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tac chraddadhana munayo 
jnana-vairagya-yuktaya

pasyanty atmani catmanah 
bhaktya sruta-grhitaya

”Den Absolutte Sandhed erkendes af 
den seriøst videbegærlige studerende eller 
vismand, der er veludrustet med viden og 
utilknyttet, ved at gøre hengiven tjeneste 
og lytte til Vedanta-sruti.” (Srimad-Bhaga-
vatam 1.2.12)

For at kunne erkende den Absolutte Sand-
hed må vi som det første vide, hvad livets 
formål er. Det er ikke meningen, at denne 
menneskelige livsfom skal spildes på at leve 
som hunde og svin. Hundene og svinene har 
travlt dag og nat med at arbejde hårdt for at 
finde mad og sex. Naturen har arrangeret det 
på sådan en måde, at de ikke har andet at 
gøre. Men menneskelivet er ikke tilsigtet det 
formål. Snarere er det en chance, som natu-
ren har givet os, for at erkende den Absolutte 
Sandhed.

Ifølge de vediske skrifter er vi gået igennem 
8.400.000 livsformer, men kun i denne men-
neskelige form – og specielt i den civiliserede 
menneskeform – kan vi erkende den Absolutte 
Sandhed. Forsøg at forstå dette eksempel: En 
højtplaceret regeringsembedsmand gives alle 
faciliteter såsom gode levebetingelser, en god 
lejlighed, en god løn og mange tjenere. Hvad 
er formålet? At han med en besindig hjerne 
og et tilfreds sind skal gøre staten værdifuld 
tjeneste. På samme måde er mennesket ble-
vet givet så mange faciliteter: masser af korn, 
frugter, blomster og mælk sammen med intel-
ligensen til at bygge gode huse, veje og byer. 
Hvorfor? Så mennesket kan leve fredfyldt og 
forsøge at erkende den Absolutte Sandhed – 

ikke, så det kan tilegne sig kropslige bekvem-
meligheder og nyde sine sanser. Nej. 

For eksempel er folk i Vesten blevet udstyret 
med så mange faciliteter til et komfortabelt liv, 
men fordi de ikke ved, hvordan man udnytter 
dem, er der så megen kaos og forvirring. De 
unge fyre og piger bliver hippier, fordi de finder 
deres forældres såkaldte komfortable liv for-
tærsket. Den samme vin, de samme kvinder, 
den samme bil, den samme gade – det er 
blevet dem så vammelt.

Det er naturens gang, for det er ikke menin-
gen, at mennesket skal leve et komfortabelt 
liv i sansetilfredsstillelse. Som der står i Sri-
mad-Bhagavatam [1.2.10], er menneskelivet 
bestemt til tattva-jijnasa, udforskning af den 
Absolutte Sandhed. Tjen penge og lev kom-
fortabelt, men anvend størstedelen af jeres tid 
på at erkende den Absolutte Sandhed. Det er 
målet med vores liv.

Siden vores eneste pligt er at erkende den 
Absolutte Sandhed, må vi vide, hvad den Ab-
solutte Sandhed er. Der står i Vedanta-sutra 
[1.1.2], janmady asya yatah: ”Den Absolutte 
Sandhed eller Brahman er den oprindelige 
årsag til alting, alle årsagers årsag.” Og hvem 
er årsagen til alle årsager? Ifølge Brahma-
samhita, isvarah paramah krsnah . . . sarva-
karana-karanam: ”Krishna, den Højeste Her-
sker, er alle årsagers årsag.”

Vores udforskning af den Absolutte Sand-
hed begynder, når vi spørger: ”Hvorfor er jeg 
kommet til denne verden? Hvorfor lider jeg de 
trefoldige lidelser?” [De trefoldige lidelser er 
dem, der kommer fra ens egen krop og sind, 
fra andre levende væsener og fra naturens 
forstyrrelser.] Jeg ønsker ikke at dø, men 
døden påtvinges mig. Jeg ønsker ikke at 

Srila Prabhupada forklarer i denne klasse fra Vrindavana, Indien, i 1972, hvordan vi ved at 
overvinde vores materielle ønsker kan forstå Gud og værdsætte Hans kærlighed til os.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Krishna inviterer os

af Srila Prabhupada
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blive gammel, men alderdommen påtvinges 
mig. Hvorfor?” Det er de rigtige spørgsmål, et 
menneske skal stille.

Men desværre er de fleste mennesker ikke 
interesserede i disse spørgsmål. De er blot 
interesserede i at spørge: ”Hvor er der penge? 
Hvor er der penge? Hvor er der penge?” Som 
Sukadeva Gosvami bemærker det i Srimad-
Bhagavatam [2.1.3]:

nidraya hriyate naktah 
vyavayena ca va vayah
diva carthehaya rajan 

kutumba-bharanena va
”Folk spilder deres nætter blot på at sove 

eller have sex, og om dagen arbejder de 
hårdt for at skaffe sig penge. Og hvis de får 
penge, spilder de deres tid på at bruge dem 
på slægtninge, børn osv.”

Vi bør ikke spolere vores liv på den måde. 
Livets mål er noget andet. Problemet er, at folk 
i den moderne civilisation ikke ved, at livets 
mål er at erkende Krishna eller Visnu (na te 
viduh svartha-gatim hi visnum). De forsøger 
at lave politiske eller sociale justeringer for at 
løse deres mange problemer. De Forenede 
Nationer har forsøgt at skabe fred i verden 
i fyrre år, men der er stadigvæk krig imellem 
mange lande, selv om alle har travlt med 
politik og diplomati. Det er ikke måden, livets 
problemer kan løses på.

Løsningen på livets problemer kan i virke-
ligheden findes i denne Krishnabevidstheds-
bevægelse. De, der er intelligente, bør studere 
denne bevægelse og forsøge at overføre 
Krishna-bevidsthed til alle aktivitetsområder 
– politiske, religiøse, økonomiske, sociale. 
Det er virkelig udforskning af den Absolutte 
Sandhed. 

Nu beskriver dette vers i Srimad-Bhaga-
vatam, hvordan man kan blive interesseret i at 
benytte sig af den virkelige værdi i menneske-
livet. Menneskelivets værdi er, at vi kan spørge 
ind til den Absolutte Sandhed, men hvordan 
kan man udvikle sin tilbøjelighed til at spørge 
på den måde? Normalt er denne tendens der 
i alles hjerter, men nu er den blevet dækket til 

af kunstige tilbøjeligheder. Herren Caitanya 
forklarer, nitya-siddha krsna-prema sadhya 
kabhu naya: ”Kærlighed til Krishna er for evigt 
inde i enhvers hjerte. Det er ikke noget, man 
påtvinger sindet kunstigt.” Helt naturligt har 
ethvert normalt menneske tendensen til at 
spørge: ”Hvad er jeg? Hvad er Gud? Hvad er 
mit forhold til Ham? Hvorfor lider jeg?” Der er 
så mange spørgsmål, man bør stille.

Her foreslås det, at hvis man virkelig er se-
riøs med hensyn til tattva-jijnasa, udforskning 
af den Absolutte Sandhed, må man have en 
indledende tro (sraddha). Den første ting er tro 
(adau sraddha). Det er begyndelsen på Krish-
na-bevidst liv. Srila Rupa Gosvami bekræfter 
dette. Han har givet en opskrift på, hvordan 
man opnår livets fuldkomne stadie, kærlighed 
til Gud, og han siger, at det begynder med tro.

Vi bør altid huske på, at denne Krishna-
bevidstheds-bevægelse lærer folk, hvordan 
man elsker Gud. Det er det væsentlige i vores 
bevægelse. Desværre har folk ingen anelse 
om, hvem Gud er, eller hvad Hans form er, for 
slet ikke at tale om at elske Ham. Generelt tror 
folk, at Gud ingen form har. Hvis man har gjort 
en lille smule fremskridt i åndeligt liv, kommer 
man til punktet af nirakara eller nirvisesa-
brahman, den formløse forestilling om den 
Absolutte Sandhed. Det er det første skridt i 
Gudserkendelse. Men længere end det ønsker 
de ikke at gå. De tror, at Brahman-stadiet er det 
endelige. Men det er ikke det endelige. Man 
er nødt til at gøre yderligere fremskridt og er-
kende Paramatma, Oversjælen i hjertet. Og til 
sidst skal man gøre fremskridt til punktet, hvor 
man erkender Bhagavan, den Højeste Herre.

Vi lærer derfor folk, hvordan de elsker Gud-
dommens Højeste Personlighed. Det betyder, 
at den, der har lagt Brahman og Paramatma 
bag sig, kan forstå processen til, hvordan man 
elsker Gud. Men hvis man intet begreb har om 
Gud, hvordan kan man da elske Ham? Man 
kan ikke elske luften eller himlen. Man er nødt 
til at elske en person – med form. Men i begyn-
delsen har vi ingen ide om, hvad Guds form 
er. Derfor står der i sastra, isvarah paramah 
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krsnah sac-cid-ananda-vigrahah: ”Den højeste 
hersker er Krishna, og Han har en evig form af 
lyksalighed og viden.” Vi må have tro på disse 
beskrivelser.

Derfor udtaler Srila Rupa Gosvami, adau 
sraddha: ”I begyndelsen må man have en 
smule tro.” Vi må være fast overbeviste om, 
at hvis vi elsker Krishna eller Gud, er det 
vores livs fuldkommenhed. Vi må være helt 
overbevist om, at hvis vi blot overgiver os til 
Krishnas lotusfødder, vil Han redde os fra alle 
former for lidelse. Han forsikrer os om dette 
i Bhagavad-gita (18.66): aham tvam sarva-
papebhyo moksayisyami. ”Lad være med at 
bekymre dig. Jeg vil befri dig fra alle syndige 
reaktioner.”

Folk lider på grund af syndige handlinger. 
Lidelserne, vi nu gennemgår, er reaktionerne 
på vores tidligere syndige handlinger, og ved 
at handle syndigt i dette liv gør vi os klar til at 
komme ind i en ny krop med mere lidelse. Alle 
i denne materielle verden har en materiel krop, 
og det må forstås, at denne krop skyldes vores 
syndige handlinger i fortiden. Derfor står der i 
Srimad-Bhagavatam (5.5.4), at vi ikke bør begå 
flere synder. Na sadhu manye yata atmano 
‘yam asann api klesada asa dehah. Fordi vi 
har disse kroppe, lider vi de trefoldige lidelser, 
så hvorfor skulle vi handle på en måde, så vi 
igen må acceptere en anden krop og fortsætte 
vores lidelsesperiode? Og måske får vi ikke en 
menneskekrop i vores næste liv. Lad os sige, at 
vi får et træs krop. Så vil vi være nødt til at stå 
der i hundredvis af år og lide svidende varme, 
rystende kulde og voldsomme vindstød.

Problemet er, at folk ingen viden har om, at 
den åndelige sjæl er evig, og at den vandrer 
gennem forskellige slags kroppe og lider 
forskellige slags lidelsesfyldte situationer. I 
uvidenhed tænker folk: ”Nu har jeg en rigtig 
dejlig krop. Jeg spiser godt, sover godt og 
parrer mig godt.” Men det er, hvad svinene og 
hundene gør. Det er ikke menneskets opgave. 
Et menneske skal være seriøst med hensyn 
til at forstå værdien af livet og forberede sig til 
det næste liv.

I det næste liv bør man vende tilbage til 
Krishna. Han siger i Bhagavad-gita (15.6), 
yad gatva na nivartante tad dhama paramah 
mama: ”De, der kommer tilbage til Min højeste 
bolig, vil aldrig skulle vende tilbage til denne 
lidelsesfyldte materielle verden.” Krishna kom-
mer til denne verden. Han inkarnerer her for 
at hverve: ”Mine kære sønner, kom tilbage 
hjem. Hvorfor lider I her? Hvorfor har I skabt så 
megen slyngelagtighed – politik og økonomi, 
det ene og det andet? Så mange ting tynger 
jer. Bare kom til Mig. Det vil gøre jer lykkelige.” 
Dette er hele Bhagavad-gitas instruktion.

Når Krishna kommer, viser Han os Sine lege 
i Vrindavana og inviterer os: ”I kan også danse 
med Mig. I kan lege med Mig ligesom kohyr-
dedrengene. Og Jeg vil beskytte jer. Der er så 
mange dæmoner, der kommer og angriber os, 
men Jeg vil beskytte jer.” Et muntert liv – anan-
damayo ‘bhyasat. Det er Krishna-bevidsthed.

Krishna kommer personligt for at invitere 
os hjem igen, men vi er så stædige, at vi ikke 
engagerer os i denne Krishna-bevidsthed. I 
Bhagavad-gita (7.15) udtaler Krishna, na mam 
duskrtino mudhah prapadyante naradhamah. 
Disse er klasserne af mennesker, der ikke 
overgiver sig til Krishna. Hvem er de? Først 
er der duskrtier, de, der altid er engageret i 
syndige aktiviteter. Dernæst mudhaer, slyngler 
uden nogen viden. Derefter naradhamaer, 
menneskehedens laveste. Formålet med den-
ne menneskelige livsform er at forstå Krishna 
og overgive sig til Ham, men det vil de ikke. 
De har travlt med så megen slyngelagtighed, 
men de vil ikke overgive sig til Krishna. Det er, 
hvad naradhamaerne gør.

Nu kan man sige: ”Der er så mange uddan-
nede personer – B.A.’er, M.A.’er, Ph.D.’er – der 
ikke engagerer sig i Krishna-bevidsthed. Er de 
alle naradhamaer, menneskehedens laveste?” 
Ja. Det direkte svar er ja. ”Er de blevet narad-
hamaer efter at have taget sådanne store, 
store eksamener?” Ja. Srila Bhaktivinoda 
Thakura bekræfter det: jada-vidya jato mayara 
vaibhava. ”Materialistisk uddannelse er blot en 
ekspansion af maya, illusion.” Fremskridtet i 
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materialistisk uddannelse gør folk mere og 
mere knyttede til denne materielle verden. 
Menneskelivet bør bruges på at opnå jnana-
vairagya, viden og utilknytning. Vi bør forsøge 
at tilegne os viden om livets værdi, og når vi 
faktisk har opnået det niveau af viden, bør vi 
blive utilknyttede til denne materielle verden. 
Det er nødvendigt. Men hvad sker der? Der 
er ingen viden om livets værdi, og folk bliver 
blot mere og mere knyttede til denne verden. 
Derfor bemærker Krishna, at fremskridt i ma-
terialistisk uddannelse betyder mayayapahrta-
jnana: ”Den illusoriske energi har frarøvet os 
det virkelige formål med viden.” Konklusionen 
er, at de materialistiske lærde alle er naradha-
maer, de laveste blandt mennesker.

Hvorfor sker dette for så mange menne-
sker? Asurah bhavam asritah: Fordi de har 
søgt tilflugt i ateismens filosofi. ”Der er ingen 
Gud,” hævder de. ”Hvorfor tager I i templet? 
Der er ingen Gud.” Eller også siger de: ”Alle 
er Gud. Jeg er Gud. Du er Gud. Gud er over-
alt – undtagen i templet.” De prædiker faktisk 
denne filosofi: ”Gud er overalt, så hvorfor tage 
i templet?” Det betyder, at de tror, at Gud må 
være overalt undtagen i templet. Så den slags 
pjat går sin gang, og derfor er disse store, 
store ateistiske lærde alle naradhamaer, men-
neskehedens laveste.

Lad være med at følge disse naradhamaer. 
Hav tro. Forsøg at forstå Gud fra dem, der vir-
kelig følger Gud (evam parampara-praptam). 
Hvis man forsøger at lære den Absolutte 
Sandhed at kende fra dem, der kommer i di-
scipelrækken fra Krishna, kan man forstå sit 
forhold til Gud, og hvordan man kan komme 
ud af det materielle livs lidelsesfyldte tilstande. 
Det er muligt.

Alting begynder med tro (sraddha). For eks-
empel er folk her kommet med en smule tro. 
Den tro er som en gnist. Nu kan man blæse 
til den, så den bliver en flammende ild. Hvor-
dan? Srila Rupa Gosvami har givet os denne 
formel. Hvis man har en lille smule tro på den 
Absolutte Sandhed, Bhagavan, er det næste 
skridt at omgås med sadhuer (sadhu-sanga). 

Hvem er en sadhu? Sadhu betyder ”hengi-
ven af Krishna”. En sadhu er ikke en mand, 
der har et stort skæg og en moustache og 
orange gevandter, men ikke har begreb skabt 
om Krishna. Det er ikke en sadhu. En sadhu 
er ham, der er fuldt ud engageret i Krishnas 
tjeneste. Han har intet andet at gøre end at 
elske Krishna. Det er symptomet på en sadhu.

Dernæst er det næste skridt bhajana-kriya, 
at engagere sig en smule seriøst i den Krishna-
bevidste proces. For eksempel kom alle disse 
fyre og piger af nysgerrighed til et af vores 
centre, og de plejede omgang med de hengi-
vne. Derpå voksede deres tro gradvist, og de 
begyndte at recitere Hare Krishna og forsøgte 
at forstå vores filosofi. Derefter meldte de sig: 
”Swamiji, vil du ikke give os initiering?” Det er 
resultatet af sadhu-sanga, omgang med de 
hengivne.

Denne Krishnabevidstheds-bevægelse er 
til for at give alle muligheden for at omgås 
med hengivne af Krishna. Ved at omgås med 
hengivne af Krishna vil man også selv blive 
en hengiven. Hvis man omgås med drankere, 
bliver man gradvist en dranker, og hvis man 
omgås med hengivne, bliver man gradvist en 
hengiven. Det er et naturligt forløb.

Så er det næste stadie anartha-nivrtti – at 
blive renset for alle syndige aktiviteter. Med-
mindre man er fri for alle syndige aktiviteter, 
kan man i virkeligheden ikke engagere sig i 
hengiven tjeneste. Krishna bekræfter dette i 
Bhagavad-gita (7.28): yesam tv anta-gatam 
papam . . . bhajante mam drdha-vratah. ”Man 
kan blive fast forankret i hengiven tjeneste, når 
man er fri for anarthaer – uønskede ting eller 
syndige aktiviteter.”

Disse er de forskellige trin i processen til 
opnåelse af kærlighed til Gud. Først må man 
have en indledende tro, dernæst må man 
omgås med hengivne, derefter engagere sig i 
processen og så komme til stadiet af frihed fra 
alle uønskede vaner. Når alle ens uønskede 
vaner er overvundet, vil man have fast tro, 
nistha, og være i stand til at udvikle sig uaf-
brudt til prema, kærlighed til Gud.

Dk
Comment on Text
orddeling: hengiv-ne



7

Personlige meditationer
I både min japa-meditation, og når jeg laver 

sankirtana, begynder jeg med at meditere på 
og tilbede Sri-Sri Gauranga og Nityandana i 
Navadvipa. Derpå kommer jeg gradvist via Sri 
Caitanyas stemning og bhava ind i sangen af 
madhurya nama hare krishna maha-mantraet 
og meditation på Radha og Krishna. Gaura-
nama er audharya-nama, navnet i stemnin-
gen af medfølelse, og Radha-Krishna-nama 
er madhurya-nama, sødmen personificeret. 
Audharya-nama-sankirtana kan meget hurtigt 
ophøje de hengivne til niveauet af suddha-na-
ma-sankirtana. Og suddha-nama-sankirtana 
har, som vi har diskuteret det før, kraften til at 
indgyde bhakti-sakti i hjertet på de folk, der er 
forbundet med kirtanaen.

Krishna siger i Bhagavad-gita: ”Først overgi-
velse, så kommer bhakti eller prema senere.” 
Men Gaura er så barmhjertig, at uden at tage i 
betragtning, hvem der er kvalificeret, og hvem 
der ikke er kvalificeret, siger Han: ”Bare tag 
imod kærlighed til Guddommen.” Overgivelse 
kommer senere. Men hvordan kan man bare 
tage imod kærlighed til Guddommen, hvis man 
ikke først tager imod Gaura-nama?

Spørgsmål: Hvad er forskellen på japa og 
kirtana?

Aindra: Der er to iøjnefaldende måder, som 
gopierne er absorberet i tjenesterne til Radha 
og Krishna på. Den ene er i nikunja-seva, hvor 
man tjener Radha-Krishna alene. Den anden 
er i rasa-lila, der er dans, sang og tjeneste til 
Krishna med alle gopierne.

På samme måde, som alle gopierne har 
deres egne kunjaer til deres egen personlige 
tjeneste, reciterer vi nama-japa i en ånd af 

nama-seva, at assistere i personlig fortrolig 
tjeneste. Nama-japa er således ligesom at fa-
cilitere, at Radha og Krishna kan mødes alene.

Nama-japa er et mere isoleret, personligt 
anliggende. Man vil måske endog trække sin 
chaddar op over hoved og ansigt, så ingen kan 
se ens følelser. Japa er vores eget forhold til 
Radha og Krishna uden bekymring for, at vores 
følelser deles med andre. Man er dermed fri til 
at lade hjertet flyde og udtrykke sin despera-
tion efter den evige kærlighedstjeneste til det 
hellige navn på en måde, som man ikke kan 
gøre i en offentlig forsamling.

Imidlertid er nama-japa ikke blot et 
spørgsmål om ens personlige forhold til Radha 
og Krishna. Vi gør også nama-japa for at blive 
inspirerede til at dele vores hengivenhed til 
Radha og Krishna med andre i form af nama-
sankirtana. På den måde bliver japa aldrig en 
egoistisk ting. Så japa kan enten reciteres for 
Radha og Krishnas tilfredsstillelse eller recit-
eres for at opnå den åndelige erfaring, der er 
nødvendig for at have virkelig medfølelse med 
andre. I begge tilfælde er målet aldrig egoistisk 
eller selvforherligende.

Som praktiserende hengivne er det kraftfuldt 

KIRTANA I BHAKTI-TRADITIONEN, 2
Interview med Sripad Aindra Prabhu

af Dhanudhara Swami og Akincana Krishna Dasa

Det følgende er fortsættelsen af et interview med den berømte kirtana-leder Sripad Aindra 
Prabhu om hans forhold til kirtana. Første del af interviewet bragtes i sidste nummer af Nyt fra 
Hare Krishna.
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at recitere nama-japa i en ånd af adskillelse, 
specielt den slags adskillelse, der kaldes 
purva-raga, som betyder den stærke, desper-
ate forventning om at møde Radha og Krishna. 
Ideen er, at man mediterer på den slags tjen-
ester, som man gerne vil gøre for Radha og 
Krishna, og beder: ”Hvornår, åh, hvornår bliver 
den dag min?” Det er purva-raga.

Sankirtana kan på den anden side gøres 
i ånden af Krishnas rasa-lila. Rasa-lila fun-
gerer som en appetitvækker for at stimulere 
Krishnas sult efter mere fortrolige udvekslinger 
med Hans gopier. I Ujjvala-nilamani er der 
imidlertid en beskrivelse, ifølge hvilken rasa-
lilaen frembringer i Krishna en lykke, der langt 
overgår selv oplevelsen af Hans fuldstændigt 
fortrolige forening med Srimati Radharani og 
gopierne. Man kan spørge: ”Hvordan er det 
muligt for rasa-lilaen at være den højeste, når 
kulminationen på alle lilaerne er, at Radha-
Krishna nyder alene i Vrindavanas skove?“ 
Svaret er vipralambha. Det er adskillelsens 
stemning. I rasa-lila er Krishna så langt væk, 
selv om Han er så tæt på. Han danser med 
gopierne, men endnu ikke i Sin mest fortrolige 
omgang med dem. Rasa-lilaen er således 
ligesom forretten, der serveres før måltidet. 
Måltidet er det virkelige mål, men forretten kan 
ofte være mere forjættende, mere pikant og 
mere fyldt med rasa end selve festmiddagen. 
På samme måde er det mest sprudlende 
udtryk for nama-bhajana ikke at være alene 
med Krishna i japa, men i udførelsen af nama-
sankirtana med andre.

Igennem nama-kirtana ser Krishna også, 
at vi er seriøse med hensyn til at ofre vores 
selvoptagethed for at hjælpe andre til at få 
adgang til det hellige navn. En tiltrækning 
vækkes således inde i Krishna til den sjæl, der 
udfører dette yajna. Det får Ham tilmed til at 
nyde nama-japa endnu dybere med den hen-
givne. På den måde støtter nama-sankirtana 
og nama-japa altid hinanden gensidigt. 

Men intet sted står der, at nama-japa er 
yuga-dharma, den særlige åndelige praksis 
for denne tidsalder. Yuga-dharma er nama-

sankirtana, den højlydte sang til gavn for 
andre. Det er det, der bringer nama-seva til 
det højeste niveau.

Yuga-dharmaen muliggør det rigtige resultat 
fra praktiseringen af alle andre ting i hengiven 
tjeneste. Uden at udføre sankirtana kan man 
derfor ikke opnå den højeste fordel og dybeste 
erkendelse af formålet med at studere Srimad-
Bhagavatam, recitere nama-japa, opsøge 
førsteklasses sadhu-sanga, tilbede Deiteten 
eller bo på den hellige dhama. Man kan med 
andre ord ikke opnå det højeste resultat fra 
at engagere sig i nogen anden praktisering af 
hengiven tjeneste uden at bruge nok tid på den 
direkte udførelse af nama-sankirtana.

Hvordan opnår man den største fordel i alle 
hengivne praksisser gennem nama-sankirta-
na? Når Krishna ser, at man hjælper andre ved 
at give dem muligheden for at høre det hellige 
navn. Da løfter Krishna indefra og udefra tæp-
pet af yogamaya fra den person. Han giver 
ham således lov til at se den virkelige natur 
af Deiteten og trænge ind i og erkende den 
dybeste betydning af Srimad-Bhagavatam, 
den spontane hengivenheds vej. Og ved at 
tjene guru og Krishna på ragaens vej eller i 
det mindste ved at øve sig på at tjene Dem 
på den vej bliver ens forståelse af Srimad-
Bhagavatam og ens nydelse af Deiteten 
endnu mere forstærket. Da træder hele 
ens praktisering ind i raga-dimensionen og 
hjælper én til at udvikle sig til niveauet af 
raganuga-bhava eller vraja-bhava. Det er 
virkelig sankirtana. Det er Herren Caitanya 
og Hans ledsageres sankirtana – smagen af 
vraja-bhava under udførelsen af sankirtana-
yajna.

Det er afgørende, at hengivne, der virkelig 
er seriøse med hensyn til at gøre fremskridt 
i Krishna-bevidsthed og avancere til det fuld-
komne stadie, kommer til denne position af 
udførelse af raga-mayi-sankirtana, kirtana, 
der er ladet med åndelig følelse. Kun da kan 
man hjælpe andre til at vække deres dybeste 
værdsættelse af Srimad-Bhagavatam og 
deres dybeste værdsættelse af alle de gaver, 

Dk
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som Srila Prabhupada og alle acaryaerne har 
efterladt.

Aindras stil
Jeg har nærmest givet min kirtana-stil navnet 

progressiv kirtana. Ligesom der er progressiv 
rock, kalder jeg mere eller mindre min måde 
at lave kirtana på for progressiv kirtana. Den 
slags kirtana, som jeg er blevet påvirket af, er 
en nordindisk klassisk kirtana-stil, der kaldes 
kayal. Kayal betyder fantasi, så vidt jeg har for-
stået det. Jeg har ikke fordybet mig fuldstæn-
digt i den stil, men jeg har indlemmet elementer 
af den ind i mit eget beskedne forsøg.

Det, jeg kan lide ved kayal-stilen, er, at 
den giver plads til mere improvisering end 
dhrupad-stilen. Dhrupad-stilen er mere stiv. 
Dhrupad-stilen bekymrer sig mere om bogsta-
vet i de musikalske ragaers stil, imens kayal-
stilen mere eller mindre fremhæver ånden i 
de musikalske ragaers lov. I kayal-stilen kan 
man for eksempel tilføje en node til en raga 
for inspirationens skyld eller for at skabe en 
bhava. Den reflekterer på en måde, hvordan 
gopierne blander ragaer eller skaber nye ra-
gaer. Det grundlæggede raga-princip forbliver 
intakt, men en ekstra node kan tilføjes blot for 
at forstærke smagen. På den måde er kayal-
stilen tilbøjelig til at forøge en ragas skønhed 
på flere måder.

At få hengivne til at synge
Når vi leder kirtana, gavner vi ikke blot folk 

ved at give dem en chance for at høre, men 
gavner dem hundrede gange mere ved at give 
dem en chance for at synge. I Hari-bhakti-
vilasa står der, at den, der hører, har gavn, 
men den, der synger, får hundrede gange 
mere gavn.

Nogle hengivne klager over, hvor indviklet 
min stil er, men jeg vil mene, at hvis man virkelig 
lytter til størstedelen af min kirtana, opdager 
man, at den er meget enkel, hvis man blot er 
opmærksom. En ting, jeg forsøger at gøre, er at 
få folk op på mærkerne og tvinge de hengivne, 
der deltager med mig i kirtana, til at være med 

og lytte opmærksomt i stedet for blot at være 
med mekanisk i deres sind.

I den slags kirtana, som jeg foretrækker, 
fremkaldes der mange slags smag sammen 
med progressive rytmiske mønstre. Vi bruger 
mrdangaen og karatalaerne til at løfte, bytte 
rundt, skifte gear og bringe kirtanaen til nye 
dimensioner. Jeg forsøger at bruge forskel-
lige tekniske musikalske forskønnelser, som 
jeg synes forstærker det tiltrækkende ved 
kirtanaen. Min praktiske erfaring er, at det 
hjælper til at holde de hengivne, der deltager 
i kirtanaen, årvågne, når man lader kirtanaen 
ændre sig. Det får dem ud den mekaniske 
tilstand og får dem til at tænke. Fra den tæn-
kende tilstand kan man komme til den bevidste 
tilstand – bevidst om, hvad man gør, bevidst 
om, hvordan kirtanaen udvikler sig, bevidst om 
den stemning, som kirtana-lederen forsøger 
at inspirere i hjertet på de andre deltagere, 
uanset om det er at dirigere den indre kreds’ 
deltagere eller det ydre publikum. Fra hvad jeg 
kan forstå, henter mange hengivne inspiration 
fra den kirtana-stil, jeg har udviklet.

Ingen har sagt, at det skulle være en let sag 
at lede en kirtana. Det er et offer, en askese. 
Det er ikke let. Det er vanskeligt at have den 
nødvendige indflydelse og være ren i formål 
og intens i sin sang, så man inspirerer folk 
indefra til at træde frem og være med. Per-
sonligt hævder jeg ikke, at jeg er så kraftfuld 
eller dygtig, så somme tider må jeg kæmpe 
bare for at vække folk og få dem til at synge. 
Det er ikke, fordi melodien er for indviklet. 
Det er, fordi folk ikke er opmærksomme. Så 
sommetider må man minde dem om det igen 
og igen: “Prabhu, haribol! Syng!”, for de får 
meget mere gavn af det ved at deltage i den 
responsive sang.

Nedbrydelse af det falske ego
Vi finder i Caitanya-caritamrta i kapitlet, der 

hedder Bheda-kirtanaerne, en beskrivelse 
af, hvordan Herren Caitanya opdelte de hen-
givne i forskellige kirtana-grupper. Der var fire 
kirtana-grupper, der hver havde to mrdanga-
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spillere og otte karatala-spillere. Det giver 
seksten karatala-spillere og seks sangledere, 
der synger for sammen med seks, der svarer 
samtidigt tilbage. 

Jeg har indført den standard et langt stykke 
ad vejen i mine egne forsøg på at lave kirtana, 
hovedsageligt fordi min stemme er blevet øde-
lagt af så mange år med meget intens kirtana. 
Min stemme har sine begrænsninger, men 
jeg ser det som Krishnas nåde på forskellige 
måder. Jeg kan ikke være falsk stolt over, hvor 
smuk min stemme er, for det er den ikke læn-
gere. Jeg beder andre om at hjælpe mig med 
at synge ledestemmen, når jeg laver kirtana, 
hvilket hjælper til at skabe entusiasme og få 
flere hengivne om bord. Hengivne er naturligt 
ivrige efter at hjælpe, når de ser, at andre har 
brug for hjælp, og de bliver entusiastiske, når 
de er en del af lederskabet. Jeg giver måske 
stadigvæk skubbet til kirtanaens progressive 
retning, men det meste af tiden er det de an-
dre, der synger mere end mig. Så når vi går op 
i de højere tonelag for, som Jayadvaita Swami 
ville sige det, “at dræbe min stemme”, træder 
andre hengivne til og dræber også deres stem-
mer. Jeg ræsonnerer, at jo højere stemmen 
er, desto mere vil Herren Caitanya anerkende 
vores forsøg på uselvisk at samarbejde for at 
glæde Ham og give os Sin barmhjertighed.

Når jeg laver kirtana, er det altså ikke en 
enmandsforestilling. Det modvirker tendensen 
hos en enkelt person til at ville udnytte kirta-
naen til selvforherligelse. Selv om det ikke er 
det rene navn, hjælper det os til at komme 
meget tættere på det forseelsesfrie niveau. 
Og andre bliver inspireret af, at kirtanaen er 
uselvisk. 

Da Herren Caitanya organiserede bheda-
kirtanaerne, satte Han ikke blot seks kirtana-
ledere til at synge, men også seks til at lede 
svaret. Det var der gode grunde til. De fleste 
folk er ikke så dygtige, at de kan opfange, hvil-
ken melodi det var, der netop blev sunget, men 
hvis der er dygtige kirtana-svarere, der synger 
den rigtige melodi, er det mere sandsynligt, at 

resten af de hengivne vil kunne følge. Dette 
er meget praktisk.

“Vi er alle med i den sammen”
Hvis kirtana-lederen synger uden at spille 

et instrument, eller hvis han spiller harmo-
nium, der ikke er et rytmisk instrument, må 
mrdanga-spilleren være vågen og opfange, 
hvor kirtana-lederen vil hen med kirtanaen. 
Opgaven for mrdanga-spilleren er at tjene og 
forstærke kirtana-lederens stemning. Derefter 
skal karatalaerne følge mrdangaen. 

Mrdanga-spilleren må ikke være så selvcen-
treret, at hans mrdanga-spil bliver vigtigere for 
ham end kirtanaen og tvinger kirtana -lederen 
til at overgive sig til alt, som han gør. Jeg har 
oplevet det med nogle mrdanga-spillere. De er 
hverken interesserede i eller i stand til at forstå 
min ånd eller musikalske præferencer. De kan 
bare ikke fange, hvad jeg gør for effektivt at 
inspirere og engagere andre. Når mrdanga- el-
ler karatala-spilleren er ufølsom over for, hvad 
kirtana-lederen har brug for, mister kirtanaen 
retning, og lederen bliver meget frustreret.

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke 
er plads til at udtrykke sig selv, til at være 
opfindsom eller til kunstneriske finesser for 
de forskellige instrumentspillere, for, når det 
kommer til stykket, er det ikke kirtana-lederens 
forestilling alene, selv om han er den person, 
der har kommandoen. Sankirtana er en fælles 
indsat. Alle er med i det sammen.

Kærlighed er altid en vej med kørsel i begge 
retninger. I en virkelig kirtana gives og tages 
der således imellem de medvirkende. Nogle 
gange har mrdanga-spilleren en god ide, eller 
karatala-spilleren har en god ide. Og hvis det 
er en god ide, er det til kirtana-lederens fordel 
at overgive sig til, hvad mrdanga-spilleren kan 
tilbyde. Det kaldes jamming. Det er at dele 
inspiration med hinanden. Den deling bringer 
kirtanaen til en anden dimension af spontan 
dynamik, der forøger inspirationen, entu-
siasmen og værdsættelsen af hinanden som 
samarbejdende bestanddele i Herren Caitanyas 
lila. (Fortsættes i næste nummer)

Dk
Note
ikke mellemrum her



11

“Af alle slags lidelse og trældom, der opstår 
fra forskellige tilknytninger, er ingen større end 
den lidelse og trældom, der opstår fra tilknyt-
ning til kvinder og nær omgang med dem, der 
er knyttet til kvinder.” (SB. 11.14.30)

Fordi oplevelserne i og driften til sex er 
så intense, og syndromet af mand/kvinde-
forholdene, der omgiver sex, er så komplekse, 
bortleder sex den betingede sjæls opmærk-
somhed mere væk fra Krishna og narrer ham 
mere end noget andet af mayas kneb. Nogle 
gange oplever den betingede sjæl stor fryd 
over at nyde sex, og andre gange er han fru-
streret og brænder i lystens ild. Eller når han 
bliver forsmået af en elsker, lider han mental 
smerte, nogle gange så voldsomt, at han 
drives til at slå sin elsker eller sig selv ihjel.

Tabet af en partner, som man er følelses-
mæssigt meget knyttet til, til døden eller af no-
gen anden grund, efterlader den tilbageblevne 
partner med et knust hjerte. Og specielt i vores 
modbydeligt degraderede moderne samfund 
bliver tusinder af menneskers liv knust ved at 
få deres kroppe udnyttet enten med magt eller 
med takt af andre.

Den største myte i menneskesamfundet er, 
at sex er kilden til lykke, og man kan finde lykke 
ved at tilpasse eller forøge sit sexliv. I virkelig-
heden er det modsatte tilfældet: Jo mere man 
bliver involveret i sex, desto mere bliver man 
fanget i kompleksiteterne af det materielle livs 
aktioner og reaktioner.

Alt dette fører i sidste ende til, at den uind-
skrænkede nyder fødes i dyreriget, hvor han 
belønnes med forbedrede muligheder for at 
fortsætte med sine seksuelle aktiviteter med 
minimale restriktioner. Fødsel efter fødsel kan 
han nyde 8.400.000 forskellige slags sex, så 
meget han lyster. Han vil også opleve forskel-
lige slags fødsel, død, alderdom og sygdom, 

og han vil aldrig være lykkelig.
Den højt opreklamerede nydelse i sex er 

mere fantasi end virkelighed. Folk går ud fra, 
at sex vil give dem nydelse, men sandheden 
er, at selve handlingen er overstået på nogle 
minutter og giver langt mindre sanselig tilfreds-
stillelse, end man forestillede sig i sindet. I det 
lange løb giver det langt flere problemer end 
nydelse.

På det fysiske niveau er sex også afkræf-
tende og kan være farlig. Sanselige nydere 
glemmer, at ”kroppen, der er midlet til seksuel 
nydelse, også er midlet til smerte, sygdom og 
død.” (Fra Endless Love af Ravindra Svarupa 
Prabhu). Det koster essensen af 60 dråber 
blod at lave én dråbe sæd. Ydermere mistes 
megen subtil livsenergi (prana) i sexliv.

Hurtig vejrtrækning under sex forkorter også 
éns liv, for antallet af vejrtrækninger, som en 
person har i dette liv, ligger fast ved fødslen 
(derfor øver yogier sig i at praktisere redu-
ceret vejrtrækning for at forlænge deres liv). 
Oven i det er der faren for seksuelt overførte 
sygdomme, der er særdeles smertefulde og 
ubehagelige.

Desuden mister en person i den grad, han 
bliver interesseret i sex, alle gode kvaliteter, 
for fra lyst udvikles alle andre dårlige kvaliteter 
som grådighed, personlig ambition, had og 
grusomhed. Srila Prabhupada: ”Sexliv er fun-
damentet for den materielle eksistens. Dæmoner 
holder meget af sexliv. Jo mere man er befriet 
for ønsket om sex, desto mere forfremmes man 
til niveauet af halvguderne. Jo mere man er 
tilbøjelig til at nyde sex, desto mere degraderes 
man til niveauet af dæmonisk liv.” (SB. 3.20.23)

En lysten person bliver ikke blot voldsomt 
interesseret i seksuel nydelse, men også i alle 
andre former for sansetilfredsstillelse. 

   (Fortsættes side 13)

SEX - ÅRSAGEN TIL 
UBEGRÆNSET LIDELSE

af Bhakti-vikasa SwamiEt uddrag fra bogen “Brahmacarya in Krsna consciousness”,
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New Vrindavana i West Virginia, 
USA, fylder 50 år i år. I den anled-
ning forsøger New Vrindavana 
igennem hele 2018 at nå ud til 
lokalområdets ledere, naboerne, 
forsamlingen og tidligere bosatte 
i højtideligholdelsen af sit 50-års 
jubilæum.

New Vrindaban, der blev grund-
lagt i 1968 i West Virginias kupere-
de bjergterræn på Srila Prabhupa-
das instruktion, er et enestående 
sted. Det er ISKCON’s allerførste landbrugs-
samfund og det første kobeskyttelsesprogram 
i Vesten. Det blev specielt defineret af Srila 
Prabhupada som et pilgrimssted, der ikke er 
forskelligt fra Vrindavana Dhama i Indien. Det 
blev grundlagt på hans direkte instruktioner 
om et Krishna-bevidst landliv med et enkelt 
og naturligt liv kombineret med høj tænkning.

I dag dækker New Vrindavana et stort 
landområde på 1.000 hektar inklusive de 
hengivnes private hjem. Der er 200 bosatte 
på stedet, og 30.000 gæster besøger det hvert 
år. Mange er turister, der kommer på grund 
af Prabhupada’s Palace of Gold, der er det 
eneste samadhi-mindesmærke til ære for Srila 
Prabhupada i Vesten.

Det første af New Vrindavanas 50-års ar-
rangementer blev holdt i weekenden den 24. 
og 25 marts. Omkring 65-70 familier, der alle 
var donorer, der har støttet samfundet i mange 
år, blev hædret.

Festivalens første dag inkluderede en 
morgen-parikrama [vandring] til de mange 
hellige steder, der er blevet genskabt i New 
Vrindavana, et ild-yajna, tid med køerne, 
takketaler til donorer og underholdning med 
kirtana, teater og dans. En ny film om New 
Vrindavanas historie og Srila Prabhupadas 

instruktioner blev også vist.
Den næste dag, der var Herren Ramas frem-

komstdag, var ligeledes fyldt med foredrag, 
abhisekha, fortælling af historier, kirtana og 
festmiddag.

Endnu et arrangement den 21. og 22. april til 
ære for donorer hædrede endnu flere forsam-
lingsmedlemmer med tilsvarende hengivne 
aktiviteter.

Som det næste er politiske, religiøse og 
akademiske ledere og ledende erhvervsfolk 
fra området inviteret den 17. maj til et to-timers 
VIP-program. Det finder sted i den nyligt op-
førte yoga-shala, der er udstyret med vinduer 
fra gulv til loft med udsigt over Kusumsarovara 
Søen, og omfatter taler og en middag midt i 
New Vrindavanas smukke flora og fauna.

“Vores mål er at etablere forhold til dem, 
vise dem noget af vores samfunds historie og 
fortælle dem om vores planer for fremtiden,” 
fortæller New Vrindavanas tempelpræsident, 
Jaya Krishna Dasa.

Den 22. juli forventes 600-700 medlemmer 
af offentligheden fra Ohio Valley-området at 
komme til et åbent hus. Som en gestus over 
for naboerne og for at styrke forholdet til dem 
vil der en hel dag være ture rundt i New Vrinda-
vana, underholdning, kirtana, meditation, yoga 

NEW VRINDAVAN 50 ÅR: ISKCON's 
første landbrugssamfuld runder år

af Madhava Smullen
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og prasadam. Der kommer 
også til at være et helt pro-
gram med aktiviteter for børn 
i forskellige aldersklasser 
såsom Krishna-bevidste 
tegnekonkurrencer, tid med 
køerne mm.

50-års jubilæet afsluttes 
med en tre-dages guldjubi-
læumsfest for forhenværen-
de og nuværende beboere 
på New Vrindavana fra den 
28. til den 30 september.

“Det skal være en lovprisning af fortidens 
bedrifter og ofre med hædring af de hengivne, 
der har bragt os hertil,” forklarer Jaya Krishna. 
“Vi håber at kunne byde omkring 500 hengivne 
velkomne og arbejder på at få det sponsoreret, 
så vi kan betale deres rejseomkostninger.”

Ældre hengivne, der er inviteteret, men 
endnu ikke har bekræftet, inkluderer Radhana-
tha Swami, Devamrita Swami og Candramauli 
Swami.

En stor del af festivalen vil være et besøg i 
Old Vrindavana, hvor samfundet var koncen-
treret i de tidlige dage. Prabhupada opholdt 
sig her i 32 dage i maj/juni 1969. Der vil de 
hengivne fortælle deres historier om, hvad der 
er sket i New Vrindavana og specielt om Srila 
Prabhupadas instruktioner og deres udveks-
linger med ham under hans fire besøg i 1969, 
1972, 1974 og 1976.

Under hele festivalen vil der være masser 
af sang, dans, fest, historiefortælling og godt 
selskab. ”En masse af de tidligere beboere 
har ikke været her i mange år,” forklarer Jaya 

(Fortsat fra side 11)
Selv om sådanne folk generelt kan synes at 

være rimeligt fornuftige, er de i virkeligheden 
selvcentrerede og egoistiske. De er ude efter 
det, de kan få til sig selv. Srimad-Bhagavatam 
(5.18.12) påviser derfor, at ikke-hengivne in-
gen gode kvaliteter har, selv om det kan virke 
sådan.

Krishna. ”Det er deres chance for at tilbringe 
tid med de nuværende beboere og styrke 
deres venskaber.”

Efter dette års festligheder træder New 
Vrindavana ind i sine næste 50 år. Hvad kom-
mer de til at bringe?

”Jeg vil sige, at vi har blot skrabet overfladen 
af Srila Prabhupadas instruktioner for New 
Vrindavana. De handler om fem hovedområ-
der: beskyttelse af køer, selvforsyning, helligt 
pilgrimssted, åndelig uddannelse og frem for 
alt at elske Krishna,” bemærker Jaya Krishna. 
”I de næste 50 år kan vi virkelig gennemføre 
dem og komme tættere på hans vision.

For eksempel bad han os om at gøre hele 
West Virginia Krishna-bevidst, så at prøve at 
nå ud er et vigtigt program, der skal udvides. 
Det er vores indre udvikling selvfølgelig også. 
Vi håber at vokse sammen, udvikle vores 
forhold og uddybe vores Krishna-bevidsthed.”

Fra ISKCON News den 30. marts 2018. 
Se https://iskconnews.org/iskcons-first-farm-
community-celebrates-50-years,6519.

De lider blot og får også andre til at lide i et 
netværk af grådighed, misundelse og gensi-
dig udnyttelse med blot et ydre skin af social 
høflighed. Dette er specielt tydeligt i nutidens 
’mig-først’ generation, et helt samfund, der er 
opdraget med forbrugerens grådighed og lyst 
og ingen højere moral end ”tag, hvad du kan 
rage til dig.”
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SRI GURUDEVA har sagt, “Kom, lad os 
tjene Herren sammen.” Når han siger ‘os’, 
mener han ikke en enkelt person. Nogle folk 
er selviske og tænker: “Det er udelukkende 
min tjeneste. Ingen andre har ret til at gøre 
den.” Men den barmhjertige Sri Gurudeva 
siger: “Opgiv din misundelse og konkurrence-
mentalitet. Lad os alle tjene Herren sammen.”

Tilbedelse af Herren er højere end noget 
andet. “Eftersom dette er højere end noget 
andet, får ingen anden lov til at gøre det,” el-
ler “Jeg vil ikke tillade andre at gøre det.” En 
sådan misundelse kommer ikke fra gurudevas 
lotusfødder. Den kirtana, som udføres af alle, 
er sankirtana. 

Sri Gaurasundaras budskab er, at for at 
kunne bede til Herren er vi nødt til at bliver 
trnad api sunica –mere ydmyge end et græs-
strå. Man spørger ikke om hjælp, medmindre 
man forstår sine egne begrænsninger. Når vi 
ser os selv som hjælpeløse, indser vi: “Ting 
sker ikke på grund af min egen indsats. Jeg 
har intet andet valg end at tage imod hjælp fra 
andre.” Først da vil vi bede om denne hjælp. 
Det arbejde, der skal udføres af mange, kan 
aldrig udføres ved ens egen bestræbelse.

HVIS JEG FORKYNDER, AT JEG ER 
OVERLEGEN ANDRE, vil ingen lytte til mig. 
De vil give mig en lussing og vælte mig ned fra 
min piedestal. Hvis jeg er utilbøjelig til at respek-
tere andre, bør jeg ikke fortælle andre om den 
Højeste Herre. Hvis mit eneste mål i livet er at 
tjene Herren, bør jeg ikke ydmyge eller udvise 
respektløshed over for nogen som helst i denne 
verden. Hvis verden tilhører Herren, bør jeg for-
stå, hvad mit forhold er til Hans verden.

DE, SOM ER TRANSCENDENTALE HUS-
HOLDERE, arbejder meget hårdt for hengiven 
tjeneste, ligesom de arbejder hårdt for at for-
sørge deres familier. De transcendentale hus-
holdere er fuldstændigt ligeglade med materiel 
nydelse. De er engageret i hengiven tjeneste 
24 timer i døgnet, og alle deres aktiviteter er 
rettet mod at glæde Krishna. De prøver på så 
mange forskellige måder som muligt at tjene 
Herren hele tiden. Disse husholdere har stor 
respekt for transcendental moral og for hen-
givne påbud. De har ingen tilknytning til eller 
aversion imod sociale regler. Eftersom deres 
bevidsthed er rettet mod hengiven tjeneste, 
omformer de alle moralske påbud til hengivne 
påbud.

FRUGTBÆRENDE AKTIVITETER (karma 
kanda) kan aldrig gavne de levende væsener. 
De [de frugtbærende aktiviteter] ophøjer dem 
det ene øjeblik og trækker dem ned det næste 
øjeblik og gør dem rastløse ligesom fodbolde. 
Når man bliver straffet hårdt for sine tidligere 
synder, vil man gerne være from igen. Og når 
man nyder frugterne af fromme aktiviteter, 
fantaserer man om mere nydelse og drages 
mod syndige aktiviteter. Derfor er den for-
sagelsens vej, der indebærer forsagelse af 
befrielse, kendt som den eneste gavnlige vej 
for hengivenhed. 

DE, SOM KAN SE det umiddelbare udbytte 
af materielt liv, tænker: “Lad mig nu leve mit 
liv, som jeg gerne vil. Når nu alting alligevel 
ophører ved døden, hvorfor skulle jeg da 
berøves de nuværende glæder?” Denne ide 

UDDRAG FRA 
FOREDRAG OG ESSAYS

af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura - oversat af Danesha Dasa

I dette fra Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras instruktioner bringes her små citater fra 
forskellige foredrag og essays.
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om, at det er dumhed 
og spild af tid at tænke 
på livet efter døden, er 
kommet til Indien som 
en dårlig påvirkning fra 
den vestlige uddannelse. 
Så er der dem, der taler 
for at lære kneb, som 
kan beskytte dem fra 
landets love. Ved at gå 
imod loven kan der opstå 
forhindringer for ens ma-
terielle nydelse. Derfor 
anser nogle mennesker 
de aktiviteter, der ikke er 
i konflikt med loven, for 
at være moralske. Men 
der er en stor mangel på 
ligefremhed, ærlighed 
og oprigtighed i denne 
form for mentalitet, som 
er rettet mod at beskytte 
én selv fra retssystemet. 
Denne form for mangel 
på oprigtighed er ikke 
favorabel for den, der vil 
leve sit liv på et ophøjet 
niveau, uanset om man 
er inder eller kommer fra 
Vesten. Der er ikke en 
sådan mangel på oprig-
tighed i hengiven moral. Nu til dags i Indien er 
der næsten ingen indsats for at kultivere en 
tilknytning til moral eller hengiven bevidsthed. 
Jeg har rejst fra Himachala [Himalayas udlø-
bere] til Kumarika [det sydligste punkt i Indien] 
og fra Assam og Østbengalen [nu Bangladesh] 
til Dvaraka, Mumbai og Goa, og overalt har jeg 
bemærket en mangel på interesse i moral og 
hengivenhed. Folk får mange slags uddannel-
ser, og de lærer mange teknikker til at forbedre 
deres materielle liv med, men de er alle lige-
glade med det virkelige formål med lærdom:

aradhito yadi haris-tapasa tatah kim
naradhito yadi haris-tapasa tatah kim

antar-bahir yadi haris-tapasa tatah kim
nantar-bahir yadi haris-tapasa tatah kim

”Hvis den Højeste Herre Hari bliver tilbedt 
uden praktisering af nogen form for askese, 
hvad er så behovet for en sådan askese? Hvis 
den asketiske praksis ikke fører til tilbedelse af 
Herren, hvad er da værdien af denne askese? 
Hvis man uden at praktisere askese ser, at 
Herren har manifesteret Sig i ens hjerte og i 
ens omgivelser, hvori ligger da behovet for en 
sådan askese? Hvis man gennem praktisering 
af askese ikke ser Herren manifestere Sig i ens 
hjerte eller omgivelser, hvad er da værdien af 
denne askese?”
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Folk spørger ofte, hvorfor Gud ikke kan være 
en kvinde. Det kan Han sandelig også, for i den 
vediske version har den fulde manifestation af 
Guddommen nemlig form af mand og kvinde – 
Radha og Krishna. Radharani er Guds kvinde-
lige aspekt. Radha og Krishna er en enhed, der 
er dannet af den energiske [kilden til energien] 
og energien. Radha er Krishnas glædesenergi, 
hvilket betyder, at al glæde i verden, både 
åndelig og materiel glæde, kommer fra enten 
Radha eller fra Hendes forvrængning, Maya. 
Gudinden Durgadevi eller Maya er Radharanis 
forvrængede forvandling, som er tilsigtet de 
sjæle, der ønsker at nyde en materiel krop. 
For disse mennesker, hvilket vil sige os alle 
sammen, forvandler Radharani Sig til den 
materielle verdens illusion.

Den materielle verden anses for illusion, 
fordi den er midlertidig. Den materielle verden 
er til stede, så den er virkelig nok, men fordi 
den ikke er varig, anses den for uvirkelig.

Virkeligheden er virkelig, fordi den er evig. 
Ethvert tidsrum i forhold til evigheden er så 
godt som ingenting. Det spiller ingen rolle, 
hvor megen tid man tager ud af evigheden 
– millioner, milliarder eller trillioner af år – sta-
digvæk er det så godt som ingenting. Derfor er 
det f.eks. temmelig ligegyldigt, hvad der sker i 
vores liv på 80 år.

Det er bemærkelsesværdigt, at Krishna er 
den eneste person på planeten, der har forsøgt 
at definere uvirkeligt i forhold til virkeligt. Man 
må selvfølgelig være Gud for at bestemme, 
hvad der er virkelighed, og hvad der er uvirke-
lighed. Hvis alting er relativt, som det hævdes 

i ateismen, kan intet siges yderst set at være 
virkeligt, for den ene opfattelse kan være

lige så god som den anden. For at definere 
virkeligheden behøver man derfor en absolut.

Krishna har to illusioner, og de kaldes begge 
Maya. Den ene er Maha-maya. Hun er gudi-
nden, der regerer de materielle verdener. Den 
anden kaldes Yoga-maya, og hun regerer over 
de åndelige verdener. Sammen udgør de Guds 
kvindelige aspekt.

Så Krishnas illusoriske energi, Maya, Moder 
Natur, er en kvinde. Mayas mand er Siva. 
Krishna rører aldrig ved materien, men når 
Han gør det, forvandler Han Sig Selv til Siva. 
Siva er en omdannelse af Krishna, Maya er en 
omdannelse af Radha, og gennem Maya og 
Sivas forening skabes den materielle verden.

Den åndelige verden bliver ikke skabt, for 
den er for evigt manifesteret gennem forenin-
gen af Radha og Krishna.

Det er således en forunderlig ting ved livet, at 
uanset om man vil være i illusionen, der udgø-
res af familie, venner, samfund og kærlighed, 
eller man ønsker at vågne op til virkeligheden, 
behøver man Guds hjælp.

Krishna siger: ”Jeg belønner enhver i over-
ensstemmelse med deres overgivelse til Mig. 
Alle følger i enhver henseende Min vej.” (Bg. 
4.11)

Der kræves ingen magi
--- men, men der kræves ingen magi for at 

skabe liv. Det er en helt naturlig proces. Hvis 
du spørger mig om, hvad der helt nøjagtigt 
menes med en naturlig proces, så har jeg 

KAN GUD
VÆRE EN KVINDE?

af Jahnu Dasa

Templet i København har besøg i denne måned af Jahnu Dasa, en af de tidlige danske Hare 
Krishna-hengivne fra begyndelsen af 1980'erne. Han har i mange år boet fast i Sridhama Ma-
yapur i Indien, hvor han bl.a. bruger tid på at skrive og debattere med forskellige mennesker 
om Krishna-bevidsthed. Det er blevet til flere tusinde artikler igennem årene. Han har delt tre 
af dem med Nyt fra Hare Krishna.
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ingen ide om det. Jeg kalder det 
bare en naturlig proces, så det 
lyder mere videnskabeligt, og for 
at narre kreationister til at tro, at 
jeg ved, hvad jeg taler om.

De stakkels religiøse fanatikere 
behøver en eller anden magisk, 
usynlig sagnfigur oppe i himlen 
til at forklare naturen, men mig? 
Glem det, jeg behøver ikke magi 
til at forklare naturen, for det er alt 
sammen naturlige processer.

Ser du, først var der et punkt – 
jeg kalder det en singularitet, for 
at det skal lyde mindre latterligt. 
Jeg fantaserer, at det er et punkt, 
der indeholder alt stof, al tid og rum, så man 
behøver ikke spekulere på, hvad der var uden 
for punktet, fordi der var ingenting uden for 
punktet – intet rum, ingen tid, intet stof, ja, 
faktisk ingenting. Forstår du? Der var kun et 
punkt, og fra dette punkt kom der så et univers 
ud, sådan puf ved en ren tilfældighed. Det 
skete simpelthen bare. Forstår du? Ingen magi 
involveret. Det er en helt naturlig proces, og 
som vi ved i dag, er naturlige processer meget 
videnskabelige.

Jeg vil ikke begynde at forklare, hvad der 
skete med de naturlige processer, efter at 
universet poppede ud af et punkt, og hvordan 
materien skabte liv fra kemikalier, som derefter 
blev til en amøbe, der gennem utallige muta-
tioner så blev til et menneske, som derefter 
lærte at tale. Du skal ikke bekymre dig om 
disse irriterende detaljer. Alt, hvad du behøver 
at forstå, er, at det er fuldstændigt naturligt og 
videnskabeligt, og at det skete over lang, lang 
tid. Det er det eneste, du behøver at vide.

Og du skal slet ikke bekymre dig om, at ingen 
med en fungerende hjerne tror på, at verden 
skabte sig selv ud af en bunke kemikalier. 
Glem det faktum, at de mest prominente og 
brillante videnskabsfolk støtter ideen om ID – 
Intelligent Design – simpelthen fordi det giver 
mere mening. Det er helt betydningsløst. Du 
skal heller ikke bryde dig om, at du ikke ved, 

hvad en naturlig proces faktisk indebærer. Du 
skal bare recitere det som et mantra:

– naturlig proces, naturlig proces, naturlig 
naturlig, proces proces –

– ingen magi, ingen magi, magi magi, ingen 
ingen –

Kan du mærke, hvor godt det føles?
Den berømte engelske astrofysiker Sir Fred 

Hoyle udtalte:
”En jordnær og fornuftig fortolkning af kends-

gerningerne tyder på, at en hyperintelligens 
har pillet ved fysikken såvel som ved kemien 
og biologien, og at der ikke er nogen blinde 
kræfter, der er værd at tale om, i naturen. 
De beregninger, man når frem til på basis af 
kendsgerningerne, er så overvældende, at de 
giver denne konklusion nærmest uimodsagt.”

Hvad er Gud lavet af?
Jeg så en dokumentar på DR1 om skønhe-

dens magt. Programmet handlede om, hvor 
vigtigt det er at se godt ud. Det er åbenbart 
et problem for mange mennesker, at de ikke 
ser ud som idealet på den slanke, strømlinede 
krop.

De fik at vide, at de måtte lære at acceptere 
deres krop og føle sig veltilpas i den.

Så tænkte jeg på, hvilken befrielse den 
vediske lære er – hvor dejligt det er at forstå, 
at man er hverken sin krop eller sit sind, men 
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observanten indeni.
Når man først forstår det, og når man forstår, 

at kroppen er ens maskine og ikke én selv, 
bliver man straks befriet for kropskomplekser. 
Man kan selvfølgelig sige, at det er bedre at 
have en Mercedeskrop end en Trabantkrop, 
men hvem hænger sig i ens bil, når man ved, 
at føreren indeni er et menneske som én selv?

Når man er kommet i kontakt med sit vir-
kelige selv, sjælen som det kaldes, kan man 
begynde at forbinde sit selv med det Højeste 
Selv – Gud.

Gennem en ægte forbindelse af sig selv 
med Gud kan man opleve den højeste glæde. 
I den forbindelse vil en eftertænksom person 
spørge sig selv: ”Hvad er Gud og sjælen lavet 
af? Hvad består Gud af?”

Ifølge den vediske forståelse består Gud 
af evighed, viden og lyksalighed. Eftersom 
sjælen er en partikel af Guds bevidsthed, er 
sjælen en atomisk gnist af evighed, viden og 
lyksalighed. Læg mærke til, at den vediske 
version er den eneste religion i verden, der 
tilbyder en klar definition på sjælen og Gud.

Brahma, skaberguden, siger: ”Krishna, der 
også er kendt som Govinda, er Guddommens 
Højeste Personlighed. Han har en evig, lyk-
salig åndelig krop. Han er kilden til alt. Han 
har ingen anden årsag end sig Selv, for Han 
er alle årsagers oprindelige årsag.” (Brahma-
samhita, 5.1)

Det giver også mening, at evighed, viden og 
lykke er den substans, som Gud består af. Vi 
kan teste det på os selv. Alle sjæle er atomiske 
fragmenter af Gud, og hvis det er sandt, bør 
det kunne stadfæstes gennem et eksperiment. 
Det svarer til at undersøge en enkelt dråbe for 
at forstå hele havet.

Det faktum, at alle levende væsener instink-
tivt drages mod disse tre tilstande, antyder, at 
det er vores naturlige tilstand. Alle levende 
væsener søger evighed, viden og glæde. Vi 
har alle en oplevelse af, at disse tre er hoved-
motoren eller drivkraften i vores eksistens.

Vi er alle nydelsessøgende. Vi forsøger 
alle at lære noget. Og vi prøver alle at bevare 

vores væren. Vi besidder overlevelsesdrift. 
Overlevelsesdriften sammen med sexdriften 
er sikkert de stærkeste drifter hos alle levende 
væsener.

Kedsomhed hører til materiel eksistens. 
Som sjæle på det åndelige plan bliver vi 
aldrig trætte af at lege med Krishna. Helt 
ærligt, hvem vil ikke gerne være evigung og 
lykkelig? Er der nogen, der gerne vil have, at 
deres glæde hører op, fordi det altså bare er 
så kedeligt at være glad og tilfreds? Nej, vel? 
Den eneste grund til, at man ville ønske, at 
ens eksistens skulle slutte, er, hvis livet er 
miserabelt.

I virkeligheden er vi lykkelige hele tiden. Men 
i samvær med vores midlertidige kropslige 
eksistens bliver vor glæde konstant afbrudt 
af lidelser. Men vi ønsker ikke, at vores lykke 
skal ende. Hvem sidder i et virkelig lykkeligt 
sindelag og tænker: ”Åh altså, jeg ville ønske, 
min lykke ville gå væk ... ” Det er der ingen, 
der gør

Det er således et direkte observerbart 
faktum, at alle levende væsener drages mod 
evighed, kundskab og lyksalighed, nøjagtigt 
som det står skrevet og er forudsagt i den 
vediske version.

Ved at forbinde os med vor virkelige identitet 
som sjæl bliver vi gensitueret i Guds substans 
af evighed, viden og lykke. Vi forbinder os selv 
med evighed, viden og lykke.

Metoden til at gøre dette er at påkalde Guds 
navn og anmode Ham. Det afstedkommes 
i den uværende tidsalder af strid og hykleri, 
Kali-tidsalderen, ved at synge eller meditere 
på Hare Krishna-mantraet.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krish-
na, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Rama, Hare Hare.

”Det ovenstående mantra på 16 ord og 32 
stavelser er den eneste måde at beskytte sig 
mod denne tids ondskab. Efter at have gen-
nemsøgt hele den vediske litteratur finder vi 
ingen mere ophøjet religion for den nuværende 
tidsalder end at synge Hare Krishna.” (Kali-
santarana Upanishad)
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Det første elektriske batteri i moderne tid 
blev opfundet omkring år 1800 af Alessandro 
Volta. Ikke desto mindre har man måske kendt 
til tilsvarende batterier og dermed elektricitet i 
bl.a. Indien mange tusinde år før Volta.

I Agastya Samhita, en 5.000 år gammel 
vedisk tekst på sanskrit, er der tilsyneladende 
en beskrivelse af, hvordan man kan lave et 
tilsvarende batteri som Voltas. Arkæologiske 
fund over hele Indien af krukker med metal 
i, sådan som batteriet beskrives i Agastya 
Samhita, kan i dette lys også ses som bevis 
på, at fortidens Indien kendte til batterier og 
anvendte dem i stor udstrækning.

På en Youtube–video beskriver Praveen 
Mohan, hvordan han genskabte det bat-
teri, der omtales i Agastya Samhita. Først 
anbragte han et stykke kobber og et stykke 
zink i en lerkrukke. Det i sig selv skabte 
ingen elektricitet. Ved den første måling 
med et voltmeter registreredes der ingen 
spænding.

Dernæst blev krukken, sådan som der står 
i Agastya Samhita, fyldt op med savsmuld, 
hvilket isolerede de to metalplader fra hinan-
den. Med det samme kunne der registreres en 
spænding på 0,4 volt mellem de to metal-
stykker. Herefter skal man ifølge i teksten 
tilsætte noget meget underligt: halsen 
fra en påfugl. På sanskrit hedder det sik-
higriva, der betyder ’påfuglehals’. Mange 
påfugle har måttet lade livet på grund af 
folks forsøg på at genskabe Agastyas bat-
teri. Praveen Mohan gør opmærksom på, 
at det må være en misforståelse. Der må 
være tale om et kodeord, som gamle alky-
miske tekster bruger for at forvirre folk. Selv 
Isaac Newton skrev i sine alkymibøger om 
at tilsætte ’grønne løver’. Forskere forsøger 
stadig at regne ud, hvad han mente med det.

Ifølge Mohan kan ’påfuglehals’ i virkelighe-

den referere til en opløsning af kobbersulfat, 
der har den samme blå farve som halsen på 
en påfugl. Og minsandten, ved tilsætning af en 
opløsning af kobbersulfat steg spændingen i 
hans batteri til 1 volt. Det er nøjagtigt ligesom 
Voltas batteri for 200 år siden, hvor han også 
brugte plader af kobber og zink, imens han 
tilsatte svovlsyre som katalysator i stedet for 
kobbersulfat.

Ifølge Agastya Samhita kan man skabe en 
meget stærk kraft, hvis man forbinder 100 
sådanne krukker. Her på billedet til XXXX er 
tre krukker forbundet, og spændingen er stærk 
nok til at få en LED-pære til at lyse.

Der er således ingen tvivl om, at man kendte 
til elektricitet i Oldtidens Indien og måske også 
andre steder i verden. Hvad blev den brugt til? 
I Dendera-templet i Egypten er der gådefulde 
udhugninger, der godt kan tolkes som anven-

5.000 ÅR
GAMMELT BATTERI

af Lalitanatha Dasa
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delsen af elektriske pærer (se billede). Man 
kan se, hvad der ligner enorme elektriske pæ-
rer med slangelignende tråde indeni. Man kan 
også se, at der går, hvad der ligner ledninger 
fra disse pærer til en kasse. Indeholdt denne 
kasse Agastya-batterier? 

Lys fra Agastya-batterier er måske forkla-
ringen på, hvordan man har kunnet se inde i 
de mørkeste kamre i pyramiderne eller i f.eks. 
Kailasa-templets inderste rum i Ellora (se 
Nyt fra Hare Krishna 1.2018). Disse rum er 
bælgravende mørke og ligger så langt inde, at 
det ikke kan lade sig gøre at oplyse dem med 
reflekterende spejle eller metalplader. Alligevel 
finder man de flotteste og mest detaljerede 
udhugninger i disse rum. Hvordan har det 
kunnet lade sig gøre? Det er umuligt at lave 
sådanne udhugninger uden et ordentligt 
lys. ”Med fakler,” er den mest almindelige 
teori. Men blafrende lys fra fakler kan ikke 
have givet det stærke og rolige lys, der er 
nødvendigt for at kunne se til lave sådanne 
fine stenarbejder. Der er heller ikke spor af 
sod eller kulstof på lofterne, som fakler ville 
have efterladt, hvis det var den måde, man 
skaffede sig lys på. 

Så hvor kom lyset fra til at lave disse udhug-
ninger ved? Er det muligt, at man fik lys fra 
batterier, som de beskrives i Agastya Samhita? 
Hvorfor skulle Agastya ellers omtale sådanne 
batterier for 5.000 år siden? 

Hvad mere er, nævner Agastya mange avan-
cerede mekaniske indretninger i den samme 
tekst. Han beskriver batteridrevne køretøjer. 
Han taler om at splitte vand i to slags lufte og 
bruge dem til at få balloner til at svæve. Det må 
referere til brint og ilt. Bemærk, at i moderne 
tid blev brint og ilt først opdaget i den anden 
halvdel af 1700-tallet.

Ved at forbinde 100 af Agastyas krukker, 
sådan som det foreslås i Agastya Samhita, får 
man en strøm, der er lige så kraftig som den, 
der kommer fra vores elnet. Når man kunne 
lave en sådan spænding, må man også have 
haft anordninger eller maskiner, der kunne 
bruge denne strøm. Er det forklaringen på, at 

mange bygninger i Indien og andre steder i 
verden fra fortiden bærer præg af at være til-
virket af maskiner, f.eks. Hoysalesvara-templet 
i Sydindien (der vil blive omtalt i en artikel i et 
af de næste numre af Nyt fra Hare Krishna)?

Man kan spørge, hvorfor Agastya foreslår 
lerkrukker i stedet for krukker af metal, glas 
eller træ til sine batterier. Siden han kendte 
til kobber og zink, kunne han godt have brugt 
disse eller andre metaller til sine beholdere. 
Men det er interessant, at lerkrukker tillader 
’perkolering’, hvor vand siver langsomt ud 
igennem en lerkrukkes vægge og fordamper, 
hvilket virker afkølende. Denne afkøling kan 
have været vigtig med sådanne stærke spæn-
dinger, som Agastya omtaler.

Man kan spørge, at hvis disse lerkrukkebat-
terier brugtes i stor stil i fortiden, hvorfor har ar-
kæologerne så ikke fundet i det mindste nogle 
af dem? Men det har de måske også. Der er 
faktisk blevet opdaget tusindvis af lerkrukker 
i forskellige størrelser over hele Indien. Den 
normale teori er, at disse krukker brugtes i 
forbindelse med begravelsesceremonier, 
f.eks. til kremeringsasker. Men mange af 
disse krukker indeholdt ikke menneskelige 
rester eller asker, men metalstykker. For 
eksempel fandt man i landsbyen Chandayan 
mange krukker med kobberstykker i. Disse 
krukker er blevet dateret til omkring 4.000 
år gamle. Er disse krukker gamle batteri-
beholdere?

Hvordan skal alt dette forstås? Beviser 
beskrivelsen i Agastya Samhita sammen 
med de fundne krukker og de fantastiske til-
syneladende maskinbearbejdede genstande 
fra fortidens Indien, at den tids mennesker 
beherskede avanceret teknologi?

Hør eventuelt Praveen Mohan fortælle mere 
om dette spændende emne på https://www.
youtube.com/watch?v=9-7Y3UuejOs.

Fodnoter
1 .   h t t p : / /www.phenomena lp lace .

com/2017/11/agastyas-ancient-indian-battery-
was.html
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I sidste nummer skrev Visakha-devi Dasi om 
at lave kacaurier. Det afsluttes i dette nummer 
med endnu en kacauri-opskrift: Kacaurier med 
krydret kartoffelfyld (aloo kacauri)

Tilberedelsestid: 1½ time
Giver 18 kacaurier

Ingredienser til dejen:
5 dl ubleget hvidt mel
2/3 tsk. salt
1 spsk. tykmælk/yoghurt
3 spsk. smør eller ghee
7-9 spsk. koldt vand
7½ dl ghee eller vegetabilsk olie til friture-

stegning

Ingredienser til kartoffelfyldet:
1½ spsk. ghee
3,1 dl kogte kartofler
2 tsk. friske grønne chilier uden frø eller 

cayennepeber
1½ tsk. skrællet ingefærrod, finthakket
1 tsk. sorte sennepsfrø
½ spsk. ristede spidskommenfrø, stødte 

eller pulveriseret groft
½ tsk. korianderpulver
½ tsk. garam masala
¾ tsk. salt
¼ tsk. stødte røde chilier eller cayenne
¼ tsk. gurkemejepulver
1½ tsk. korianderblade eller tørrede persilleblade
½ spsk. citronsaft
1 tsk. sukker

Udstyr:
25-30 cm’s wok eller en tilsvarende 7,5-10 

cm dyb stegepande
hulske til friturestegning
stegetermometer
absorberende papir til afdrypning skål be-

klædt med køkkenrulle til at holde kacaurierne 
varme, hvis det er nødvendigt

Tilberedning af dejen
Gå frem ligesom i den foregående opskrift 

[se sidste nummer], men bland tykmælk og 
vand, før de tilsættes til de tørre ingredienser.

Tilberedning af kartoffelfyldet:
1. Opvarm ghee’en eller olien i en lille 

stegepande over middelvarme i omkring 
et halvt minut. Tilsæt derefter den hak-
kede chili, ingefær og sennepsfrø og 
steg, indtil sennepsfrøene begynder 
at sprutte og poppe. Kom de let moste 
kartofler i og steg under omrøring i 1-2 
minutter.

2. Tag panden af varmen, tilsæt resten af 
ingredienserne og bland det hele godt. 
Hæld blandingen ud på en plade og del 
den i 17 eller 18 lige store kugler.

Formning og stegning af kacaurierne:
Del dejen i 17 eller 18 lige store stykker. 

Tilbered dem herefter ifølge skridt 1 – 4 i den 
forrige opskrift.

Fra Back to Godhead, 19-08-1984

HERREN KRISHNAS KØKKEN
Kacaurier med kartoffelfyld

af Visakha Devi Dasi
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SPØRGSMÅL: Jeg har et alvorligt problem, 
og jeg ved ikke, hvordan jeg skal løse det. 
Min ven fortalte mig om jer, så derfor besøgte 
jeg jeres hjemmeside. Jeg har brug for magt 
og penge.

SVAR: Vores program handler ikke om at 
få magt og penge. Det er til for at udvikle ren 
kærlighed til Gud. Når først du erkender Gud, 
vil du ikke mere længes efter penge og magt. 
Du vil være helt tilfreds ved at overgive dig 
ved Herrens lotusfødder. Penge og magt er 
for ingenting at regne i sammenligning med 
erkendelsen af Gud.

*

SPØRGSMÅL: Hvordan behandler I de 
mentalt syge i jeres Krishnabevidstheds-
bevægelse?

SVAR: Det første, man må forstå, at alle i 
denne materielle verden er mentalt syge. Det 
er derfor, vi er her. Denne materielle verden 
er et sted for dem, der lider af den mentale 
sygdom, at de tror, at de er Gud, og at de er 
universets midtpunkt.

Inden for denne materielle verden er der 
visse folk, som vi kalder mentalt syge, og 
nogle folk beskriver vi som normale. Men det 
er en misforståelse. Denne misforståelse er et 
symptom på vores mentale sygdom.

Den normale person er den, der forstår, at 
han er Guds evige tjener, og fuldstændigt en-
gagerer sig i Guds tjeneste. Hvis vi velsignes 
med en sådan ren Gudshengivens selskab, 
kommer vi over vores mentale sygdom og når 
til niveauet af virkeligt at være normal, nemlig 
at have ren Krishna-bhakti.

*

SPØRGSMÅL: Jeg vil gerne vide, hvor-
for man er tilbøjelig til at miste sin tro på 
Krishna, når man befinder sig i stor sorg og 
lidelse. Hvordan udvikler man fuld tro på 
Sri Krishna på trods af de lidelser, man må 
gennemgå på grund af sin karma?

SVAR: Hvis vi mister vores tro i øjeblikke 
af stor sorg og lidelse, skyldes det mangel 
på den rette filosofiske forståelse. De, der er 
lærde i transcendental viden, finder glæde 
i tider med lidelse, for sådanne tidspunkter 
muliggør i høj grad, at man husker på Her-
ren. På sådanne tidspunkter bliver deres 
tro endnu stærkere. De minder dem om, 
at denne materielle verden frembyder 
intet håb om lykke, og at de kun kan blive 
lykkelige ved at søge fuldstændig tilflugt 
hos Herren. 

*

SPØRGSMÅL: Jeg havde depression hele 
sidste år. Nu har jeg godt igen. Jeg vil gerne 
vide, hvorfor Gud gav mig depression. Nu 
er min karriere og mine studier gået i stå. 
Min depression er ikke helt ovre. Jeg tager 
fortsat medicin. Hvad skal jeg gøre eller 
tænke, så Gud vil hjælpe mig til at forbedre 
min tilstand?

SVAR: Gud gav dig ikke depression. 
Du bragte depression over dig selv ved at 
vende dig væk fra Gud. Alt, du behøver at 
gøre, er fuldt ud at absorbere dig i Hans 
kærlighedstjeneste, så vil du aldrig blive 
deprimeret igen.

BREVKASSE
Magt, penge og mental sygdom

 ved Lalitanatha Dasa

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: 
Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. 
Her svarer Sankarsana Prabhu forskellige spørgsmål.
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

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

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

Mandag den 21.5 til lørdag den 26.5: Seminaruge 
med bl.a. aftenklasser om Ramayana med Ananta 
Baladeva Prabhu.

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

Hver søndag kl. 15.00: Søndagsfest. Kirtana, foredrag 
og prasada. 

Mai: 
Skandinama 17 – 19. mai. Årets store Harinam- og 
kirtan-begivenhet i Oslo. Se FB: Iskcon Norway eller 
harekrishna.no for fullstendig program.

Ekadasi: 11 og 25. mai.   

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

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

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

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

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

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

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

Krishnahuset i Aarhus
Store begivenheder og Kirtan aftener: 
Kontakt:  Danesh Das Tlf.: 28880377
Bhakti Vriksa: 
Kontakt: Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

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

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside 

www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller 
nysgerrige om Hare Krishna 

www.krishnahuset.dk
Hjemmeside for ISKCON i Århus
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.soundcloud.com/krishnadk/sets
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til 
streaming eller download
www.intelligentdesigndk.wordpress.com
Videnskabsside om det seneste inden for debatten 
omkring evolution, Darwin og intelligent design



BHAKTI SANGAM 2018
Igen i år er der Bhakti Sangam-festival på Almviks Gård uden for Stockholm. Det er 

Skandinaviens største Hare Krishna-festival, der i år afholdes fra mandag den 16. juli til 
søndag den 22. juli. Flere hundrede hengivne forventes at møde op for at være sammen 
på Almviks naturskønne område og høre talere og kirtana-ledere fra hele verden.

Blandt årets talere og gæster vil være Smita Krishna Swami, Yadunandana Swami, 
Narayani Devi Dasi, Kalakantha Dasa, Madhava Dasa, Vrindavan Kirtan Dasa, Visvambhar 
Sheth og Vrinda Devi Sheth. Der forventes flere gæstetalere, som dog ikke er fuldt 
bekræftede endnu.

Almviks Gård er et fantastisk sted for familier. Tag børnene med – der vil være særlige 
aktiviteter for dem!

Nærmere oplysninger om tilmelding, priser, overnatning og transport til Almvik kan findes 
på http://www.bhaktisangam.se.




