandra havde dræbt Ravana 
og befriet Sita, kom de tilbage til hovedstaden 

Ayodhya, hvor Ramacandra blev modtaget 
af sine brødre og genindsat på tronen. Senere 
valgte Ramacandra at sende Sita væk, fordi 
nogle af indbyggerne satte spørgsmålstegn ved 
hendes karakter på grund af hendes ophold i 
Ravanas varetægt. Sita, der på det tidspunkt 
var gravid, blev anbragt i varetægt hos Valmiki 
Muni, hvor hun fødte to sønner. Disse to sønner 
overdrog hun til Valmiki Muni, hvorefter hun, 
som det forklares i Srimad-Bhagavatam, gik ned 
i jorden, mens hun mediterede på Ramacandras 
lotusfødder. Men i virkeligheden er der ingen 
adskillelse mellem Sita og Rama, da de er evige 
omgangsfæller. Rama er Guddommens Højeste 
Personlighed, og Sita er lykkegudinden selv.

Historien om Ramacandra beskrives i Ra-
mayana, der er skrevet af den store vismand 
Valmiki og er en yndet klassiker over hele In-
dien såvel som i mange lande uden for Indien. 
Ramayana findes i bogform, som lydbog og på 
video og kan fås gennem vore butikker. Man 
kan også læse om Herren Ramacandras bedrifter 
og regering i Srimad Bhagavatams 9. bog, hvor 
Srila Prabhupada forklarer, hvorledes man kan 
genetablere Rama-rajya, Ramas kongedømme, 
selv her midt i Kali-yuga.

Der bliver fest i templet i Vanløse til ære for 
Herren Rama den 19. april fra kl. 17.

Srivasa Thakura
Fremkomstdag den 3. april 2013

Srivasa Pandita er en af Herren Caitanyas mest 
fortrolige ledsagere. Han er det femte medlem 
af Panca-tattva, der ud over ham består af Her-
ren Caitanya, Herren Nityananda, Sri Advaita 
Acarya og Gadadhara Pandita. I Panca-tattva 
repræsenterer Srivasa det marginale levende væ-
sen (tatastha jiva), og hans hengivne beskrives 
som Herren Caitanyas mindre lemmer. De tog 

Den 19. april er det Rama-navami, Herren Ramacandras fremkomst.

Rama-navami
Herren Ramacandras fremkomst



-7-

alle del i Herrens lilaer, og med dem spredte 
Han Sin sankirtana-bevægelse for 500 år siden.

Srivasa Thakura boede i Navadvipa, da Her-
ren Caitanya blev født. Han levede først sam-
men med sine tre brødre Srirama, Sripati og 
Srinidhi i Kumara Hatta, men familien flyttede 
på et tidspunkt til Navadvipa, hvor de plejede 
omgang med Advaita Acarya og andre rene 
vaisnavaer. Efter Caitanyas fødsel blev Srivasa 
og hans hustru Malini som en anden far og mor 
for Ham. Da Caitanya Mahaprabhu startede 
sin sankirtana-bevægelse, blev Srivasa Tha-
kuras hus (Srivasa Angam) hovedkvarteret for 
Caitanya Mahaprabhus sankirtana-bevægelse. 
Her mødtes de hengivne til daglig Srimad-
Bhagavatam-klasse og natlige kirtanaer, og 
mange af Caitanyas fortrolige lilaer fandt sted 
her. Da Nityananda Prabhu kom til Navadvipa, 
flyttede Han ind hos Srivasa og blev en del af 
hans familie.

Senere tog Caitanya Mahaprabhu sannyasa, 
forsagelsens livsorden, og Srivasa Pandita 
flyttede tilbage til Kumara Hatta. Nu og da 
gik han og hans brødre til Jagannatha Puri 
for at mødes med Mahaprabhu. Somme tider 
kom Herren Selv til Navadvipa og Mayapur 
for at se de hengivne og Sin mor Sacidevi. 
Ved disse lejligheder boede Han hos Srivasa 
i nogle dage.

Srivasa Thakura er en inkarnation af Narada 
Muni, Herrens konstante ledsager, der altid 
deltager i Hans aktiviteter og inkarnationer.

Templet i København, Ny Srivasa Angam, 
er opkaldt efter Srivasa Thakuras hjem. Der-
for afholdes der et særligt program til ære for 
Srivasa Thakura i templet fra kl. 17, hvor alle 
er velkomne.

Ramanujacarya
Fremkomstdag den 15. april 2013.
Der er fire vaisnava-sampradaya’er (disci-

pelrækker af hengivne) med hver sin store lærer 
eller hoved-acarya. Ramanujacarya er hoved-
acaryaen i Sri Vaisnava-sampradayaen, der 
blev startet af lykkegudinden Laksmidevi selv. 
Han fødtes i 1017 nær Madras, Sydindien, i en 

familie af vediske lærde, og gik bort i 1137, 120 
år gammel. Ifølge sri-vaisnavaernes opfattelse 
var han en inkarnation af Laksmana, Herren 
Ramacandras yngre broder.

Srila Ramanujacarya rejste rundt over hele 
Indien, grundlagde 64 centre for sri-vaisnavisme 
og indviede 700 sannyasier, 12.000 brahmaca-
rier og tusinder af familiefædre inklusive konger 
og velhavende godsejere. Han gjorde alle uanset 
kaste til brahmanaer. Ifølge ham overskrider 
en vaisnava alle sociale begrænsninger. Han 
identificerede sig selv som en tjener og lærte, 
hvordan man tilbeder vaisnavaerne.

Fælles for de fire store sampradaya-acaryaer 
er, at de alle skrev en kommentar til Vedanta-
sutra. Ramanujas Vedanta-sutra-kommentar 
hedder Sri-bhasya og etablerer doktrinen visi-
stadvaita, ”kvalificeret ikke-dualisme”. Som en 
urokkelig forkæmper for personalismens filosofi 
lærte han, at den Højeste Herre og de individu-
elle sjæle kvalitativt er et, men alligevel er der 
forskel på dem, for Herren er uendelig, imens 
de levende væsener er uendeligt små.

Vi gaudiya-vaisnavaer deler mange læresæt-
ninger og skikke med Ramanujas sri-vaisnava-
er. Gaudiyaerne tog Ramanujas forklaring af 
Gud og jivaen til sig: ”Gud er som en flammende 
ild, imens den levende sjæl eller jiva er som en 
gnist, en lille del af Gud.”

Der er udgivet en bog i ISKCON, ‘The Life 
of Ramanujacarya’, der fortæller mere detaljeret 
om hans liv.

Syamananda Prabhu
Fremkomstdag den 25. april 2013
Syamananda Prabhu, en af de store ånde-

lige mestre i tiden efter Caitanya Mahaprabhu, 
var discipel af Hridaya Caitanya og grund-
lagde templet Sri-Sri Radha-Syamasundara i 
Vrindavana. Sammen med Srinivasa Acarya 
og Narottama Dasa Thakura bragte han de seks 
Goswamiers bøger til Bengalen. På sin åndelige 
mesters ordre spredte Syamananda sammen 
med sin vigtigste discipel, Rasikananda Prabhu, 
hengiven tjeneste til Herren Caitanya over hele 
Orissa.
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I sine sidste dage i Vrindavana i 1977 ple-
jede Srila Prabhupada at blive båret op og ned 
ad trapperne i en palankin eller bærestol. Han 
havde for vane at hvile sig om dagen i sin seng 
på taget. 

En dag, da de var på vej op ad den smalle 
trappegang fra gulvetagen til taget, bar Satadh-
anya Maharaja den bageste del af Prabhupadas 
palankin i dens to håndtag, imens en anden mand 
bar den forreste del. Tamala Krishna Gosvami 
ledte gruppen, og Upendra Dasa fulgte bagefter 
med Prabhupadas drikkekrukke og vattæppe.

Pludselig begyndte Prabhupada at le ube-
hersket. De hengivne var forbavsede, for Srila 
Prabhupada var meget syg og havde været tavs 
og alvorlig.

”Vil I høre en sjov historie?” spurgte han.
De svarede alle: ”Ja, Prabhupada!”
“Lad os gå ned igen. Der kan jeg fortælle 

den.”
Imens Upendra styrtede af sted efter sin bån-

doptager, bar de andre Srila Prabhupada op til 
taget, anbragte ham i hans seng og satte sig ved 
hans fødder. Srila Prabhupadas krop var udtæret 
fra flere måneders faste, og han lagde sig ned, 
men fortsatte med at le.

”Der er et bengalsk ordsprog,” startede han. 
”Garib manus ca chinga khai hakta gelo gauda 
jaya.” Blot at sige det fik Prabhupada til at le 
endnu mere. De hengivne var fortsat mystifice-
rede og forventningsfulde.

”Nu vil jeg forklare den,” fortsatte Srila Prab-
hupada. “Garib manus. Garib betyder ‘fattig’, 
og manus betyder ‘mand’.” Igen brød Srila 
Prabhupada ud i latter. Hans udmagrede krop 
rystede, og hele hans ansigt var et stort smil. 
“Ca chinga khai,” sagde han videre. “Ca chinga 
betyder ‘græshoppe’. Khai betyder ‘spiser’. Så 
denne fattige mand har intet andet at spise end 
nogle græshopper, som han finder her og der og 
spiser. Garib manus ca chinga khai hakta gelo. 
Men når han skal på toilettet og besørge sig – 
gauda jaya – så rider han på en stor hvid hest.” 

Prabhupada lo højt, og alle de hengivne så til 
i forbløffelse. Så vendte Prabhupada sig til Up-
endra og spurgte: ”Forstår du?” Upendras blev 
rød i ansigtet, fordi han ikke forstod noget som 
helst. Satadhanya Maharaja tænkte: ”Jeg håber 
ikke, at Prabhupada spørger mig.” Satadhanya 
vendte sig til Tamala Krishna Maharaja og 
hviskede: “Tamala, forstår du?” Tamala Krishna 
Maharaja nikkede usikkert og svarede: ”Ja,” 
men sagde ellers intet.

Prabhupada fortsatte: ”Se bare. Garib manus. 
Han er en fattig mand, der kun spiser græshop-
per. Men når han skal besørge sig, rider han 
på en stor hvid hest.” Da Prabhupada så, at de 
ikke fattede, hvad han talte om, forklarede han 
videre: ”På samme måde er jeg en sannyasi. Så 
en sannyasi er en tigger, en fattig mand. Jeg er 
en fattig mand, men når jeg skal sove, må fire 
mænd bære mig i en palankin.” 

På denne måde endte de alle med at le og nyde 
Prabhupadas historie, men ikke helt så meget, 
som Prabhupada selv gjorde det. 

Denne historie blev fortalt Satadhanya Swami 
i et interview. Satadhanya Swami kunne give 
de præcise bengalske detaljer, fordi han selv 
talte sproget. Engang, da han var sammen med 
Srila Prabhupada og nogle gæster inklusive 
Prabhupadas gudsbroder Krishna Dasa Babaji, 
lykkedes det Satadhanya Swami at glæde Srila 
Prabhupada med sit bengalske. Satadhanya Ma-
haraja sagde på et tidspunkt på bengalsk til en af 
gæsterne: ”Det er bedre, at du går nu, for Guru 
Maharaja har brug for at hvile sig. Han har det 
ikke så godt. Kom tilbage på næste tirsdag i ste-
det.” Da Krishna Dasa Babaji, der altid lo, hørte 
Satadhanya Maharaja tale bengalsk, rullede han 
næsten rundt på gulvet i ubehersket latter. Han 
slog Prabhupada på ryggen, og så begyndte 
Prabhupada også at le. Prabhupada vendte sig 
til Krishna Dasa Babaji og sagde på bengalsk: 
“Kubh bhal bangla jane,” hvilket betyder: ”Han 
taler rigtigt godt bengalsk.” Herefter fortsatte 
Prabhupada og hans gudsbroder med at le.

Srila Prabhupada fortæller en historie
Af Satsvarupa Dasa Goswami
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Kære Leif Christensen. Jeg er blevet spurgt, 
om jeg vil indlede en debat med dig om, hvorvidt 
kristendommen er blevet for ’light’. ’Udvandet’ 
ville nogle måske sige.

Lad mig starte med at slå fast, at det me-
ner jeg bestemt ikke, at kristendommen er. 
Kristendommen kan slet ikke blive light eller 
udvandet, for den er simpelthen Kristi rene 
lære, der på ingen måde er light eller udvandet. 
Det, som jeg bl.a. bragte op i et indlæg (http://
www.religion.dk/artikel/479504:Synspunkt-
-Hare-Krishna-munk--Hvor-dybt-et-aftryk-har-
kristendommen-sat) om folkekirken, er ikke en 
kritik af kristendommen (som jeg ingen ret har 
til at kritisere), men af kristenheden. Jeg hæv-
dede da bl.a., at folkekirken ikke repræsenterer 
det, som Jesus virkelig stod for, og i stedet nu 
blot fremstår som en intetsigende, verdsligt 
kompromitteret religiøsitet.

Nu er jeg egentlig ikke den store ynder af po-
lemik, hvis det handler mere om at udmanøvrere 
hinanden end at nå til en egentlig forståelse af, 
hvad der – i dette tilfælde – er kernen i Guds 
og Jesu budskab. Derfor håber jeg, at vi kan 
korrespondere, ikke som modstandere, men 
snarere som fæller, der grundlæggende deler de 
samme værdier og synspunkter. Jeg går ud fra, at 
siden vi trods alt begge er religiøse mennesker, 
der accepterer den altoverskyggende vigtighed 
af at beskæftige sig med Gud og religion, må 
vi have mere til fælles end det, der skiller os. 
Hvis jeg i det følgende kommer til at skrive ting, 
der lyder skarpt, håber jeg derfor, at det bliver 
forstået konstruktivt.

Jeg meldte mig ud af folkekirken som 19-årig, 

fordi jeg var ateist og så ingen grund til at være 
medlem af noget, jeg ikke troede på. Nogle år 
senere måtte jeg konstatere, at jeg havde taget 
fejl, og at Gud faktisk findes. Alligevel meldte 
jeg mig ikke ind i folkekirken igen. Hvorfor? 
Ikke, fordi jeg ikke troede på det, Jesus sagde. 
Det gjorde jeg faktisk, og det gør jeg fortsat. 
Men fordi hans lære er meget svær at genfinde i 
den institution, som folkekirken er blevet til, var 
indmeldelse i kirken ikke engang en mulighed, 
jeg på noget tidspunkt overvejede.

I det hele taget er det meget svært at finde 
nogen lære i kirken overhovedet – i hvert fald en 
lære, som kirkens medlemmer og dens præster 
virkelig tror på. Jeg blev bekræftet i dette, sidste 
gang jeg var i kirke til en nabos begravelse. Jeg 
var rystet over, hvor lidt præsten havde at sige. 
Indholdet i prædikenen var, at Signe havde 
været en god mor og nabokone, som alle havde 
holdt af. Hun ville ikke blive glemt, hun ville 
leve videre i mindet hos sine børn og sin familie 
osv. Nu er pågældende præst venligheden selv. 
Han er hjælpsom og hyggelig og ønsker ingen 
noget ondt, så hvorfor skulle jeg insinuere noget 
dårligt om ham? Men på den anden side – hvor-
for være præst, hvis det er alt, man har at sige?

Jeg sad alt imens under denne sørgelige be-
givenhed (sørgelig ikke kun på grund af Signes 
død, men især på grund af det, præsten sagde) 
og tænkte på, hvad Jesus selv ville have fundet 
relevant at sige? Jeg tror, han ville have benyt-
tet lejligheden til at forklare, hvorfor der er al 
grund til at mene, at livet ikke slutter ved døden, 
hvorfor Gud virkelig må findes, og hvorfor der 
ingen grund er til at sørge over Signe, der er i 

Er kristendommen blevet for light?
Af Lalitanatha Dasa

Jeg er blevet indbudt af Kristeligt Dagblad til at have en online-debat med en folkekirkepræst, 
Leif Christensen fra Helligåndskirken i København. Anledningen er, at jeg i et andet indlæg på 
religion.dk kritiserede folkekirken for at være blevet udvandet og bl.a. refererede til Søren Kier-
kegaard, der betegnede kirken som en kristenhed uden forbindelse til den sande kristendom, Jesu 
oprindelige lære. Kristeligt Dagblads debatredaktør syntes, at det i den sammenhæng kunne være 
interessant med en debat mellem en folkekirkerepræsentant og mig. Jeg skrev da følgende som det 
første indlæg i debatten.
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Guds hænder, ligesom vi andre er det. Desværre 
har vedkommende præst ikke kraften til at sige 
sådanne ellers indlysende ting. Hvorfor? Sikkert 
fordi han ikke selv tror på dem og derfor kun 
kan trøste de efterladte med, at livet jo må gå 
videre. Ja, det må det jo, og det gør det, men 
hvad er livet, og hvad sker der i døden? Slutter 
livet ved døden eller ej? Relevante spørgsmål, 
for ikke kun er Signe nu død, men alle vi andre, 
der var til hendes begravelse, skal også snart dø.

Nogle vil måske indskyde her: ”Men vi har 
jo trosbekendelsen!” Sandt nok, og trosbeken-
delsen blev da også liret af. Præsten erklærede 
højt og tydeligt, at ”vi tror på det evige liv og 
kødets opstandelse” osv. Men gør han det? Jeg 

Kære Leif Asmark,
Vi kender jo ikke hinanden. Så tak for dine 

åbenhjertige bemærkninger til vores diskussion 
om, hvorvidt kristendommen er blevet for light? 

Jeg vil indledningsvis sige, at heller ikke jeg 
føler nogen interesse for at gøre kristendom 
til andet end, hvad det er, nemlig kristendom. 
Kristendom skal være kristendom. Kristus er 
selvfølgelig større end kristendommen - og kri-
stendommen er i sig selv ikke guddommelig. Det 
er kun Gud. Kristendommen kan og skal som så 
meget andet i denne verden fortolkes og udle-
ves på utallige måder alt efter menigheders og 
enkelttroendes livssituation og kultursammen-
hæng. Det har været kristendommens kendetegn 
gennem alle århundrederne siden Jesus, og det 
skal vedkendes. Kristendommen skal ikke være 
noget statisk, men noget dynamisk - en åndelig 
bevægelse.

Jeg kan selvfølgelig ikke over for dig tale på 
hele Folkekirkens vegne. Men som præst i kir-
ken, står jeg dog gerne på mål for kritik - selvom 
jeg nu også selv ind imellem tillader mig selv 
at forholde mig kritisk. Man tugter jo bekendt 

tvivler på, at pågældende præst og de fleste 
præster med ham virkelig tror på, at om nogle 
år åbner gravene på alle landets kirkegårde sig, 
og de afdøde, der er blevet begravet igennem 
århundrederne, rejser sig op og stiger til him-
len sammen med Jesus i de samme legemer, 
der engang blev lagt i graven (mens vi andre, 
der ikke er blevet frelst ved kirkens nåde, går 
til evigt helvede). For det er vel den lære, der 
ligger bag udtrykket ”kødets opstandelse”, eller 
har jeg helt misforstået noget?

Her kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, 
Leif Christensen, hvor du selv står. Tror du selv 
på, at der er et evigt liv, og tror du selv på læren 
om kødets opstandelse?

den/det, man elsker. Men det kan vel også tale 
til Folkekirkens ros, at den er åben for kritik?

Noget som alle i Folkekirken aldrig har be-
tvivlet, ovenikøbet i fælleskab med alverdens 
kirker er, at Jesus både tænkte, så, talte og 
handlede som Gud. Derfor kaldes han for Guds 
søn, selvom det ikke stod med flammeskrift 
over hans hoved. På dette hovedpunkt er al-
verdens kirker forbundet som en enhed, fordi 
man overalt hører det sagt, at ”Vi tror på Jesus 
som HERRE (dvs som Gud). Og det udsagn 
kan nok ikke fortyndes. Det er den basale 
trosbekendelse helt tilbage til urkirken. ”Den 
rene lære”, som du kalder det. Og uden denne 
fælles trosbekendelse til Jesus som Gud, ville 
kristendom efter min mening blive for light - ja 
være en helt anden religion.

Leif Asmark - du bruger mange hårde ord om 
Folkekirken. Det er jo ”min” kirke, som jeg selv 
skylder så meget, du taler om. Det er din ret. 
Men du skal vide, at jeg ikke er uberørt af din 
kritik. For det er jo den kirke, som jeg selv har 
tilhørt hele livet, og hvor jeg selv som barn 
hørte om Jesustroen første gang - og fandt min 

Kun Gud er guddommelig
Af Sognepræst Leif Christensen, Helligåndskirken, København

Leif Christensen svarede en uge senere:
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Om tro på og tvivl om Guds eksistens
Af Lalitanatha Dasa

egen. Så lad mig fortælle dig lidt om mig selv - 
(og Folkekirken).

I mit eget sind findes der for det meste en 
overbevisning om, at Gud er en realitet. Jeg 
har nok en grundlæggende eksistentiel tillid til 
Gud. Ved egentlig ikke hvorfor. Men er taknem-
melig for det. Og det har fulgt mig det meste 
af livet. Og det har også været Folkekirken og 
dens mange institutioner, de steder hvor jeg 
har boet, der har hjulpet mig med mine mange 
spørgsmål ved livet.

Ud over kirkens mange smukke, hellige rum 
og dens hellige ritualer, åbner der sig for mig 
i Folkekirken en verden af skønhed, som jeg 
ikke kan undvære. Det er jeg i virkeligheden 
dybt taknemmelig over, når jeg tænker efter. Og 
det er i modsætning til dig blevet til et livslangt 
tilhørsforhold, fordi den i mit tilfælde gav mig 
øjeblikke med dybe samtaler med mennesker, 
som vidste mere end jeg selv. I folkekirken har 
jeg simpelthen altid følt mig i godt åndeligt og 
menneskeligt selskab. Det er beklageligt, at du 
fik en overfladisk prædiken, da du sidst var til 
begravelse. Men jeg mener faktisk ikke, at det 
er generelt. Vi er faktisk troende - alle vi præ-
ster i Folkekirken - hvordan kunne du forestille 
dig, at man kunne holde sig selv ud som præst 
uden at være det - altså troende? Naturligvis 
forskelligt troende - men aldrig uden at have 
Jesus som Gud. Og dog skal et troende menneske 
også kunne give plads til livets modsætninger, 
hvor spørgsmålene ofte er flere end svarene, og 
Kristus større end kristendommen.

Alle skal naturligvis finde deres egen vej i 
livet. Jesus måtte også finde sin. Og man skal tro 
på det, man tror på. Alt andet er jo hykleri. Men 
min konklusion er nok den, at skal ens kristne 

Kære Leif Christensen.
Tak for dit svar og undskyld, at der er gået 

nogle uger fra min side. Lad mig starte med at 
sige, at det ikke er mit ønske at kritisere bare for 

tro overleve gennem et langt liv, må den udfolde 
sig i stadigt større billeder, hvor der er plads til 
både mangfoldighed og sågar modsætninger. 
Alle vores erfaringer af livets mangfoldighed 
hører med. Og hvis man påtvinger mennesker 
en kristendom, som er for håndfast, løber ind-
holdet ud mellem fingrene på os.

Jeg betragter mig selv som et menneske, der 
stadig diskuterer med mig selv og andre om, hvad 
livet egentlig drejer sig om. Og efterhånden tror jeg 
ikke længere på, at jeg nogensinde bliver færdig. 
Heller ikke med de spørgsmål, som du stiller mig, 
om jeg tror på kødets opstandelse. Jeg er nu hel-
digvis et enfoldigt menneske, Leif Asmark, og jeg 
kan sagtens leve med, at min tro de meste af tiden 
slår større cirkler end min forstand.

Men den kristendomsfortolkning som jeg selv 
helst lytter til er, når den ikke kun holder sig 
til intellektuelle reflektioner. Personligt er jeg 
selv optaget af, at der vistnok findes en indre 
sammenhæng mellem skønheden, sandheden 
og kærligheden. Når jeg sidder i samtale med 
forældre forud for deres barns dåb, er det denne 
undren og taknemmelighed over livets Skaber, 
der præger deres ønske om at lade deres nyfødte 
døbe. Sådan som alle smukke ting vistnok har 
deres egen iboende åndelige værdi, der åben-
barer Gud for mennesker. Min egen tro er, at 
skønheden oplevet af mennesker ikke bare 
er en subjektiv, menneskelig følelse, men en 
åbenbaring af Guds væsen. Og skønheden har 
jeg aldrig oplevet stærkere end hos Jesus fra 
Nazareth. Derfor er han o min optik - Gud selv.

Leif Asmark: Du må forklare mig, hvad du 
mener med ”Jesu rene lære”?

Med venlig hilsen
Leif G. Christensen

at kritisere, eller fordi jeg kan lide at kritisere. 
Jeg håber, at der kommer noget konstruktivt 
ud af vores debat. Hvad mere er, er denne 
bemærkning ikke rettet mod dig – du har kun 
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svaret sagligt, venligt og respektfuldt – men er 
mest en advarsel til mig selv om ikke at blive 
urimelig, gå til personangreb osv., hvilket jeg 
kan være tilbøjelig til. Fortæl mig det, hvis 
du synes, at jeg går over stregen, for så er det 
nok bedre slet ikke at debattere. Formålet med 
vores diskussion må være at lære at forstå og 
respektere hinanden såvel som lære noget, vi 
kan bruge i vores respektive religiøse liv.

Du beskrev, hvordan det er i Folkekirken, du 
har mødt Gud og Jesus. Mange andre med dig 
har afgjort oplevet og oplever stadigvæk Gud 
gennem Folkekirken. Dette ønsker jeg hverken 
at betvivle eller undergrave. Selv om jeg ikke er 
medlem er Folkekirken og i dine øjne heller ikke 
kristen (du vil nok kalde mig hindu), kan jeg kun 
ønske, at endnu flere af jer, der er i kontakt med 
Folkekirken, møder Gud på den måde.

Min påstand er her, at mødet med Gud kan 
blive meget stærkere i Folkekirken ved at 
stramme op på visse kerneværdier og princip-
per, der er centrale i Kristi lære og al anden ægte 
religion. Desværre er der sket en udvanding af 
disse grundprincipper i kirken. Det er det, jeg 
synes vi skal diskutere.

Et af dem er begrebet tro. I mine øjne mener 
Jesus noget andet med tro end det, mange kristne 
nu ligger i ordet. For Jesus var tro en fuld tillid 
til, at hvis man blot giver sig selv til Guds vilje, 
vil alt andet blive givet én. For Jesus betød tro 
at turde handle på det faktum, at Gud eksisterer. 
Tag Mattæus 6,25-34:

 ”Jesus sagde: »Vær ikke bekymrede for jeres 
liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller 
for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke 
mere end maden, og legemet mere end klæ-
derne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster 
ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske 
fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd 
end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv 
ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer 
for klæder? Læg mærke til, hvordan markens 
liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men 
jeg siger jer: End ikke Salomon i al sin pragt 
var klædt som en af dem. Klæder Gud således 
markens græs, som står i dag og i morgen kastes 

i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidet-
troende? I må altså ikke være bekymrede og 
spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? 
Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? … Men 
søg først Guds rige og Hans retfærdighed, så 
skal alt det andet gives jer i tilgift.«”

En anden forestilling om tro er nu udbredt i 
Folkekirken. ”Tror du på Gud?” Hermed menes 
oftest, om man tror på, at Gud overhovedet 
findes. I forlængelse deraf er der ideen om, at 
Guds eksistens kun er noget, man kan tro på, 
men ikke vide med sikkerhed. Har kirken dette 
fra Jesus? Næppe. Guds eksistens var for Jesus 
en lige så given ting som Solen. Solen tror man 
ikke på – den ser man. På samme måde mere end 
bare troede Jesus på Gud; han så og mærkede 
Ham og var i forbindelse med Ham hele tiden. 
Den samme nære forbindelse til Gud er mulig 
for alle andre gennem Jesus – sådan forstår jeg 
kristendommen.

De fleste i nutidens Folkekirke er af den op-
fattelse, at Guds eksistens ikke kan begrundes 
med argumenter eller bevisførelse. Tillad mig 
lov at opponere mod denne opfattelse. Jeg finder 
den helt unødvendig. Det er fuldt ud muligt at 
have sikker viden om Guds eksistens, ligesom 
Jesus havde det. Selv jeg har en sådan sikker 
viden og tro på trods af det skarn, jeg ellers er. 
Jeg tror ikke bare ’for det meste’ på, at Gud 
findes. Jeg ved rationelt og erfaringsmæssigt, 
at det gør Han. Rationelt, fordi der må være 
en første årsag, der kun kan være en intelligent 
og personlig årsag, da intet andet giver mening 
som forklaring på naturen og livet, som vi ser 
omkring os.

Når man kommer i kirken, burde man med 
det samme få oplevelsen af, at man kan afskrive 
ateisme som en rationel mulighed og være helt 
sikker på, at Gud findes. Det gør man desværre 
ikke. Som jeg ser det, er et af problemerne her, 
at præsterne ingen naturvidenskabelig baggrund 
har. Derfor kan de ikke konfrontere ateismen, 
der nu om dage især gemmer sig under dække 
af såkaldt videnskab. Evolutionsteorien og 
darwinismen, som jeg vil betegne som vores 
egentlige ”statsreligion” (kristendommen er 
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det kun på papiret), er intet andet end forsøg på 
at forklare livet uden en skaber. Om livet kan 
forklares sådan, er selvfølgelig en mulighed, 
der skal overvejes. Men når man så opdager, 
hvor spinkelt det videnskabelige grundlag er 
for denne ateistiske opfattelse, og hvordan 
eksempelvis den moderne biologi de sidste 
årtier har afsløret en grad af orden og bioke-
misk kompleksitet, der mere end nogensinde 
tidligere tyder på et intelligent design bag 
livet, burde alle, også Folkekirkens medlem-
mer, nemt kunne afvise ateismen som mu-
lighed (det er noget, jeg ofte uddyber, også i 
kristne sammenhænge, se http://leifasmark.
dk/Darwin%20og%20ID%20-%20foredrag.
htm). Desværre er denne klare tankegang ikke 
udbredt i Folkekirken.

Jeg har bemærket, at det ikke er i alle verdens 
kristne kirker, man møder en sådan usikkerhed 
om Guds eksistens. Mange steder i verden trives 
kristne kirker i bedste velgående og vokser og 
blomstrer. Jeg har set, at sådanne kirker ikke 

går på kompromis med ateismen. Tværtimod 
konfronterer de den ved at demonstrere, hvordan 
Guds eksistens er et rationelt og videnskabeligt 
faktum. Hvordan det kan gøres, oplevede publi-
kum i Bethesda-kirken for snart et år siden (den 
18. april 2012), hvor den amerikanske filosof og 
apologetiker William Lane Craig debatterede 
Guds eksistens med ateisten og filosoffen Cle-
mens Kappel fra Københavns universitet. Det 
var slående at se, hvordan Craig satte Kappel 
til vægs (se eventuelt debatten her: http://www.
youtube.com/watch?v=4NmX360I_YI).

Så meget om tro og tvivl i Folkekirken i denne 
omgang. En sidste ting. Du spurgte mig, hvad 
jeg mener med ”Jesu rene lære”. Den finder 
jeg udtrykt mange steder, f.eks. når Jesus siger 
(Matt. 22.36-40): ”Du skal elske Herren din Gud 
af hele dit hjerte og hele din sjæl og din næste 
som dig selv.” Dette mener jeg er ikke blot Jesu 
rene lære, men essensen af enhver ægte religion. 
Jeg vil gerne uddybe dette, men dette svar er 
allerede blevet langt nok.

Bhaktivedanta Manor har 40 års jubilæum
Søndag den 24. marts blev Bhaktivedanta 

Manors 40-års jubilæum fejret med over 
500 inviterede gæster. Bhaktivedanta 
Manor er Englands vigtigste tempel, der 
i sin tid blev skænket af George Harrison. 
Templet er et af Europas kendteste templer 
og som hjemsted for bl.a. den største Jan-
mastami-festival uden for Indien et vigtigt 
center for Englands millioner af indere.
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17) En hengiven spiser kun så meget, 
som det er nødvendigt 

(mita bhuk)
Bhagavad-gita (6.16-17) sætter standarden 

for, hvordan bhakti-yogien bør spise: ”Man bør 
hverken spise for meget eller for lidt.” Ifølge 
sansebeherskelsens yoga danner tungen, maven 
og kønsdelene en ret linie. Alle tre kan beherskes, 
hvis tungen er under kontrol. Hvis tungen er 
ubehersket, vil en person spise for meget. Hans 
mave vil blive overfyldt og vil da presse på hans 
kønsdele, hvilket resulterer i et større krav om sex.

En hengiven spiser altid Krishna-prasada, resterne 
af mad fra ofringer til Krishna. Alligevel gælder 
reglen om mita bhuk stadigvæk, som Srila Prabhu-
pada bemærker det i Nectar of Instruction: “Hvis 
man imidlertid kun accepterer prasada på grund af 
dens gode smag, er man også offer for et forsøg på at 
tilfredsstille tungens krav. Sri Caitanya Mahaprabhu 
lærte os at undgå meget velsmagende retter, selv når 
vi spiser prasada.”

Sommetider ville Herren Caitanya Mahaprabhu 
servere store mængder prasada til de hengivne 
med Sin egen hånd. Til en vaisnava-festival kan 
det være Krishnas ønske, at de hengivne ”spiser, 
så det står dem op til halsen” for at tilfredsstille 
vaisnavaen og den åndelige mesters ønske. En 
sådan indtagelse af prasada bliver sommetider en 
munter og spøgende udveksling og er transcen-transcen-
dental til regler og reguleringer. Men til daglig 
bør en hengiven ikke være interesseret i at spise 
store mængder.

”Spis rigeligt,” plejede Srila Prabhupada at sige, 
”men ikke for meget.”

18) En hengiven er ikke beruset 
(apramattah)

Apramattah er det modsatte af pramattah, 

der betyder skør. Materialisten er skør, fordi han 
handler på sansernes krav, der tvinger ham til 
unødvendigt at fortsætte i kredsløbet af fødsel og 
død. Men den hengivne er apramattah, ved sine 
fulde fem.

Ud fra den Absolutte Sandheds standard har 
den hengivne fundet den rigtige balance mellem 
materielle og åndelige pligter. Srila Bhaktivinoda 
Thakura har forklaret, at materielle pligter og 
åndelige pligter bør foregå parallelt. Men hvis ens 
materielle pligter stiller sig i vejen for og bliver 
til hindring for ens åndelige erkendelse, bør de 
materielle pligter reduceres.

En hengiven er ikke rundtosset. Han er ikke 
ude af balance. Han er ikke beruset af materiel 
nydelse. Han reducerer sine materielle behov 
til et simpelt niveau og helliger tålmodigt sit 
liv til Krishnas tjeneste. Hans liv er derfor det 
virkelige eksempel på mådehold, ligevægt og 
sund fornuft.

19) En hengiven er respektfuld, 
manada

Siksastaka beskriver, hvordan den hengivne 
respekterer andre uden at forvente nogen respekt til 
sig selv. Han er respektfuld over for selv en myre. 
Hvorfor? Fordi han ser alle levende væsener som 
uadskillelige dele af Krishna. En materialist nærer 
ikke dyb respekt for andre, for hans interesse er at 
få respekt til sig selv. Men den hengivne ønsker at 
være en tjener og ikke en herre, og fordi han tager 
denne ydmyge position, respekterer han andres liv. 
Han respekterer deres ret til at leve og ønsker ikke 
at skade eller forstyrre andre. Han respekterer, at 
alle levende væsener er blevet givet deres liv af 
Krishna, og han ved, at han ingen ret har til at tage 
det fra dem. Han ser alle levende væsener med 
samme syn og respekterer dem ligeligt.

Denne serie er et uddrag fra et studiemateriale, der er blevet oversat til dansk i forbindelse med 
bhakti-vriksa-programmet, hvor teksten er en del af diskussionsmaterialet til de ugentlige møder. 

Vaisnava-forhold, del 6
En hengivens 26 kvaliteter, 4
Af Vijay Venu Gopal Dasa og Prema Padmini Devi Dasi
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Den respekt, som den hengivne viser andre, 
harmonerer med hans Krishna-bevidste forståelse. 
Hans respekt er universel, og alligevel gør han 
forskel ud fra forståelsen af, at Krishna har givet 
halvguden større ansvar og myren et ubetydeligt liv.

Selv om den hengivne respekterer alle, tilbeder 
han ingen undtagen Krishna eller Krishnas rene 
hengivne. 

I Bhagavad-gita lærer Krishna os at skelne mel-Krishna os at skelne mel-os at skelne mel-
lem den hengivne og den ikke-hengivne og også 
at se alle levende væsener som Hans uadskillelige 
dele. Fordi den hengivne respekterer den slumrende 
åndelige identitet i materialistens hjerte, opmunter 
han alle til at vende tilbage til deres position som 
Herrens kærlighedstjenere.

Når den hengivne udbreder Krishna-bevidsthed, 
gør han forskel på de forskellige jivaer. Skrifterne 
foreskriver, at en hengiven skal undgå dæmoner. 
En hengiven har forskellige forhold til forskellige 
klasser af hengivne, og han skal også vise respekt 
i overensstemmelse dermed. Ifølge Nectar of In-
struction skal man mentalt respektere enhver, der 
reciterer Krishnas navne, selv hvis personen ikke 
følger de regulative principper. Hvis en hengiven 
møder en anden hengiven, der fast reciterer Hare 
Krishna-mahamantraet og følger de regulative 
principper, regner den hengivne ham for sin ven. 
Almindelige udvekslinger af kærlighed mellem 
ligesindede hengivne er at dele prasada, give og 
modtage gaver og betro sit sind. Når en hengiven 
møder en meget avanceret hengiven, bør han vise 
ham fuld respekt og behandle ham som en åndelig 
mester. I sin diskussion af disse emner i Nectar of 
Instruction råder Srila Prabhupada os til at kende 
vores egen position og ikke imitere avancerede 
hengivne.

Disciple viser den åndelige mester den samme 
respekt som Gud, og disciplen bør med det samme 
forsøge at gøre ligegyldigt hvad den åndelige 
mester siger. Han bør give alt, han ejer, til guruen 
og tjene ham som en almindelig tjener. Hvis den 
åndelige mester korrigerer ham, skal disciplen tage 
imod irettesættelsen med ydmyghed. Den åndelige 
mester vil træne en oprigtig discipel til at blive en 
medfølende Krishna-bevidst person, så han også 
kan vise alle levende væsener respekt ved at en-

gagere sig i det Krishna-bevidste velfærdsarbejde.

20) En hengiven er uden falsk 
prestige, amani

Falsk prestige antager to former: 1) prestigeob-
jekterne er falsk prestigefyldte, og 2) vores krav 
på et prestigefyldt objekt eller position er falsk.

En hengiven er fri for begge slags falsk prestige. 
Han er ikke tiltrukket af glimmerværket af at-
tråværdige materielle besiddelser, og han forstår, 
at alt, der er tiltrækkende, kun er en refleksion af 
Krishna, den alttiltrækkende årsag til alle årsager.

Man kan få prestige for en tid, men man kan også 
hurtigt miste den, og man vil føle sig meget bitter 
over at miste sin prestige. Gårsdagens sportshelt 
laver en fejl og bliver pebet ud. Sidste valgs vinder 
lider vanære. Krishna siger derfor i Bhagavad-
gita, at Hans kære hengivne ”er ligevægtig i ære 
og vanære, berømmelse og skændsel.” Ifølge 
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati er berømmelse og 
materiel lykke lige så meget værd som en ornes 
ekskrementer.

En anden slags falsk prestige er at tage æren for 
sine præstationer. Krishna nævner i Bhagavad-
gita, at Han er menneskets evne, og at al intelligens 
og hukommelse kommer fra Ham. Alligevel kan 
selv den, der beskæftiger sig med transcendentalt 
liv, falsk hævde at være den, der handler eller 
ejer noget. På begynderstadierne, når det falske 
ego stadig er stærkt, kan selv transcendentalisten 
lide af denne urenhed. Han kan blive stolt over at 
være en asket, en yogi med forskellige evner, en 
lærd hengiven, en tilbedelsesværdig guru eller en 
ekstatisk sanger og danser.

Når en hengiven opgiver enhver falsk prestige 
og bliver fuldstændigt absorberet i ydmyg tjeneste 
til Krishnas lotusfødder, bliver han kvalificeret til 
at komme til Krishna og være sammen med Ham 
i evighed, lyksalighed og viden. Den aspirerende 
hengivne kæmper hårdt for at slippe af med alle 
rester af falsk prestige, og han beder til Krishna: 
”O frelser af de faldne, spark mig ikke væk, men 
giv mig lov til at tjene Dine tjenere. Jeg er en 
slyngel, der er besat af materielle ønsker og tager 
falsk æren for ting, som er Dine, ikke mine. Befri 
mig.” (Fortsættes i næste nummer)
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Hvorfor gør religion os sundere og får os til at 
leve længere? Det er det aktuelle spørgsmål, der 
stilles i forbindelse med en netop offentligjort 
metaundersøgelse. En metaundersøgelse er en 
’undersøgelse af undersøgelser’, i dette tilfælde 
af over 2.500 undersøgelser, der er blevet offent-
liggjort i tidsskrifter på engelsk over de sidste 
10 år, om forholdet mellem religion og sundhed. 
Lederen af undersøgelsen, professor i psykiatri 
Harold G. Koenig, konkluderede, at religiøse 
mennesker med sikkerhed er mere lykkelige, 
får færre hjertesygdomme og lever længere end 
andre. Han udtalte:

”Det her er noget, vi ikke bør ignorere. Megen 
forskning viser, at religiøse mennesker har flere 
sociale forbindelser, færre negative følelser og 
flere positive følelser end andre.”

Undersøgelsen er blevet bemærket i videnska-
belige kredse, der nu spørger, hvorfor religion 
gør os sunde og glade. Hjemmesiden viden-
skab.dk (http://videnskab.dk/kultur-samfund/
religiose-mennesker-lever-laengere) forsøgte 
sig med et svar:

”Effekten kan måske skyldes, at religiøse 
generelt lever sundere både psykisk og fysisk.”

Måske skyldes??? Hurra for vore højtud-
dannede og højtlønnede videnskabsmænd! 
Hvordan skulle vi uvidende lægfolk nogen-
sinde selv kunne have regnet ud, at menne-
sker, der er sundere og gladere, måske generelt 
lever sundere?

Men hvorfor religion gør os sundere, er selv-
følgelig et vigtigt spørgsmål. Lad mig forsøge 
mig med et par bud på svaret:

1. Måske gør religion gør os sundere, fordi en 
religiøs forståelse er en korrekt forståelse 
af virkeligheden. Med andre ord kan det 
være, at Gud virkelig findes, og der faktisk 
er en mening med livet. Erkendelsen af 

dette gør livet mere spændende. ”Tænk 
sig, at Gud faktisk findes, og der faktisk 
er et liv efter døden. Det er da interessant 
og inspirerende.” Er det nødvendigt at 
argumentere for, at mennesker, der finder 
livet mere interessant og inspirerende, 
naturligt bliver sundere, psykisk såvel 
som fysisk?

2. En stor grund til psykisk usundhed er 
angst, specielt dødsangst. De, der opdager 
eller i hvert fald har en stærk fornemmelse 
af, at Gud findes, og der er et liv efter 
døden, mister dødsangsten og bliver 
følgelig psykisk sundere.

3. For den religionsløse har vores liv ikke 
mere mening end døgnfluer, der klækkes, 
vokser, svirrer rundt, formerer sig og 
dør inden for 24 timer for at overlade 
pladsen til den næste generation af 
døgnfluer, der gør det samme. For den 
religionsløse har livet intet formål ud 
over at svirre rundt i nogle få år. Det 
skaber en følelse af meningsløshed 
og håbløshed, hvilket let udarter til 
ligegyldighed, virkelighedsflugt og 
destruktive vaner.  Marx skrev, at 
religion er massernes opium. Måske 
er sandheden snarere, at opium er et 
surrogat for den ægte vare – religion. 
Uden religion er mennesker tilbøjelige 
til at søge tilflugt i rusmidler for at flygte 
fra den grusomme ’virkelighed’, at alt 
er meningsløst, og at vi ophører med at 
eksistere, når vi dør. Det er måske en 
forklaring på, at i religionsløse kredse 
er anvendelsen af rusmidler langt mere 
udbredt end i religiøse cirkler. Således er 
det sekulære Danmark også et af verdens 
mest alkoholiserede samfund.

4. Religion lærer én, at uanset hvor vanskelig 

Hvorfor er religiøse 
mennesker sundere?

Af Lalitanatha Dasa
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en situation, man befinder sig i, må der 
være noget godt i den (”Hvad vil Gud have, 
at jeg skal lære af denne situation?” spørger 
man sig ofte). Religion lærer altså én at 
tænke positivt i alle situationer, hvilket 
selvsagt også er godt for helbredet.

5. Inden for religionerne findes en stor 
mængde traditionel visdom og sund 
fornuft, der rent praktisk kan hjælpe én til 
at leve sundere (f.eks. læresætninger om 
mådehold og selvbeherskelse). Mennesker 
uden religion kender ikke til denne visdom, 
fordi de på forhånd har afskrevet religion 
som en kilde til viden og indsigt.

6. Religion gør generelt én til et mere bevidst 
og ansvarligt menneske, hvilket gør, at 
man også føler et større ansvar for at passe 
på sit helbred.

Endnu flere faktorer spiller sikkert ind. Samtidig 
er det også relevant at stille et modspørgsmål, 
nemlig om det overhovedet kan lade sig gøre 
at være sund uden religion. Bevares, man kan 
selvfølgelig være midlertidig fysisk sund, selv 
om det også får en ende før eller senere, men kan 
man have sundhed i ordets dybeste betydning, en 
åndelig sundhed, hvorfra mental og fysisk sund-
hed udstrømmer, uden religion? I den moderne 
verden har vi forsøgt at skabe sekulære religions-
løse samfund, men selv om vi har en overflod af 
materiel komfort, velstand og underholdning, har 
det ikke ført til en tilsvarende udbredt følelse af 
lykke og psykisk og fysisk sundhed. Skyldes det, 
at ethvert menneske eller samfund, der savner 
religion, grundlæggende vil være usundt? Det er 
for mig at se det virkelige spørgsmål, som den 
store metaundersøgelse rejser.

Ifølge Politiken den 15. januar 2013 viser 
nye DNA-undersøgelser, at Australien havde 
en indvandring fra Indien for 4.230 år siden. 
Hidtil har videnskaben antaget, at de første 
mennesker i Australien var isoleret fra omver-
denen indtil europæernes ankomst i 1800-tal-
let. Nu viser DNA-undersøgelser imidlertid, at 
der for cirka 4.000 år siden var en indvandring 
til kontinentet fra området omkring det, der 
i dag er Indien. Det passer med, at de første 
vildhunde - dingoer - dukkede op i Australien 
omtrent samtidig, tilføjer forskerne.

DNA-undersøgelsen er foretaget af for-
skere fra det tyske Max Planck Institut for 
Evolutionsantropologi i Leipzig. Den tyder 
på, at der var en væsentlig gentilførsel fra 
det indiske subkontinent til Australien for 
noget nær 4.230 år siden.

”Interessant nok passer det med mange 
forandringer i de arkæologiske fund i Austra-

lien, der inkluderer pludselige ændringer i 
fødevarebehandlingen, når det gælder plan-
ter, og i deres stenredskaber,” konstaterer en 
af forskerne, Irina Pugach, ifølge det tyske 
forskningsinstitut. ”Eftersom vi kan konstatere 
en tilstrømning af gener fra Indien til Austra-
lien omtrent samtidig, er det sandsynligt, at 
ændringerne var knyttet til indvandring,” 
tilføjer hun.

Det tyske forskerholds DNA-prøver viser 
også, at Australiens urbefolkning har samme 
fælles ophav som indbyggere på Ny Guinea 
og Mamanwa-folket på Filippinerne. De blev 
skilt fra hinanden for omkring 36.000 år siden.

Ifølge Vedaerne var det, vi i dag kalder 
Indien, centrum for en verdensomspæn-
dende vedisk kultur i Oldtiden. Denne 
opdagelse støtter ideen om, at den vediske 
kultur også havde forbindelse til og indfly-
delse i Australien.

Australiens urbefolkning 
har indiske rødder
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Kan man tro en psykiaters diagnose? Vi er 
selvfølgelig alle hver især frie til at vælge, om 
vi gør det eller ej, hvis vi tror, at den hjælper. 
Bag kulisserne er der imidlertid heftige, dybt-
liggende debatter om, hvorvidt professionelle 
psykiatere overhovedet forstår, hvad deres 
sygdomme egentlig er, for slet ikke at tale om 
at kunne diagnosticere dem rigtigt.

I New Scientist (http://www.newscientist.
com/article/mg21428653.700-label-jars-not-
people-lobbying-against-the-shrinks.html) 
skrev James Davies om nogle protester på The 
American Psychiatric Associations (APA’s) 
årlige møde. Nogle af de protesterende mente, 
at psykiatri ”er ikke engang forkert.” Psy-
kiatere ved slet ikke, hvad de gør, og nogle 
gange ender de mest af alt med at mishandle 
patienterne:

Demonstrationen havde til formål at kaste 
lys over den skade, som de protesterende 
mener, at psykiatrien begår under navn 
af at helbrede folk. En bekymring er, at 
imens psykiatriske mediciner ordineres 
mere bredt end næsten nogen anden form 
for medicin i historien, virker de ofte ikke 
særlig godt og har skadelige bivirkninger. 
Psykiatrien foregiver også at respektere 
menneskers rettigheder, imens de samtidig 
regelmæssigt behandler folk imod deres 
vilje. Som det sidste fortsætter psykiatrien 
med at forøge sin liste over sygdomme 
uden nogen solid videnskabelig begrun-
delse for dem.

Listen indbefatter større ændringer med 
hver ny udgivelse af psykiatriens ”bibel”, The 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM). Femte udgave er på vej med 
masser af nye sygdomme, der aldrig før har 

været diagnosticeret, og ændrer beskrivelsen 
af andre sygdomme – ændringer, der kan have 
store konsekvenser for diagnoser, forsikrings-
policer og videnskabelige ”forklaringer” for 
forskellige former for adfærd.

Ifølge Davies bemærkede nogle af psykia-
terne, der kom forbi de protesterende, at deres 
bekymring var legitim.

I  en  anden ar t ikel  i  New Scient is t 
(ht tp: / /www.newscient is t .com/ar t ic le /
mg21428653.600-trials-highlight-worrying-
flaws-in-psychiatry-bible.html), “Trials high-
light worrying flaws in psychiatry ‘bible’ 
[Stikprøver kaster lys over bekymrende 
fejl i psykiatriens ’bibel’], fokuserede Peter 
Aldhous på mangler i tester, som psykiatere 
bruger til at diagnosticere mentale sygdomme. 
”Imens nogle diagnosers pålidelighed var 
god, gav andre resultater, der ikke var meget 
bedre end ren tilfældighed,” bemærkede 
han. Nogle af de værste resultater drejede 
sig om nogle af de mest almindeligt stillede 
diagnoser:

Tilstande med tvivlsom pålidelighed inklu-
derer hårfint ændrede beskrivelser af to af de 
mest almindelige diagnoser i psykiatrien: 
alvorlig depressiv forstyrrelse og generel 
angstforstyrrelse. Det har åbnet en Pandoras 
æske og fået nogle professionelle psykiatere 
og psykologer til at tvivle på pålidelighe-
den ved selv veletablerede psykiatriske 
diagnoser.

Den endelige formulering af DSM-5, der 
er planlagt til udgivelse i maj 2013, vil have 
store konsekvenser for menneskers liv. 
Håndbogen er ikke blot med til at afgøre, 
hvem der skal have psykoaktiv medicin, men 
kan også i USA bestemme, om en behandling 

Tvivl om psykiatrien
Af David Coppedge

David Coppedge er en kristen videnskabskommentator, der specielt er kendt for sin Darwin-
kritik på hjemmesiden Creation Evolution Headlines (http://crev.info). I det følgende kom-
menterer han nogle tvivl, som visse professionelle psykiatere har med deres egen psykiatri. 
Fremhævelserne i citaterne er hans.
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dækkes af sygeforsikringen eller ej. Visse 
diagnoser bruges tilmed til at berettige, 
at nogle mennesker låses inde på sikrede 
mentale hospitaler på ubestemt tid. 

Aldhous var også bekymret for andre 
diagnoser: diagnosticering af autisme og en 
påstået forløber til skizofreni, der er blevet 
døbt “svækket psykosesyndrom”. Psykiatere 
anvender en måleværdi, der kaldes kappa, der 
efter sigende skulle være mål for ”enigheden 
mellem forskellige læger i vurderingen af 
samme patient, hvor 1 svarer til fuldstændig 
enighed i diagnosticeringen, og 0 betyder, at 
overensstemmelsen lige så godt kunne være 
tilfældig.” Desværre kunne tilfældighed ikke 
udelukkes ved nogle af de mest almindelige 
lidelser. Med hensyn til f.eks. ”svækket psy-

kosesyndrom” hed det: ”…imens feltforsøg 
gav en kappa på 0,46, var udsvingene så 
store, at Darrel Regier, APA’s forsknings-
leder, fortalte til mødet, at resultatet var 
”umuligt at tolke”. 

En teoretisk undvigemanøvre for at bortfor-
klare den tvivlsomme pålidelighed af diagno-
serne for ”alvorlig depressiv forstyrrelse” og 
”generel angstforstyrrelse” var at foreslå, at 
depression og angst er som ”febre” i dybere 
mentale sygdomme og kan som symptomer 
dække over en hel række af tilstande. Aldhous 
virkede ikke imponeret: ”Hvis depression og 
angst ikke kan diagnosticeres med sikkerhed, 
vil mange patienter spekulere over, hvor 
mange andre sygdomme hviler på tilsva-
rende usikker grund.”

En kort bemærkning til de eventuelle af 
vores læsere, der får en form for psykiatrisk 
behandling: denne artikel bør ikke bruges 
som grundlag for at opgive en behandling, 
som man er i gang med. Selv om der ifølge 
David Coppedge’s opfattelse (som vi deler) 
er noget helt grundlæggende forkert ved 
den moderne materialistiske psykiatriopfat-
telse, er hverken han eller vi kvalificerede 
til at gå ind i specifikke tilfælde og fraråde 
psykiatrisk behandling. Det kræver en 
professionel forståelse, som vi ikke har. 
Er man i gang med en behandling, bør 
den ikke lunefuldt eller vilkårligt opgives, 
hvis man ikke samtidigt har adgang til en 
kyndig vejledning i, hvordan man i stedet 
skal forholde sig til sin eventuelle sygdom.

Ikke desto mindre er artiklens betragt-
ninger relevante. Den moderne psykiatri 
bygger på den antagelse, at psyken er intet 
andet end en effekt af materielle biologiske 

 Psykiatriske tanker
processer i hjernen. Selvet (atma’en) er 
imidlertid ikke materielt, men et åndeligt 
væsen (”Vi er ikke disse kroppe,” som Srila 
Prabhupada altid plejede at sige det). Psyken 
er en uadskillelig del af selvet, ligesom lys 
eller varme er uadskillelige dele af en ild. 
Således er psyken grundlæggende også 
transcendental. Selv om visse materielle 
faktorer som f.eks. en hjerneskade, vitamin-
mangel eller narkotiske stoffer kan påvirke 
psyken, har de egentlige psykiske lidelser 
ikke-materielle årsager, hvor den dybeste 
er sjælens misundelse imod Gud og ønske 
om at være noget, han slet ikke er, nemlig 
Gud. Medmindre man går til roden af disse 
årsager, vil man altid lide af dybe psykiske 
forstyrrelser. Den moderne psykiatris forsøg 
på at afhjælpe disse forstyrrelser materielt, 
f.eks. med medicin, rammer helt ved siden 
af og bidrager kun til at gøre forstyrrelserne 
værre.
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Alle medlemmer af ISK-
CON har ret til og opfordres 
til at have et personligt 
forhold til Srila Prabhu-
pada gennem hans bøger, 
lære, tjeneste og ISKCON-
samfund.

”

”

Officiel GBC-udtalelse
Som grundlægger-acarya for det Internationale 

Samfund for Krishna-bevidsthed (ISKCON) og 
den mest prominente lærer og endelige autoritet 
i vores samfund har Srila Prabhupada et helt sær-
ligt forhold til hver eneste hengiven i ISKCON.

Herren Krishna, Guddommens Højeste 
Personlighed, er den oprindelige guru, hvis 
Guddommelige Nåde nedstiger gennem guru-
parampara’en [discipel-
rækken]. Som sådan udfries 
en hengiven i sidste ende 
af Sri Krishna, der handler 
igennem en kombination af 
forskellige manifestationer 
af Hans nåde. Disse omfat-
ter, men er ikke begrænset 
til, caitya-guru [Oversjælen 
i hjertet], Srila Prabhupada, 
guru-parampara, ens diksa-
guru [indviende guru], andre 
siksa-guruer [instruerende 
guruer], det hellige navn, 
sastra [skrifterne] og de ni 
processer af hengiven tjeneste.

Blandt disse samvirkende elementer er Srila 
Prabhupada som grundlægger-acarya for det 
Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed 
den vigtigste og primære guru for alle medlem-
mer af ISKCON. Alle medlemmer af ISKCON 
opfordres for alle kommende generationer til 
at søge beskyttelse hos Srila Prabhupada. Alle 
medlemmer af ISKCON har ret til og opfordres til 
at have et personligt forhold til Srila Prabhupada 
gennem hans bøger, lære, tjeneste og ISKCON-
samfund.

Alle medlemmer, der accepterer roller som 
ledere i ISKCON inklusive diksa-guruer og siksa-
guruer, er forpligtet til at tjene sammen under 
ISKCON’s Governing Body Commission (GBC) 
for at fuldbyrde Srila Prabhupadas instruktioner, 
som han har givet dem i sine bøger, forelæsninger 
og personlige korrespondencer. (1)

Alt i alt er pligten for alle diksa-guruer, 
siksa-guruer og alle andre i ledelsespositioner at 

hjælpe Srila Prabhupada i 
hans tjeneste til hans Guru 
Maharaja, Srila Bhaktisid-
dhanta Sarasvati Thakura, 
og vores Brahma Madhva 
Gaudiya Sampradaya.

De, der accepterer tjene-
sten som diksa-guru eller 
siksa-guru i ISKCON, har 
pligt til at være eksemplari-
ske med hensyn til at repræ-
sentere Srila Prabhupadas 
lære i deres ord og praktiske 
handlemåde. Siksa-guruen 
giver åndelig instruktion og 

inspiration på vegne af Srila Prabhupada og vores 
guru-parampara. Som en tjeneste til Srila Prab-
hupada og vores guru-parampara giver diksa-
guruen åndelig instruktion, inspiration, formel 
indvielse, et åndeligt navn og senere hen de hel-
lige gayatri-mantraer til en kvalificeret discipel.

Srila Prabhupada har klart og tydeligt gjort 
rede for, hvordan hengivne, der strengt følger de 
Krishna-bevidste principper, handler på det befri-
ede niveau og som sådan er rene hengivne, selv 
om de måske endnu ikke er egentligt befriede (en 
sådan ren hengiven tjeneste er ikke nødvendigvis 

Officiel GBC-udtalelse om 
Srila Prabhupadas position
De årlige GBC-møder i Sridhama Mayapur i Vestbengalen er netop overstået. Mødereferaterne 

og resolutionerne er ikke blevet gjort offentlige endnu, men vi ved, at GBC har vedtaget en officiel 
udtalelse om Srila Prabhupadas position som grundlægger-acarya af ISKCON. Den udtalelse er 
blevet offentligggjort og kan læses herunder i dansk oversættelse.



-21-

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

bestemt af ens rolle eller tjenesteposition, men af 
ens erkendelse). (2)

De, der accepterer tjenesten som diksa- eller 
siksa-guru i ISKCON, har pligt til strengt at 
overholde Srila Prabhupadas instruktioner. Så 
længe de gør det, handler de på det befriede 
niveau. Således kan de gøre tjeneste, sådan som 
Srila Prabhupada gav ordre til det, som ægte 
repræsentanter for Herren og guru-paramparaen 
og være et redskab for Deres nåde. Trods det 
må det klart forstås, at hvis sådanne diksa- eller 
siksa-guruer afviger fra at følge strengt, kan de 
falde ned fra deres position.

Således betyder det, når man agerer som diksa-
guru i ISKCON, at man tjener under GBC og 
i samarbejde med andre ISKCON-autoriteter 
ved at fungere som en “regulær guru” på Srila 
Prabhupadas ordre. 

Denne udtalelse, imens den er definitiv, er ikke 
udtømmende i sin diskussion af disse principper. 
GBC kan i fremtiden autorisere flere udtalelser og 

tekster for yderligere at forklare den prominente 
position, som vores grundlægger-acarya, Srila 
Prabhupada, har, og rollen og ansvaret for dem, 
der gør tjeneste som guruer i vores samfund, og 
de dermed beslægtede pligter for medlemmer og 
indviede i ISKCON.

Alle GBC-medlemmer har pligt til at videre-
give denne resolution til alle ISKCON-templer, 
samfund og menigheder via de rette kommuni-
kationskanaler for at uddanne alle medlemmer af 
ISKCON. Denne udtalelse skal også studeres i 
ISKCON’s kurser inklusive introduktionskurser, 
ISKCON’s discipelkursus, det åndelige ledelses-
seminar og alle andre relevante steder. Læsning af 
denne udtalelse og bekræftelse af, at den er blevet 
læst før indvielse, skal være en del af prøven for 
alle vordende kandidater til indvielse.

Fodnoter:
1  og  2 :  se  h t tp : / /www.dandava t s .

com/?p=11355#more-11355 for nærmere hen-
visninger.
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Herren Krishnas Køkken
  

Indisk vegetarisk kogekunst - 11.del
Af Yamuna Devi Dasi

Saftige grøntsagsretter

Næsten alle, der har spist indisk mad, har 
prøvet af få det serveret. Det er helt almindeligt 
i alt for mange indiske restauranter – en klat 
overkogt mos af fedtede grønsager i forskellige 
nuancer af rød, brun eller gul afhængig af, om 
de domineres af tomater, tamarinde eller gur-
kemeje. Sådanne retter er en parodi på indisk 
grønsagstilberedning. Jeg har længe kaldt dem 
smattet grønsagsbras. De er milevidt fra den 
virkelige ting – saftige grønsagsretter, der har en 
våd konsistens og går under navne som foogath, 
tarkari og charchari.

Enkle retter
Så hvordan får man den rigtige ting? Man 

anvender de teknikker, jeg beskrev i introduk-
tionen til grønsagstilberedning (lektion 8), og 
man lærer sig præcis, hvordan varme og tid 
påvirker en rets færdige kvalitet. Hvis man i 
stedet ender med smattet grønsagsbras, skyldes 
det enten dårlig teknik eller bevidstløs madlav-
ning eller begge.

At få den rigtige konsistens, når man tilbere-
der flere grønsager samtidigt, kræver erfaring. 
Man kan øve sig ved at lave retter med kun én 
slags grønsager. Damp eller bag en grønsag til 
tidspunktet lige før det har den konsistens, du 
gerne vil have. Sautér den derefter hurtigt i 
ghee med krydderier eller fold den ned i en let, 
frisk chutney. De første to opskrifter i afsnittet 
med våde grønsager i lærebogen Lord Krishnas 
Cuisine illustrerer disse fremgangsmåder.

Grønsager med stort vandindhold bliver blø-
dere under kogning end mere tørre grønsager. 
Hvis man f.eks. damper gule squash, indtil de 
er næsten møre og derefter sauterer dem, vil 
de have en blødere slutkonsistens end rosenkål 
tilberedt på samme måde.

Sørg for, når du tilbereder retterne i dette 
afsnit, at du omhyggeligt holder øje med ret-

tens færdige konsistens. Du vil hurtigt opdage, 
hvordan varmestyring og den rigtige tid er vig-
tige, når flere slags grønsager med forskelligt 
væskeindhold koges sammen, som i ’Saftige 
blandede grønsager med sprøde stegte badier’ 
eller ’Havegrønsagsstuvning med sprøde stegte 
badier’. Får man dem, som de skal være, uhm, 
sikken gryderet man har! Med århundreders 
tradition bag sig er de eksempler på tilberedning 
af våde grønsager, når de er bedst.

Charchari
Selv om foogath-, tarkari- og charchari-retter 

alle er våde og saftige, har charchari en særlig 
smag – smagen af kul. Før du indvender, at dette 
betyder brændt, kan jeg berolige dig med, at den 
kullede smag mere er som den røgede skorpe 
på en pande med brasede kartofler, der har stegt 
længe på et lejrbål. Charchari er nok endnu 
bedre end det, men det giver dig en ide om, hvad 
jeg mener. For at få denne særegne kulsmag skal 
man koge, dampe og grydestege grønsagerne i 
samme gryde, traditionelt uden at røre rundt i 
dem. Det er forståeligt, hvorfor det kan tage en 
del forsøg, før man helt fanger den. For at få 
en perfekt charchari må grydens tykkelse og 
varmeledningsevne, grønsagernes konsistens, 
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hvordan de er skåret, varmereguleringen og 
tidsstyringen alle gå op i en højere enhed.

Selv om Srila Prabhupada kunne lave en fejlfri 
charchari i en hvilken som helst gryde, vil de 
fleste gøre klogt i at bruge en svær, tykbundet 
slip-let kasserolle. Der er mindre chance for, at 
retten brænder på i sådanne gryder, og selv når 
grønsagerne bliver kogt for meget, forbliver 
den skorpe, der bliver dannet, normalt dyb 
chokoladebrun i stedet for at være sort som 
kul. En stegepande har den forkerte form, men 
en hærdet støbejernskasserolle er god. Meget 
svær fransk emaljeret stål giver også en god 
gryde, men kræver bedre bedømmelse af tid og 
varmeregulering.

En grund til, at charchari-retter er så vel-
smagende, er, at de indeholder masser af ghee 
eller smør. De er af natur kalorierige. Så gem 
charchari til særlige festlige lejligheder og ser-
ver det som en sideret. Da jeg vendte tilbage til 
to opskrifter fra lærebogens charchari-afsnit, 
skar jeg ghee’en ned til det halve, uden at de 
mistede noget særligt i smag og karakter.

Srila Prabhupada og charchari
I ISKCON’s tidlige dage lærte Srila Prabhu-

pada os ikke hindi-navnene eller de bengalske 
navne for våde grønsager. Det var først senere, 
at jeg blev bekendt med dem. Det tidligste sted, 
jeg har fundet, hvor Srila Prabhupada udtryk-
ker sin smag for charchari, er i en notits i hans 
dagbog fra skibet Jaladuta. Den 13. september 
1965 skrev han: ”I dag er det den 32. dag på 
vores rejse fra Calcutta. Om morgenen kunne 
jeg ikke få min morgenmad ned, men så lavede 
jeg bati-carchari. Det virkede velsmagende, så 
jeg var i stand til at få noget at spise.”

To år senere i San Francisco lærte Srila Prab-

hupada mig at lave to slags bati-charchari – den 
ene med kartofler og grønne bønner og og den 
anden med kartofler og auberginer. Som årene 
gik, voksede mit repertoire selvfølgelig, og 
mange år senere i Indien bad han ofte om bati-
charchari. Det er helt sikkert, at hvis du følger 
disse lektioner, vil du få et ønske om at arbejde 
på at gøre disse retter perfekte.

Simpel charchari
(6–8 personer)
En mættende våd grønsagsret, der serveres 
som en sideret

½ kg bløde røde eller hvide kartofler i 
terninger
½ kg grønne bønner skåret i stykker på 2-2½ cm
2 spsk. gul mung badi* (valgfrit)
¼ tsk. stødte røde chilier
½ tsk. gurkemeje
0,6 dl usaltet smør eller ghee
6½ dl vand
1 tsk. salt 
friskkværnet peber
0,6 dl kop hakket frisk koriander

Kom alle ingredienserne i en tykbundet slip-
let kasserolle og bring dem i kog. Skru ned 
for varmen til middel, tildæk gryden delvist 
og småkog, indtil væsken er absorberet, og 
grønsagerne er gaffelmøre, ca. 25 minutter. Tag 
låget af, skru en anelse op for varmen og kog, 
indtil grønsagerne steger i det krydrede smør 
(brænd ikke grønsagerne, men giv lov til, at en 
mørkebrun skorpe dannes i bunden af gryden). 
Tildæk og stil til side i 10 minutter, rør derefter 
i skorpen og stil retten frem til at blive ofret til 
Krishna.



Ny tempelleder i København
Københavns tempel i Vanløse har fået ny tempelleder. Midt i marts overtog Madhavasraya 

Dasa (på billedet til venstre) tjenesten fra Tejasvi Krishna Dasa (til højre), der har ledt templet 
i tæt ved fire år siden 2009. Alle er enige om, at Tejasvi Krishna har gjort et solidt og trofast 
stykke arbejde i ledelsen af templet, selv om han selv siger, at han er glad for nu at kunne 
overdrage posten til Madhavasraya. Det vil give ham mulighed for at koncentrere sig mere om 
sine studier af Srimad-Bhagavatam og arrangere festivaler og harinamaer i København. Han 
vil således fortsat stå for at organisere den årlige Ratha-yatra såvel som hans hjertensbarn, 
den ugentlige vegetariske lørdag, hvor templets hengivne de fleste af månedens lørdage står 
på et af Strøgets torve. Her deler de prasada ud til hundredvis af forbipasserende, der også får 
lejlighed til at høre de hengivnes smukke kirtana -sang af Hare Krishna. Manidhara Prabhu, 
der er Prabhupada-discipel fra Tyskland og nu bor i Københavns-templet, kalder dette et af 
Europas mest enestående harinama-programmer.

Templets nye leder, Madhavasraya Dasa, kom til ISKCON for snart ti år siden. Han er gift 
med Madhava-Priya Dasi, der oprindeligt er fra Bali. Begge er initieret af Sankarsana Prabhu. 
Alle har forhåbning om, at han vil blive en god tempelleder. Tejasvi Krishna Dasa:

”Det glæder mig at meddele at Madhavasraya Prabhu er tiltrådt som ny tempelpresident i 
Nava Srivas Angan, ISKCON København. Madhavasraya Prabhu er vellidt af alle og er dygtig 
til at tage sig af de hengivne på alle niveauer. På Madhavasraya Prabhus vegne beder jeg om 
jeres velsignelser til hans tjeneste for Sri-Sri Gaura-Nitai og den danske yatra.”


