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Mandag 4.11 Gopastami, Gosthastami
                       Sri Gadadhara Dasa Gosvamis  
  bortgang
                       Sri Dhananjaya Panditas bortgang
                       Sri Srinivasa Acaryas bortgang
Tirsdag 5.11 Jagaddhatri Puja
Torsdag 7.11 Srila Gaura Kisora Dasa Babajis  
  bortgang
Fredag 8.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Utthana Ekadasi)
                     Første dag i Bhisma Pancaka
Lørdag 9.11 Bryd fasten mellem 7:31–10:12
Mandag 11.11 Sri Bhugarbha Gosvamis bortgang
                       Sri Kasisvara Panditas bortgang
                        Sidste dag i Caturmasya
Tirsdag 12.11 Sri Krishna Rasayatra
                        Tulasi-Saligrama Vivaha (ægteskab)
                        Sri Nimbarkacaryas fremkomst
                        Sidste dag i Bhisma Pancaka
Onsdag 13.11 Katyayani-vrata begynder
Fredag 22.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Utpanna Ekadasi)
                       Sri Narahari Sarakara Thakuras  
  bortgang
Lørdag 23.11 Bryd fasten mellem 7:59–10:37
                       Sri Kaliya Krishnadasas bortgang
Søndag 24.11 Sri Saranga Thakuras bortgang
Mandag 2.12 Odana sasthi
Lørdag 7.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Moksada Ekadasi)
                      Srimad Bhagavad-gitas fremkomst
Søndag 8.12 Bryd fasten mellem 10:23–10:48
Onsdag 11.12 Katyayani-vrata slutter
Søndag 15.12 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati  
  Thakuras bortgang
Søndag 22.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Saphala Ekadasi)
                        Sri Devananda Panditas bortgang
Mandag 23.12 Bryd fasten mellem 8:37–9:14
Tirsdag 24.12 Sri Mahesa Panditas bortgang
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 KALENDER

 INDHOLD

Templet 
i  Køben-
havn har 
v æ r e t  i 
gang med 
en omfat-
tende re-
nover ing 
siden be-
gyndelsen af sommeren. Først blev badeværel-
set og det tilstødende rum ved siden af tempel-
rummet ryddet, så kun de bare vægge og nøgne 
gulv var tilbage. Derefter blev der lagt gulvvarme 
ned og nye gulve støbte. Der blev bygget to 
nye badeværelser, et til kvinder og et til mænd, 
hvilket der ikke havde været før. Gangareal og 
et tredje værelse blev også istandsat. Herefter 
blev selve templet istandsat. Loft og vægge blev 
malet og gulvet afhøvlet og lakeret. Resultatet 
er en meget opgraderet tempelfacilitet til gavn 
for alle i mange år fremover.

Istandsættelsen har været omfattende og in-
volveret mange, der har doneret til renoveringen 
(over 100.000 kr. blev indsamlet fra mange af jer) 
eller bidraget med tjeneste, materialer og gode 
råd. Templets beboere med tempelpræsident Jaya 
Krishna i spidsen vil gerne sige mange tak til alle 
og håber, at så mange som muligt får glæde af 
det flotte nye tempelrum og tilstødende faciliteter.

På forsiden er Bhakta Mikkel og Jaya Krishna 
travlt optaget af istandsættelsen af templet, 
imens billedet herover er af det større hold, der 
har arbejdet på projektet.

Tempelrenovering
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At oversætte ordet dharma som religion er ikke 
perfekt. Den præcise betydning af dharma er ’ken-
detegn’. Det levende væsen er af natur en uadskil-
lelig del af Guddommens Højeste Personlighed: 

mamaivamso jiva-loke, jiva bhutah sanatanah 
manah sasthanindriyani, prakrti-sthani karsati

[”De levende væsener i denne betingede verden 
er Mine evige fragmentariske dele. Som følge af 
deres betingede liv kæmper de en hård kamp med 
de seks sanser, der inkluderer sindet.” Bg. 15.17]

Derfor findes Guddommens Højeste Person-
ligheds kendetegn som en naturlig konsekvens i 
det levende væsen. Men Guddommens Højeste 
Personlighed er vibhu eller stor, imens de levende 
væsener er anu eller bittesmå dele. Som sådan 
er de levende væseners kendetegn og Herrens 
kendetegn, selv om de kvalitativt er ét, kvantitativt 
forskellige. Herrens kendetegn er til stede i ube-
grænset kvantitet, imens de samme er til stede i 
det levende væsen i meget, meget lille omfang. I 
denne forbindelse kan man give eksemplet med 
vandet i det umådelige ocean og en dråbe deraf. 
Smagen af havvand er salt. I en dråbe havvand 
er dette salt til stede i ganske lille mængde, imens 
mængden af salt i det umådelige hav er af ube-
grænset mængde. På engelsk betyder religion 
en slags tro, men dharma er ikke en slags tro, 
men en kendsgerning. En tro kan ændres, hvis 
tilhængeren ønsker det, men dharma kan ikke 
ændres. Når dharma ændres kunstigt, giver det 
problemer. Derfor lærer vi fra Srimad-Bhagavatam, 
at dharma gives til de levende væsener, specielt til 
mennesket, af Gud Selv, og enhver anden form for 
dharma¸ der ikke gives af Guddommens Højeste 
Personlighed, forkastes. I Srimad-Bhagavatam 
står der i 6.3.19-22:

dharmam tu saksad bhagavat pranitam, 
na vai vidur rsayo napi devah

na siddha-mukhya asura manusyah, 
kuto nu vidyadhara-caranadayah 

svayambhur naradah sambhuh, kumarah kapilo manuh 
prahlado janako bhismo, balir vaiyasakir vayam

dvadasaite vijanimo,  
dharmam bhagavatam bhatah

guhyam visuddham durbodham, 
yam jnatva-mrtam asnute

etavan eva loke’smin, pumsam dharmah parah smrtah 
bhakti-yogo bhagavati, tan-nama-grahanadibhih

[”Virkelige religiøse principper gives af Guddom-
mens Højeste Personlighed. Selv om de befinder 
sig helt i godhedens kvalitet, kan selv de store 
rshier (vismænd), der bor på de højeste planeter, 
ikke fastslå de virkelige religiøse principper, og det 
kan halvguderne og lederne af Siddhaloka heller 
ikke for slet ikke tale om asuraer, almindelige men-
nesker, vidyadharaer eller caranaer.

Herren Brahma, Bhagavan Narada, Herren 
Siva, de fire Kumaraer, Herren Kapila [Devahutis 
søn], Svayambhuva Manu, Prahlada Maharaja, 
Janaka Maharaja, Bedstefader Bhisma, Bali Ma-
haraja, Sukadeva Gosvami og jeg selv kender de 
virkelige religiøse principper. 

Mine kære tjenere, dette transcendentale reli-
giøse princip, der er kendt som bhagavata-dharma 
eller overgivelse til den Højeste Herre og kærlighed 
til Ham, er ubesmittet af den materielle naturs 
kvaliteter. Det er meget fortroligt og vanskeligt for 
almindelige mennesker at forstå, men hvis man 
er så heldig at forstå det, er man med det samme 
befriet og vender således tilbage hjem, tilbage til 

Denne artikel bragtes i februar 1972 i Dharmaprakash, et magasin, der blev udgivet af Madhva-
sampradayaen i Madras.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Manifesteringen af dharma i mennesket

af Srila Prabhupada
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Guddommen.
Hengiven tjeneste, der begynder med frem-

sigelsen af Herrens hellige navn, er det højeste 
religiøse princip for det levende væsen i men-
neskesamfundet.”]

Så menneskesamfundets dharma kan ikke 
udfærdiges af nogen af de store helgenagtige 
personer, halvguder, siddhaer, asuraer eller men-
nesker for slet ikke at tale om andre. Ordet “hindu 
dharma” kommer ikke fra den vediske litteratur. I 
virkeligheden kaldes den dharma, der praktiseres 
af Vedaernes tilhængere, for varnasrama-dharma. 
Senere blev denne varnasrama-dharma, som 
den blev praktiseret i Indien, givet navnet “hindu 
dharma”, sandsynligvis af vores tilstødende mus-
limske naboer. Det fortælles, at de folk, der boede 
på den anden side af floden Sindhu, der nu løber i 
Pakistan, kaldtes hinduer. Så vi kan ikke helt finde 
ud af, hvad betydningen af ”hindu dharma” er, 
men vi kan forstå, hvad varnasrama-dharma er. 
Men denne varnasrama-dharma gælder overalt 
i universet. 

Guddommens Højeste Personlighed har givet 
os systemet med fire varnaer (catur-varnyam maya 
srstam guna-karma-vibhagasah, Bg. 4.13) til hele 
universet eller de materielle kosmiske manifesta-
tioner, der står under indflydelsen af de tre gunaer 
eller materielle kvaliteter. Derfor skal hvert levende 
væsen og specielt mennesket ifølge Visnu Purana 
følge denne varnasrama-dharma. Varnasrama-
dharma giver principperne for, hvordan man omgås 
med den materielle naturs forskellige kvaliteter. 
Dette bekræftes også i Bhagavad-gita, der be-
skriver, hvordan et levende væsen får en bestemt 
slags krop ved at omgås med den materielle naturs 
kvaliteter. Som det allerede er blevet forklaret, er 
Guddommens Højeste Personlighed (Krishna) den 
oprindelige fader til alle levende væsener, siden 
hvert eneste levende væsen er en uadskillelig del 
af Gud. Det bekræftes i Bhagavad-gita 14.4, hvor 
Herren siger:

sarva yonisu kaunteya, murtaya sambhavanti yah
tasam brahma mahad yonir, aham bija pradah pita

 
”Min kære Kuntis søn, alle livsarter i forskellige 

former er alle mine sønner.” Nu står der her meget 
tydeligt, at de levende væseners former (murtayah) 
er Herrens sønner. Herren må derfor også have 
Sin egen transcendentale form, som det beskrives 
i Brahma-samhita. Hvis den Højeste Fader ikke har 
form, hvordan kan Han da have sønner med form? 

isvarah paramah krsnah, sac-cid-ananda vigrahah
anadir adir govindah, sarva karana karanam (Bs. 5.1)

Så den oprindelige Fader (isvarah paramah 
krsnah) har Sin oprindelige form. Hans form er 
imidlertid forskellig fra Hans utallige sønners former 
i den materielle tilstand. I de materielle tilstande 
er de åndelige gnister, dvs. de levende væsener, 
forskelligt repræsenterede i forskellige materielle 
former, men ingen af dem er sac-cid ananda vi-
grahah. Med andre ord undfanges de levende 
væsener af Guddommens Højeste Personlighed 
som den Højeste Fader, og frøene indgydes i den 
materielle naturs moderliv. Ved tidspunktet for 
skabelsen kommer de ud i forskellige kroppe, og 
derpå opdeles de i forskellige arter. I Bhagavad-
gita står der klart, at disse levende væsener har 
forskellige slags kroppe på grund af de levende 
væseners omgang med den materielle naturs 
forskellige kvaliteter (karanam guna sango’sya, 
sad-asad-yoni-janmasu, Bg. 13.22). Der står også 
i Bhagavad-gita 14.3-4:

mama yonir mahad brahma, 
tasmin garbham dadhamy aham

sambhavah sarva bhutanam, tato bhavati bharatah

sarva yonisu kaunteya, murtayah sambhavanti yah
tasam brahma mahad yonir, aham bija pradah pita 

Konklusionen er, at vi alle er sønner af Gud, 
uanset hvilke former vi eksisterer i for øjeblikket. 
Vores nuværende eksistentielle situation er den 
materielle livsopfattelse. Denne materielle livsop-
fattelse, hvor jeg tror, at jeg er denne krop, er ren 
uvidenhed eller at være under mørkets kvalitet. 
Hele verden er nu dækket af mørke på grund af 
denne uvidenhed, hvor jeg tror, at jeg er denne 
krop. Enhver, der er under en sådan opfattelse af 
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livet, at ”Jeg er denne krop,” kaldes et dyr:
yasyatma buddhir gunape tri-dhatuke, sva-dhih 

kalatradisu bhauma ijyadhih
yat tirtha buddhih salile na karhicij, 

janesv abhijnesu sa eva gokharah (SB. 10.84.13)

Go betyder ko, og khara betyder æsel. Så en 
go-khara civilisation med troen på, at kroppen er 
selvet, er meget stærk for øjeblikket. Derfor bør alle 
intelligente personer over hele verden i fællesskab 
forsøge at vække alle menneskers virkelige dharma 
eller kendetegn. Alle er under den kropslige livsopfat-
telse og tror, at de er indere, amerikanere, europæere, 
hinduer, muslimer, brahmanaer, ksatriyaer eller, i en 
bredere opfattelse, at ”Jeg er et menneske,” ”Jeg er 
et dyr,” ”Jeg er en fugl,” ”Jeg er et træ” osv. Fordi de 
levende væsener er i kontakt med den materielle 
natur og født i forskellige arter, er de fra begyndelsen 
af skabelsen forskelligt placeret i forskellige former.

Darwins evolutionsteori er ren og skær spe-
kulation og derfor ikke korrekt. Han har hentet 
ideen fra den vediske litteratur, men på grund af 
hans begrænsede viden kunne han ikke forklare 
emnet perfekt. Han ville være en såkaldt viden-
skabsmand uafhængigt af den vediske litteratur, 
og derfor ramte han ved siden af og har vildledt 
hele menneskesamfundet, specielt i Vesten, på 
den materielle tilværelses groveste måde. Den vir-
kelige evolutionsvidenskab beskrives i den vediske 
litteratur i Brahma-Vaivarta Purana:

asitim caturas caiva, laksan tan jiva jatisu
brahmadbhih purusaih prapyam,  

manusyam janma paryayat

tad apy aphalatam jatam, tesam atmabhimaninam
varakanam anasritya, govinda carana dvayam

I Padma Purana får vi også at vide, at der er 
8.400.000 forskellige livsformer. Janma-paryaya 
betyder sjælens vandring. Faktum er, at der er tre 
materielle kvaliteter: sattva, rajas og tamas, og når 
disse tre kvaliteter ganges med tre, bliver de til ni 
kvaliteter. På samme måde bliver ni ganget med ni 
til 81 kvaliteter, ligesom farver blandes. Oprindeligt er 
der tre farver – rød, blå og gul – og hvis man blander 

dem, bliver de til grøn, orange, lyserød og så mange 
andre farver. På samme måde har kombinationen 
af den materielle naturs tre kvaliteter, sattva, rajas og 
tamas, skabt så mange former af levende væsener. 
I Bg. 14.5 forklares det tydeligt (sattvam rajas tama iti, 
gunah prakriti sambhavah), at den materielle natur be-
står af tre kvaliteter: godhed, lidenskab og uvidenhed. 
Når det levende væsen kommer i kontakt med den 
materielle natur, kommer han ud i forskellige former for 
kroppe. Disse kropsformer er nøjagtigt som drømme 
eller sammenlignes med formerne af kroppe i en 
drøm. Nogle gange stilles spørgsmålet, hvornår det 
levende væsen først kom i kontakt med den materielle 
natur. Der er ingen grund til at spore historien bag en 
sådan kontakt, ligesom der ingen grund er til at spore 
en drøms historie. Ifølge Srimad-Bhagavatam 2.9.1:

atma-mayam rte rajan, parasyanubhavatmanah
na ghatetartha sambandahah, svapna drastur ivanjasa

 
[”O Konge, medmindre man påvirkes af Gud-

dommens Højeste Personligheds energi, kan man 
ikke forklare forholdet mellem den rene sjæl i ren 
bevidsthed og den materielle krop. Det forhold er li-
gesom en drømmer, der ser sin egen krop handle.”]

Atma maya betyder betinget liv. Så snart man 
glemmer sin naturlige position, falder man under il-
lusion og bliver ført bag lyset af sine egne handlinger. 
Med andre ord må det levende væsen anses for at 
være i en drøm, så snart han glemmer, at han er en 
uadskillelig del af Guddommens Højeste Personlig-
hed eller Hans søn. Derfor bør den virkelige udbre-
delse af religion handle om at få den rene sjæl eller 
det levende væsen ud af maya eller illusionens kløer. 
Hele verden lider under denne illusion, og derfor er 
menneskesamfundets vigtigste opgave at uddanne 
hvert menneske i, at det ikke er denne krop, men at 
det er en åndelig sjæl, der er en uadskillelig del af 
Guddommens Højeste Personlighed. Alle levende 
væsener er fanget af denne illusion og den evolu-
tionære proces, dvs. sjælens vandring fra den ene 
krop til den næste. Når det levende væsen kommer 
til positionen som menneske, er det en mulighed for 
det til at blive fri af denne gentagne fødsel og død og 
igen vende hjem, tilbage til Guddommen. (Fortsættes 
i næste nummer)
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At være beslutsom er en dyd, en god kvalitet, 
som er nødvendig at have for at nå noget i 
livet. Men at være stædig er en last. Det store 
spørgsmål er, hvor går grænsen? Hvordan kan 
jeg med andre ord være sikker på, at jeg er 
beslutsom uden at være stædig? Det tænker 
jeg at tale lidt om i denne artikel.

Det kan måske hjælpe, hvis vi prøver at se 
på, hvordan beslutsomhed og stædighed de-
fineres. Alle har nogle mål, som de prøver at 
nå. Sådan må og bør det være. Hvis man ikke 
har noget mål i livet, falder man hen og bliver 
en taber. Det er imidlertid ikke lige meget, 
hvilket mål man sætter sig. I forklaringen til 
Bhagavad-gita 2.41 skriver Srila Prabhupada: 

”Den resolutte beslutsomhed hos en Krishna-
bevidst person er baseret på viden. En Krishna-
bevidst person er den sjældne gode sjæl, som 
forstår til fulde, at Krishna er roden til alle mani-
festerede årsager. Ligesom man ved at vande et 
træs rod automatisk distribuerer vand til bladene 
og grenene, kan man ved at handle i Krishna-
bevidsthed udføre den bedste velgerning for alle 
.... Hvis man gennem sine handlinger tilfredsstil-
ler Krishna, bliver alle tilfredse.”

Krishnas hengivne stræber efter at nå det 
eneste virkeligt værdige mål, at tilfredsstille 
Krishna, slippe ud af kredsløbet af gentagen 
fødsel og død og vende tilbage til Krishna i 
den åndelige verden, Back to Godhead, som 
Srila Prabhupada sagde det. For at nå det 
mål må man være utroligt beslutsom. Mange 
vil helt sikkert beskylde den hengivne for at 
være stædig, men fordi målet er korrekt, er 
den hengivne i sin fulde ret til at være ubøjelig 
og om nødvendigt sætte alle andre hensyn til 
side for at nå det.

Det overordnede mål kan der således ikke 
være nogen diskussion om, i hvert fald ikke for 
en Krishna-bevidst person. Men vi sætter os 
mange andre mål, som forhåbentligt er skridt 

på vejen mod det overordnede mål, at komme 
til Krishna. Disse underordnede mål bør man 
være parat til at revidere, hvis man ikke vil gøre 
sig skyldig i at være stædig. Man bør altid være 
årvågen og på udkig efter tegn, som viser, om 
man er på rette vej eller behøver at revidere 
sin opfattelse. Det svenske ord for stædig er 
”envis”, som ret godt beskriver denne last. En 
stædig person tror, han ved bedst og er ikke 
villig til at acceptere, at han kan tage fejl og 
bør lytte til andre og være parat til at bøje af, 
hvis det viser sig, han tager fejl.

Lad mig bruge mig selv som eksempel. Da mit 
ægteskab meget mod min vilje gik i stykker for 
lidt over 20 år siden, følte jeg, det var et tegn fra 
Krishna, at nu skulle jeg tage sannyasa. Da min 
Guru Maharaja, salig Sridhara Swami, så gav 
sin fulde godkendelse og opbakning, så jeg det 
som en yderligere bekræftelse. Med Sridhara 
Swamis hjælp kom jeg da også på en tre års 
venteliste. Men så gik Guru Maharaja bort, og 
seks år efter stod jeg stadig på en tre års ven-
teliste. Jeg måtte bare sande, at ingen støttede 
mit sannyasa-projekt; i hvert fald ingen, som 
havde noget at skulle have sagt i ISKCON. Så 
jeg havde valget mellem at fortsætte med at slå 
hovedet mod muren eller bare ”glemme alt om at 
tage sannyasa, i hvert fald indtil videre,” som var 
det råd, min GBC, Hridaya Caitanya Prabhu, gav 
mig. Det var en svær lektie at lære, men når alt 
kommer til alt, er der ingen, der kommer til at stå 
ved porten til den Åndelige Verden og spørge: 
”Har du taget sannyasa? Nej? Desværre, så kan 
du ikke komme ind.”

Problemet er, at vi har sådant et stort falsk 
ego. Vi lægger planer for Krishna, som man 
bør gøre det, men fordi det er min plan, tror 
jeg, den er perfekt, og klamrer mig til den, 
som om det var livet om at gøre, og det ville 
være et nederlag, hvis jeg accepterede, at jeg 
ikke er Gud. Vi er bare små, små støvfnug i 

BESLUTSOM 
ELLER STÆDIG

af Gaurahari Dasa
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Krishnas uendelige skabelse, og når vinden 
blæser i en bestemt retning, har et støvfnug 
ikke andet valg end at følge med. Vi har ofte 
med Ravindra Svarupa Prabhus brillante ord 
”et fundamentalt skænderi med virkeligheden.” 
Det er selvsagt ikke nogen god ide.

Men det er en svær balance. Selv store sjæ-
le går nogle gange fejl. I Srimad-Bhagavatam 
fortælles historien om Dhruva Maharaja, der 
var så beslutsom, at han i en alder af bare fem 
år gik ud i junglen og praktiserede hård, hård 
askese for at nå sit mål, at blive konge over 
hele universet. Han nåede faktisk sit mål, om 
end han fortrød det bittert, da han så Krishna 
ansigt til ansigt og forstod, at Krishna og chan-
cen for at tjene Krishna er så uendeligt meget 
mere værd end alt andet i denne materielle 
verden, selv herredømme over hele universet.

Men han havde flere lektier at lære. Da han 
senere for at hævne sin brors død gik i krig 
mod Yaksaerne, gik han amok og var på vej til 
at udslette hele deres race, selv om det jo kun 
var én Yaksa, der havde slået hans bror ihjel. 
Faktisk måtte hans bedstefar, Svayambhuva 
Manu, selv komme og få ham til at slappe af 
og minde ham om, hvad der var hans pligt.

Kampen havde bølget frem og tilbage, 
og flere gange så det ud som om, at nu var 
Dhruva færdig. I sidste ende var han dog 
gennem Krishnas nåde i form af Narayana-
astra pilen i stand til at overvinde Yaksaerne. 
Faktisk var de allerede besejrede, så snart 
han satte denne forunderlige pil på sin bue. I 
kampens hede mistede han imidlertid overblikket 
og glemte, hvad der var det overordnede mål. 
Han fortsatte nedslagtningen, selv om det var 
unødvendigt. Men han kom heldigvis til fornuft, 
godt hjulpet af Svayambhuva Manu. Så det kan 
ske for selv den bedste, at man taber hovedet og 
mister overblikket i kampens hede. Men Krishna 
hjælper altid. Vi må bare være ydmyge nok til 
at tage imod hjælpen, når den kommer. Vi kan 
lære af Dhruva Maharajas eksempel. Han var 
beslutsom uden at være stædig.

Eksemplet med støvfnug, der bliver blæst 
omkring af vinden, må ikke misforstås. Vi er 

ikke viljeløse ligesom støvfnug. Krishna har 
givet os et spillerum, hvor vi kan udøve vores 
frie vilje og vise vores beslutsomhed. I mod-
sætning til støvfnug er vi bevidste, tænkende 
væsener, og i sidste ende er det virkelige valg, 
vi har, måske hvad vi vil tænke på, mens vi 
bliver blæst hid og did af livets tildragelser. De 
fleste mennesker har ikke kontrol over, hvad de 
tænker på, hvilket også er umådeligt svært for 
ikke at sige næsten umuligt, når man er midt i 
vores moderne verdens orkan af distraktioner. 
Men Krishnas navn er det mægtige våben, 
vores Narayana-astra, hvormed vi kan styre 
vores sind. Så om ikke andet har vi her et 
helt legitimt felt, hvor vi med fuld ret kan være 
urokkelige i vores beslutsomhed uden at gøre 
os skyldige i at være stædige.

Hvis vi vil opnå noget af virkelig værdi i dette 
liv, må vi blive fast besluttede på at lære at 
tænke på Krishna. Den beslutsomhed mani-
festerer sig ved, at vi gør alt, hvad vi kan, for 
at tilrettelægge vores liv, så vi har tid og energi 
til hver dag at recitere Krishnas navn – Hare 
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 
Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare – et fast antal gange. Og ikke bare 
recitere, men tilbede, dyrke det hellige navn. 
Det vil sige, at vi forsøger at arrangere alting, 
så vi har en relativt fredfuld stund, hvor vi kan 
sætte os ned på et relativt fredfuldt sted og 
fordybe os i at recitere – hver dag. Der er kun 
24 timer i døgnet, så for at få tid til det må vi 
nødvendigvis give afkald på andre ting.

For at sige det rent ud må vi bruge mindre 
tid på alle de ting, som vi forbinder med at 
nyde livet. For det meste er aftentimerne den 
tid, vi har til at nyde livet på forskellige måder. 
Men det træffer sig desværre sådan, at de 
tidlige morgentimer er den tid, hvor vi har 
størst chance for at finde fred til at recitere 
Hare Krishna. Så vi må vælge. For at komme 
tidligt op må man tidligt i seng, så der røg de 
hyggelige aftenstunder. Men som jeg siger: 
Man må være beslutsom for at nå noget i livet. 
At være fast besluttet på at tilbede det Hellige 
Navn hver dag er ikke at være stædig.
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af Lalita-Gopinatha Dasi

At flytte ind sammen med en hengiven mar-
kerede et nyt kapitel i mit livs rejse til Krishna-
bevidsthed. Det var et betydningsfuldt øjeblik 
i mit åndelige liv. Omsider følte jeg mig fri til 
at praktisere og gøre, som jeg ønskede. Jeg 
fortsatte med at arbejde, men havde nu tid til 
oftere at besøge templet i North Sydney. Jeg 
boede sammen med Bhaktin Caroline, der 
hjalp mig igennem overgangen og sammen 
med nogle af templets hengivne lærte mig, 
hvordan man bliver en hengiven. Ligesom mig 
var hun en ven af Krishna. Hun havde prakti-
seret i nogle år og studerede til homøopat, så 
vi kunne relatere til hinanden med ikke at være 
tempelhengivne. At hun var i samme situation, 
gjorde det så meget lettere, for hun forstod 
udfordringerne med at være en hengiven og 
have fuldtidsarbejde.

Hun indførte mig i tilbedelsen af Deiteter og 
ofring af mad til Krishna med fremsigelse af 
mantraer. Jeg havde tidligere købt en murti 
af Krishna fra en af de handelsmesser, jeg 
arbejdede for, og en grhastha-hengiven havde 
malet Hans ansigt, hænder og fødder. Da jeg 
sidste år gik igennem mine ting i Australien, 
faldt jeg over den samme murti. Det gik op 
for mig, at det var for 31 år siden. Jeg satte 
mit alter op, og min bofælle instruerede mig i, 
hvordan man laver en fuld arati-ofring, for jeg 
opdagede, at jeg elskede den rituelle side af 
tilbedelse.

Vores lejlighed havde alle Srila Prabhu-
padas bøger, men jeg havde fået at vide, at 
jeg ikke måtte læse Srimad-Bhagavatam, før 
jeg havde læst Bhagavad-gita et par gange, 
og Sri Caitanya-caritamrta skulle jeg holde 
mig fra. Jeg tilbragte timer med at begynde at 
læse og se på de smukke malerier i Srimad-

Bhagavatam. Jeg var også specielt tiltrukket 
til lilaerne og billederne af Herren Caitanya og 
Hans hen givne i Sri Caitanya-caritamrta. Jeg 
husker at være ked af, at jeg ikke måtte læse 
den. Når jeg tænker tilbage, må jeg dog nok 
have misforstået den hengivnes hensigt og 
taget det for bogstaveligt. Hun kan ikke have 
sagt, at jeg ikke måtte læse den, men blot, at 
det ikke var anbefalet, før jeg havde en grund-
læggende forståelse af filosofien.

Kunsten at prædike er ikke altid at bombar-
dere andre med regler og reguleringer fra star-
ten. Srila Prabhupada selv eksemplificerede 
dette, da han introducerede New Yorks hippier 
til Krishna. Først gav han mahamantraet og 
prasadam, imens læren, og hvordan man 
praktiserer den i sin dagligdag, kom lidt efter 
lidt. Sådan var min introduktion til Krishna-
bevidsthed også, og det er sådan, jeg lærer 
det til andre i dag. Prædiken er altid i over-
ensstemmelse med den enkelte. Men mens 
jeg oplever, at dette virker bedst i prædiken, 
er det også somme tider godt med regler og 
reguleringer. Jeg satte på mange måder pris 
på, at hengivne altid var ligefremme over for 
mig, selv om de også forsøgte ikke at give mig 
for meget for hurtigt. Nogle kunne sige, at det 
er at ’udvande ting’. Jeg vil sige, at det er en 
klog prædikepraksis over for én i min situation.

Jeg blev aldrig bedt om at flytte ind i templet. 
Det var ikke tidspunktet for mig, og for nogle 
sker det aldrig, hvilket også er i orden. Det 
er en skam, at vi stadig har en tendens til at 
definere ”at blive en hengiven” som det samme 
som at ”flytte ind i asramaen”. Det er det ikke. 
Jeg var en hengiven, længe før jeg omsider 
flyttede ind i templet i Sydney, for jeg fulgte de 
samme standarder, som de hengivne i templet 

Dette er sjette del af Lalita-Gopinathas fortælling om hendes liv, og hvordan hun kom i kontakt 
med Hare Krishna i Australien. De fem første dele bragtes i de forrige numre.

DE DER HARE KRISHNAER, 6
Et nyt kapitel begynder
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fulgte, men jeg boede udenfor, gjorde tjeneste 
og omgikkes fast med hengivne. Jeg anser mig 
selv at have været med i Hare Krishna fra det 
tidspunkt, jeg flyttede ind hos Bhaktin Caroline 
i slutningen af 1989.

Omkring dette tidspunkt var det planen 
med Deiteterne af Radha-Gokulananda i 
North Sydney, at de skulle flytte til Deres 
nye landbrugssamfund New Gokula i Hunter 
Valley nord for Sydney. Deiteterne af Radha-
Gopinatha i Kings Cross midt i bordelkvarteret 
flyttede i sidste ende til samme hus, hvor 
templet havde ligget i North Sydney, men 
var indtil da, hvor den berømte Govindas 
Restaurant ligger. I perioden imellem dette 
var der intet tempel i nærheden af os i mindst 
et år. Vi ejede ikke det forrige tempel, og det 
tog lang tid, før beslutningen og pengene til 
at flytte var der. De fleste af de hengivne, jeg 
kendte, var flyttet nordpå, så det var tid til at 
få nye venner bortset fra, at der var meget få 
hengivne at blive venner med. I modsætning 
til det grhastha-baserede fællesskab, jeg var 
vant til, var der kun brahmacarier, der samlede 
penge ind til templet, og nogle få grhasthaer, 
der arbejdede i restauranten. Jeg besøgte 
sjældent restauranten, hvis jeg skal være ær-
lig, men det var den samme restaurant, som 
min søster havde besøgt mange år før, og hvor 
hun havde fået bogen Chant & Be Happy, der 
startede mig på min vej til Krishna.

På dette tidspunkt blev Govindas drevet 
af hengivne under ledelse af Bhavananda 
Prabhu. Han havde været en meget populær 
guru, før han havde opgivet den position for 
at gøre sit eget. Han hjalp med at etablere 
templet i Mayapur ved at få den australske 
yatra til at betale til det. Det var en interes-
sant og på en måde trist ting at være vidne 
til. Set i bakspejlet må det ikke have været let 
for mange af hans tidligere disciple at se ham 
tilbage på det tidspunkt, hvor jeg kom. Alligevel 
gik mange seriøse hengivne igennem det eller 
bare flyttede til andre templer.

Selv om situationen i Govindas var svær at 
blive klog på, tænkte de hengivne der fremad-

rettet, hvilket samfundet selv dengang havde 
svært ved at forholde sig til. Med en særdeles 
uortodoks eller diskret prædiken blev de kri-
tiseret for ”udvanding”, men da de i bund og 
grund var uafhængige af templet, lykkedes det 
dem at gøre god prædiken. En del af det var 
etableringen af en biograf og teater, hvor der 
blev vist spirituelle film såsom Broder sol og 
søster Måne, som er historien om St. Francis. 
En søgning på Google viser, at Govindas lig-
ger stadig samme sted. Biografen kører også 
stadigvæk, bogstaveligt talt så tilbagelænet 
som nogensinde (se linket til hjemmesiden 
nederst), men da restauranten eller måske blot 
teatret ser ud til at være under en uafhængig 
ledelse, ligner det et normalt teater nu om 
dage. Dog har de kurser i japa-medition og 
regelmæssige kirtanaer for gæster med et 
måltid bagefter.

Det var i dette teater, at HH Ramai Swami 
og hans band optrådte. Det var sjovt for sådan 
en som mig at give frit løb for min kærlighed 
til musik inden for Krishna-bevidste rammer 
såvel som at se de hengivne, der havde prædi-
ket til mig på gaden, spille rockmusik deroppe. 
Ramai Swami blev anset for temmelig kontro-
versiel på grund af denne tjeneste, men den 
tjente et bestemt formål. Jeg kom til at opleve 
succesen med hans koncertprædiken, mens 
jeg var på Padayatra (som er til en artikel en 
anden gang).

Nogle gange har man brug for at opleve 
uortodokse prædikeprogrammer for at forstå 
deres styrke. Derfor prøver jeg at være åben 
over for sådanne programmer, da jeg selv har 
været med til mange. De tiltrækker en bestemt 
slags personer, der måske ellers ikke ville 
være interesseret i at flytte ind i et tempel, da 
disse programmer ofte blot opfordrer dem til at 
lægge Krishna til deres liv ved f.eks. at synge 
det hellige navn. I New Zealand og senere 
Australien, hvor det såkaldte Loftsprogram 
først begyndte, var dette en moderne måde 
at give budskabet om Krishna-bevidsthed 
og sang af det hellige navn på til dem, der 
var interesseret i åndeligt liv og meditation, 
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men måske ikke parate til at blive en 
del af et tempel eller involvere sig i 
tempelaktiviteter. Dette var den form 
for varieret tankegang, som vi så 
begynde dukke frem i yatraen tidligt 
i 90erne, og jeg gik helt ind for den. 
Loftprogrammet var ikke noget, jeg 
direkte oplevede, men denne åbne 
tankegang påvirkede mig som præ-
dikant, da jeg senere blev involveret i 
forsamlingsprædiken og hjemmepro-
grammer. Denne form for prædiken 
sammen med prasadam -distribution 
motiverede mig nogle år senere og 
bevarede min interesse i at fortsætte 
med at være hengiven.

Bhajana og fælles-kirtana over 
de hellige navne er noget, som alle 
hengivne kan forstå. Når det kommer 
til stykket, er det på trods af, hvad for-
skellige grupper mener, også virkelig 
det, der bringer os sammen på trods af de 
udfordringer, vi står overfor. I løbet af ugen, 
når jeg kom til aften-arati i Kings Cross, var 
der en hengiven grhastha, der fast sang ma-
hamantraet i tidsrummet mellem de to aften-
aratier. Han var helt utrolig på harmonium, og 
hans stil er den, jeg stadigvæk foretrækker at 
lytte til i dag med gode gammeldags ISKCON-
melodier. Dette var tiden med videoer, kasset-
tebånd og Sony Walkmans, og mine favoritter 
dengang var Gauranga Bhajan Band og 
Bhagavan Prabhus musik, der var produceret 
af italienske Krishna Prema Prabhu, der også 
omkring dette tidspunkt lavede sin berømte 
Krishna Vision-musik (se links nederst).

Det er en skam, at en masse af den gamle 
ISKCON-stil med tiden går tabt eller bliver 
glemt, da det alt sammen er en del af vores 
musikalske bhajana-historie. Det varmer altid 
mit hjerte, når jeg hører hengivne synge på 
den måde med de melodier, jeg ’voksede op 
med’ i Krishna-bevidsthed. Musik har evnen til 
at løfte og få os til at svæve. Når man lægger 
mahamantraet til blandingen, skaber det en 
eksplosiv kombination, der simpelthen ikke 

kan sammenlignes med noget andet. Visse 
melodier fører mig tilbage til begyndelsen 
på min Krishna-bevidsthed, de uskyldige, 
sorgløse dage, da jeg var en ny hengiven og 
fængslet af alle de forbløffende ting, der var 
at lære og opleve. Jeg glemmer sommetider 
den tid i mit liv. Derfor har jeg nydt at skrive 
disse artikler. Om intet andet har det hjulpet 
mig til at hele mine sår og huske de vigtige ting. 
Det har mindet mig om, hvorfor jeg gik med i 
Hare Krishna, og hvorfor jeg altid vil være en 
hengiven af Krishna i mit hjerte.

Alle de omtalte hengivne og mange flere, 
som jeg ikke har skrevet om, har deres egen 
plads i min personlige ISKCON-historie. De 
spillede alle en vigtig rolle i min rejse til at blive 
en hengiven, og de har alle en særlig plads i 
mit hjerte. Jeg er taknemmelig for, at jeg har 
haft muligheden for at dele nogle af disse 
minder med jer om, hvordan disse hengivne, 
hvor mange ikke længere er her, gav mig deres 
opmærksomhed, viden og nåde, da jeg havde 
mest brug for det. At skrive denne serie fik mig 
til at søge efter disse år på Google. Det var 
fantastisk at genkende mange hengivne fra 
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Det er meget inspirerende at læse Nyt fra 
Hare Krishna. Jeg læser bladet med stor 
interesse, især Srila Prabhupadas side og 
brevkassen. For tiden læser jeg især ’De der 
Hare Krishna’er’. Jeg kom selv til Hare Krishna 
allerede omkring 1978, da jeg på Danmarks 
Radio hørte en udsendelse, der hed ”Skyd 
mig med din kærlighed”. Den handlede om 
nogle gymnasieelever, som var taget til USA 
og bl.a. besøgte Hare Krishna. De spillede 
Hare Krishna-mantraet, og ISKCON fik god 
kritik med på vejen. 

Næste gang jeg hørte noget om Hare 
Krishna, var omkring 1983, da jeg så en plakat 
for Radio Krishna. Det var de bedste radioud-
sendelser, jeg har hørt i mit liv. Jeg begyndte 
langsomt at gøre sådan, som de anbefalede. 
Jeg begyndte at fremsige Klim Krishnaya 
Govindaya Gopi-jana Vallabhaya Namaha. 
Det var en vibration fra den åndelige verden. 

den australske yatra i de slørede videoklip, 
jeg fandt på YouTube. Jeg ved, hvem de er. 
Ved de sjældne lejligheder, hvor jeg møder 
dem personligt, genkender vi hinanden, 
selv om vi ikke husker hinandens navne. 
Vi er fra den samme tid og delte de samme 
oplevelser lige fra skøre julemaratoner og 
fantastiske Padayatraer til ekstatiske Yatra-
festivaler, som jeg aldrig har oplevet på 
samme måde siden.

I tilbageblikket kan jeg se Krishnas arrange-
ment i det hele. Det var meningen, jeg skulle 
have den lille bog, og det var meningen, at 
jeg skulle møde alle disse hengivne og have 
alle disse oplevelser, gode eller udfordrende 
som de var. Jeg ville ikke bytte dem for noget. 
Det var sådan, det skulle være, og det var et 

Det var som at putte en jernstang i ilden. Hele 
jernstangen får ildens kvaliteter. Jeg begyndte 
langsomt at blive vegetar. Jeg er stadigvæk 
vegetar og lever, som de anbefalede i Radio 
Krishna. Jeg går i seng kl. 20.00 og står op kl. 
4:00 (ca.). Det er meget givende at komme i 
templet til de store festivaler. Atmosfæren er 
fyldt med kærlighed til Krishna. De hengivne 
har altid et smil til overs for én.

Jeg er især Hare Krishna, fordi Srila Prab-
hupada sagde, at denne bevægelse vil frelse 
menneskeheden i dens sværeste stunder. Jeg 
tror på, at vi er åndelige sjæle med et evigt 
liv og skifter krop, når vi dør, fordi Srila Prab-
hupada siger det. Det er meget bevægende 
at komme til søndagsfesterne og overvære 
foredragene med de gamle hengivne, som 
kendte Srila Prabhupada. Jeg er meget glad 
for at være en del af den stadigvæk ekspan-
derende familie af Hare Krishna’er.

af de bedste tidspunkter i mit liv, som det har 
været en fornøjelse at dele med jer alle. Hare 
Krishna.

Links:
New Gokula, Millfield/Cessnock, NSW: 

https://www.newgokula.com/about-us
Govinda’s restaurant & theatre: https://

govindas.com.au
Gauranga Bhajan Band: https://www.yout-

ube.com/watch?v=QpWTov2bFr8
Bhagavan Prabhu: https://www.youtube.

com/watch?v=m1X8jamh0II
Krishna Vision (Krishna Prema das): https://

www.youtube.com/watch?v=FfrhwxRo35I
Loftsprogram: http://www.iskconbookdistri-

bution.com/the-loft/

ET LÆSERBREV
af Alexander Justesen
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Misundelse
Matsarya er sanskritordet for misundelse, en 

psykologisk faktor, der forgifter vores forhold til 
andre personer såvel som til os selv. Normalt 
forstår man misundelse som at have ondt 
over, at andre har noget, man ikke selv har. 
Men ordets betydning går dybere. Misundelse 
er sat sammen af ordene mis og unde. Unde 
er følelsen af at glædes over andres glæde. 
Ifølge Politikens Retskrivningsordbog: 

unde nogen noget = glædes ved at nogle 
får noget, oplever noget osv.; ønske at nogle 
får noget, oplever noget osv.

Srimad-Bhagavatam (6.10.9) siger om dette: 
”Hvis man er ulykkelig over andre levende 

væseners lidelse og lykkelig over at se deres 
lykke, regnes ens religiøse principper for ufor-
gængelige af ophøjede personer, der bliver 
anset for at være fromme og godgørende.”

Forstavelsen mis giver et ord en modsat så-
vel som en negativ betydning, så mis + unde er 
den lidet glorværdige følelse af ikke at ønske 
andres glæde, men snarere at pines over den, 
og at glæde eller fryde sig over andres lidelse. 
Behøver det at uddybes, hvor destruktiv en 
følelse dette er? 

Afhængigt af, om misundelsen rettes imod 
en overordnet, jævnbyrdig eller underordnet 
person, antager den tre former (se Srimad-
Bhagavatam 11.29.15): ringeagt og fejlfinderi, 
rivaliseren og opblæsthed samt udnyttelse og 
undertrykkelse. Rettes misundelse imod en 
bedrestillet person, håner og misunder man 
ham og ser fejl hos ham. Rettes den imod en 

jævnbyrdig, ser man en konkurrent og bliver 
pralende og prøver at udstille sig selv som 
bedre. Rettes den imod en ringere stillet per-
son, tager misundelsen form som udnyttelse, 
nedladenhed og undertrykkelse. I stedet for at 
hjælpe en ringere stillet person udnytter man 
ham og holder ham nede.

Omvendt beundrer og respekterer en per-
son, der er fri for misundelse, en bedrestillet 
person og føler sig også taknemmelig over for 
ham. Med jævnbyrdige stifter han venskab, og 
han er venlig og hjælpsom over for personer, 
der er ringere stillet end ham selv.

En misundelig person kan ikke være lykkelig. 
Selv i den mest utopiske situation vil han lide 
over at se andres glæde og fremgang. Mis-
undelse er en syg tilstand og årsag til mange 
andre problematiske psykologiske tilstande. Sri 
Krishna siger derfor til Uddhava (SB. 11.29.15): 

”I ham, der konstant observerer Min tilstede-
værelse i alle personer, tilintetgøres de dårlige 
tilbøjeligheder til rivaliseren, misundelse og 
udnyttelse hurtigt.”

Kuren imod misundelse er altså at se 
Krishna inde i hjertet på alle dem, vi er sam-
men med, uanset om de står over os, er vores 
jævnbyrdige eller står under os. Vi er alle uad-
skillelige dele af Krishna og har et forhold til 
Ham. Hvordan kan vi være misundelige, når vi 
ser, at vi er dele af samme helhed? Føler den 
højre hånd misundelse over en guldring på den 
venstre hånds finger? Vil den højre hånd ikke 
med det samme hjælpe den tilskadekomne 
venstre hånd? Da de begge er dele af samme 
helhed (kroppen), har de ingen separate 
interesser. På samme måde er det naturligt 

TRANSCENDENTAL  
PSYKOLOGI, 5: 

af Lalitanatha Dasa

Dette afsnit af Transcendental psykologi, der som de tidligere afsnit bygger på bogen Vedanta 
Psychology af Suhotra Prabhu, ser på to ting, nemlig 1) misundelse og 2) lavt selvværd. Begge 
er udtryk for en mental tilstand, hvor man har mistet forbindelsen til sin rene bevidsthed, der er 
bevidsthed om Krishnas eksistens og om alting som en del af Krishna. 
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for os, da vi alle er dele af Krishna, ikke at se 
nogen interesseforskel imellem vores glæde 
og andres glæde eller at tro, at andres lidelse 
ikke også er vores lidelse.

Men hvordan skal vi så forholde os til folk, 
der virkelig er ondsindede af natur? Hvordan 
relaterer vi til dem? Svaret er, at vi bør altid 
handle med respekt over for alle. Ethvert sam-
fund har kodekser for civiliseret opførsel, og 
uanset om civiliserede personer er ’gode’ eller 
’onde’, følger de disse kodekser ud af respekt 
for den sociale orden. Den, der lader hånt 
om sådanne kodekser, er barbarisk og bliver 
underlagt lovens straf, om ikke landets lov, så 
i hvert fald karma-loven. Man behøver altså 
ikke bekymre sig om andres opførsel. Men hvis 
man ser på sådanne personer, uanset hvor 
barbariske de er, som ondsindede ind til det 
inderste af deres væsen, er det begyndelsen 
på ens eget ondsind. Misundelse og ondsind 
er kun tildækninger, der dækker en ren sjæl, 
der er en uadskillelig del af Sri Krishna, der er 
algod. Vi må gradvist stræbe efter at komme 
til paramartha-platformen, hvor vi ser og hører 
Ham altid. 

Lavt selvværd
At komme til paramartha-platformen er også 

medicinen imod lavt selvværd. Lavt selvværd 
er at relatere dårligt til sit eget selv. Man er 
modløs, skamfuld, fortvivler og er vred på sine 
fejl og sine fald. Her må man lære at se bag 
om de fejl, der dækker ens hjerte, til den rene 
sjæl og Krishna inde i sit hjertes inderste. Vi 
må lære at se, hvordan Krishna ser os. Han 
siger til Uddhava (SB. 11.28.25):

“Hvad ære føler den, der for alvor har er-
kendt Min personlige identitet som den Højeste 
Guddom, når hans sanser, der kun er en frem-
bringelse af de materielle kvaliteter, er perfekt 
koncentrerede i meditation? Og hvilken dadel 
kan man på den anden side påtage sig, når 
ens sanser sættes i bevægelse? Hvad betyder 
det for Solen, når skyer kommer og går?” 

Som også nævnt i Bhagavad-gita sammen-
lignes sjælen inde i kroppen med Solen, der fra 

ét sted (hjertet) spreder sit lys (dvs. bevidst- 
hed) ud over hele kroppen. Sindet er som 
himlen foran Solen. Somme tider er himlen 
klar og skyfri, og somme tider er den mørk 
og overskyet. Men hvad har Solen at gøre 
med skyernes kommen og gåen? På samme 
måde er en selvrealiseret person uanfægtet, 
når ’himlen’, dvs. sindet, er klart, fredfyldt, 
uselvisk og inspireret, eller når det er overskyet 
med vrede, fortvivlelse, modløshed og skam. 
I ingen af tilfældene identificerer en sådan 
person sig med sindets himmel og ved, at han 
ikke behøver at handle på dets tildækninger.

Srimad-Bhagavatam 11.29.21 er også re-
levant her: 

“O Uddhava, største blandt helgener, i fare 
skriger en almindelig person og bliver bange 
og beklager sig, skønt sådanne nytteløse fø-
lelser ikke ændrer situationen. Men handlinger, 
der gives til Mig uden personlige motiver, selv 
hvis de materielt set virker formålsløse, er 
religionens virkelige vej.”

På grund af vores forhold og tilknytninger op-
brænder vi så megen følelsesmæssig energi på 
frygt, vrede og beklagelse til ingen nytte. Hvorfor? 
Fordi vi i lidenskabens dagdrømmende tilstand 
ser det midlertidige som evigt og det evige som 
ikke-eksisterende. Derfor er det så vanskeligt 
at finde tid og energi til at tjene Krishna, synge 
Hans hellige navn og ofre en blomst til Ham, og 
vi bruger vores mentale energi på midlertidige 
menneskelige forhold og tilknytninger, selv om 
alle disse får en ende inden ret længe.

En sidste bemærkning. Dette vers giver 
også en interessant forståelse af, hvad mod 
og selvbeherskelse i Krishna-bevidsthed in-
debærer. Den, der tror, at det værste onde er 
at udsætte sin krop, sin mentale fred eller sin 
sociale position for fare, kan ikke være modig 
i sin tjeneste til Krishna, selv om han måske 
er selvbehersket. Den, der tror, at det største 
gode er den belønning, respekt og ære, der 
bliver ham til del som resultat af udadtil nyttig 
tjeneste, kan ikke være selvbehersket, selv 
om han måske er modig. (Fortsættes i næste 
nummer)
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Da jeg kom til ISKCON i 1982, var der intet 
Internet. Livet som hengiven var simpelt. Alle, 
der havde været med længere end én selv, var 
ens autoritet, og alle Prabhupada-disciple var 
rene hengivne. Efterhånden blev man selvføl-
gelig klogere, som man lærte filosofien, men 
jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvor 
forvirrende det kan være for en ny hengiven i 
dag at komme til ISKCON. Internettet er fuld 
af anti-ISKCON propaganda, som oftest er 
lanceret af skuffede og bitre hengivne, der har 
forladt ISKCON, for det meste, fordi de ikke 
kunne leve op til den standard, der kræves af 
ISKCON’s medlemmer.

Jeg havde ikke andre guruer end Harikesa 
at vælge imellem. I dag kan en ny hengiven 
vælge imellem 80 guruer, og der er et ocean 
af misinformation om dem og ISKCON på In-
ternettet. Selv læser jeg det aldrig, ikke fordi 
jeg er naiv, men jeg ved nøjagtigt, hvad der 
foregår i ISKCON, i hvert fald meget bedre 
end en eller anden forsmået taber, der hyler 
op på nettet.

Det er også yderst mentalt forurenende 
at lytte til mennesker, hvis vigtigste opgave 
i livet synes at være at finde fejl ved andre 
hengivne. I sin kommentar til et vers i Srimad-
Bhagavatams 12. Bog skriver Srila Visvanatha 
Chakravarti Thakura, at Kali-yuga er et ocean 
af fejl og mangler, og af alle disse slemme 
tilbøjeligheder er FEJLFINDERI den værste 
af alle. Når man begiver sig ind på at finde fejl 
ved hengivne, stopper det fuldstændigt ens 
åndelige udvikling.

Alligevel er der vitterligt hengivne eller 
såkaldte hengivne, der ikke lader til at have 
noget bedre at foretage sig end at sidde på 
nettet og hyle og hvine i et væk over ISKCON’s 
fejl og mangler. Et eksempel er ‘The Poison 
CD’, en CD, der i 1997 blev sendt rundt til alle 
ISKCON’s templer med en påstand om, at 

Srila Prabhupada var blevet forgiftet af sine 
nærmeste disciple. Grundlaget for påstanden 
var nogle optagelser af hviskerier blandt de 
disciple, der sad rundt om Srila Prabhupadas 
dødsleje, og som tilsyneladende lød som ”Lad 
os forgifte ham.” Det viste sig senere slet ikke 
at være engelsk, men bengalsk og sagde intet 
om gift. Desuden er det nærmest åndssvagt 
at forestille sig, at hvis de nærmeste disciple 
virkeligt ønskede at forgifte Srila Prabhupada, 
at de så ville sidde omkring hans dødsleje og 
hviske og tiske om det.

Jeg blev personligt ansat af GBC til at skrive 
en tilbagevisning af den CD. Resultatet blev en 
lang afhandling, hvor forgiftningsrygterne blev 
tilbagevist punkt for punkt. Der var intet hold 
i dem overhovedet, og man hørte ikke mere 
til dem indtil for nyligt, hvor de mærkeligt nok 
igen er begyndt at pible frem på Internettet.

Her vil det være på sin plads med lidt bag-
grundshistorie, som jeg personligt har hørt 
fra Ravindra Svarupa Prabhu, da jeg tjente 
under ham i ministeriet for ISKCON’s beskyt-
telse. Jeg var den eneste ansatte og leder af 
dette ministerium, der eksisterede dengang i 
et års tid.

Forgiftningsrygterne blev spredt af en vis 
Nityananda Dasa, der også var ophavsmand 
til ritvik-teorien, og som på det tidspunkt drev 
et projekt i USA under navnet Vedic Village. 
Det var hans eget private projekt, for Nitya-
nanda havde nemlig et anstrengt forhold til 
sine gudsbrødre i GBC.

Det havde rod i Robin George-sagen. Kan 
nogen huske den sag? En 14-årig amerikansk 
pige, Robin George, var blevet tiltrukket af de 
hengivne og ville gerne flytte ind i ISKCON-
templet. Men hendes forældre ville ikke have 
det, og eftersom hun også var umyndig, af-
gjorde tempelpræsidenten, at det kunne der 
ikke blive tale om.

FORGIFTNINGSRYGTERNE
af Jahnu Dasa
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På en eller anden måde fandt Robin George 
i stedet vej til Nityananda, der lod hende flytte 
ind i sit tempel. Ikke alene det, men han for-
førte hende også til sex. Efter en tid løb hun 
hjem til sine forældre, der selvfølgelig blev 
bestyrtet over, at Nityananda havde haft sex 
med deres 14-årige datter. Derfor besluttede 
de at anlægge sag. De sagsøgte ISKCON som 
forening frem for en enkeltperson, da det ville 
give meget mere i erstatning. ISKCON endte 
med at bruge en hulens masse penge på at 
få sagen afgjort uden for retten og betalte en 
kæmpeerstatning til Robin George.

Nityananda blev selvfølgelig bedt om at 
punge ud, men han nægtede pure at tage an-
svar for sine gerninger og betalte ikke en øre. 
Han blev så smidt ud af ISKCON. Siden da 
har han hadet GBC og forsøgt at skabe splid i 
ISKCON. Han stiftede først Vedic Village som 
et alternativ til ISKCON, men ingen undtagen 
et par uduelige hippier gad flytte ind der.

Han forsøgte derefter at starte en revolution 
i ISKCON ved at vende hengivne mod GBC. 
Med det formål opfandt og spredte han ritvik-
ideen om, at alle guruerne i ISKCON er uauto-
riserede, og kun Srila Prabhupada kan indvie 
disciple. Det er selvfølgelig en mærkelig teori, 
siden Srila Prabhupada klart gav udtryk for, at 
hans disciple skulle videreføre discipelrækken 
på traditionel vis efter hans bortgang.

Da Nityananda så, at hans plan ikke virkede, 
opfandt han så en ny ting i sit forsøg på at 
skabe splid i ISKCON. Det blev til rygtet om, 
at Srila Prabhupada var blevet forgiftet af sine 
nærmeste disciple, så de kunne overtage 
ISKCON og blive guruer efter hans bortgang.

Her vil jeg ikke komme ind på hver enkelt 
påstand, der blev rejst på den famøse CD. 
Hvert enkelt punkt er allerede blevet belyst 
og tilbagevist i min oprindelige artikel, A Re-
futation of the Poison CD, som jeg kan sende 
til enhver, der måtte ønske det. Kort kan det 
siges, at der er overhovedet intet bevis, hver-
ken medicinsk eller fra lydoptagelser, på, at 
Srila Prabhupada skulle være blevet forgiftet 
af sine disciple.

Inden Srila Prabhupadas sidste dage havde 
han desuden allerede udnævnt tolv disciple, 
der skulle fortsætte discipelrækken som gu-
ruer efter hans bortgang. Hvad grund skulle 
de have til at slå ham ihjel, specielt når han 
allerede lå på sit dødsleje? Alle, der ved, hvad 
der foregik dengang, kan bevidne, at den kær-
lighed, der blev udvist af dem, der omgav Srila 
Prabhupada, var ægte, og deres hengivenhed 
blev godtaget af Srila Prabhupada. Vi har in-
gen grund til ikke at godtage den i anden end 
samme ånd af kærlighed til Srila Prabhupada.

Jeg skriver dette, for dette rygte, der frem-
kom første gang i 1997, er nu igen begyndt 
at vise sit grimme ansigt på foranledning af 
folk (jeg nægter at kalde dem hengive), der 
ikke har ISKCON’s velvære og succes for 
øje. Tværtimod er det folk, der forsøger at 
stoppe Srila Prabhupadas mission. Som Srila 
Prabhupada på et tidspunkt sagde, kan intet 
stoppe ISKCON undtagen interne stridigheder. 
Derfor var en af hans sidste instruktioner: ”Je-
res kærlighed til mig vil vise sig på den måde, 
hvorpå I samarbejder med hinanden efter min 
bortgang om at videreføre den organisation, 
jeg har startet.”

Lad os ikke forstyrres af mennesker, der 
forsøger at skabe splid i ISKCON. Den eneste 
gift i dette tilfælde er de giftige rygter, der er 
startet af en mand, der hader GBC og ISK-
CON, og som desværre har vundet genlyd 
hos andre Kali-elementer, hvis eneste mål er 
at standse Srila Prabhupadas mission for at 
åndeliggøre verden.
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Nyt fra Hare Krishna er nu udkommet fast i 
tyve år. Derfor ville vi gerne lodde stemningen 
blandt vores læsere for at få en ide om, hvad 
vores plads i den danske Hare Krishna-verden 
er. Det er nemlig ikke lige så indlysende, som 
da det første blad udkom i 1999. Dengang 
havde Nyt fra Hare Krishna næsten monopol 
på at være medie for Danmarks hengivne. 
Opgaven med at informere og holde sammen 
på alle omkring en fælles identitet gav sig selv.

I dag er situationen en anden. Alle har 
adgang til masser af Krishna-bevidst digital 
information fra Danmark og resten af verden. 
Nyt fra Hare Krishna er kun en blandt mange. 
Hvad er vores funktion? Har vi overhovedet 
en?

Derfor bad vi i oktobernummeret alle be-
svare et spørgeskema. Vi har efterfølgende 
modtaget omkring 75 besvarelser. Vi havde 
ventet flere, da over 1.000 modtager bladet 
enten i trykt eller digitalt format. Alligevel giver 
75 besvarelser et godt indtryk og noget at ar-
bejde videre med. Tak til alle jer, der har svaret!

Til vores lettelse synes alle på nær én, at 
Nyt fra Hare Krishna er vigtigt. Over 50 procent 
mener, at det er meget vigtigt for Hare Krishna 
i Danmark at have sit eget medlemsblad, og 
resten (lidt under 50 procent) mener, det er 
godt. Kun en enkelt svarede, at det ikke er 
særlig vigtigt for ISKCON i Danmark.

Med hensyn til, om bladet er personligt 
vigtigt, svarede 22,8 %, at det er meget vigtigt 
for deres åndelige liv, og 49,1%, at det betyder 
noget for dem. For 17,5 % er det ikke særlig 
vigtigt, og 10 % gav individuelle svar, der an-
gav, at de læste det og satte pris på det.

Bliver alt i bladet læst? Somme tider undrer 
vi os f.eks.: ”Hvem gider læse en køkkenside?” 
Men jo, 43,1 % svarede, at den interesserer 
dem meget. Svarene viste, at alt, vi skriver, 
bliver læst. Lokale nyheder interesserer 69 

%, filosofi 58,6 %, personlige historier og 
interviews 56,9 %, Prabhupadas side 50 %, 
videnskab 43 % og hengiven tjeneste i praksis 
51,7 %. Selv den laveste score – kalender og 
boganmeldelser – havde interesse blandt 25,9 
% af svarene. Med andre ord ser det ud til, 
at alle emner har læsere. 30,2 % læser hele 
bladet, 22,2 % op til ¾, 28,6 % op til halvdelen 
og 19 % under en fjerdedel af bladet.

56,5 % læser bladet hver måned, 30,6 
% engang imellem, 11,3 % sjældent, og en 
svarede ”oftere”. Med hensyn til hvor meget 
tid der bruges på bladet: 38,5 % bruger 30-60 
minutter, 32,7 % 15-30 minutter, 23,1 % 0-15 
minutter, en bruger flere timer på det, og en 
har det liggende fremme, indtil det hele er læst.

Halvdelen af dem, der modtager bladet 
digitalt, sætter så meget pris på det, at de 
også ville betale for det, hvis det kostede no-
get (f.eks. 100 kr. årligt). Det betyder, at den 
anden halvdel ikke ville modtage det, hvis 
det kostede noget. Af hensyn til sidstnævnte 
fortsætter bladet derfor med at være gratis for 
digitale modtagere. Men vi vil nok udsende en 
generel anmodning én gang om året om en 
lille donation, selv om det ikke får indflydelse 
på, om man modtager bladet.

Med hensyn til aldersfordeling er det inte-
ressant, at der ikke ser ud til at være nogen 
særlig aldersgruppe, der læser Nyt fra Hare 
Krishna. Den yngste besvarer var 21 år og 
den ældste 85 år med alle aldre ind imellem 
og ingen særlig aldersgruppe, der skiller sig 
ud. Nyt fra Hare Krishna er altså hverken et 
ungdomsblad, gammelmandsblad eller noget 
midt imellem. Er vi ligefrem transcendentale til 
den kropslige livsopfattelse?

Ud over de generelle svar fik vi også mange 
kommentarer med på vejen. Nogle var ro-
sende (”Mange tak for det fantastiske arbejde, 
I laver med bladet.” ”Smuk tjeneste.” ”Bra job-

LÆSERUNDERSØGELSE 2019
af Lalitanatha Dasa
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bar.” ”Tack till redaktionen!” ”Jeg sætter stor 
pris på bladet og glæder mig til hvert nyt num-
mer.” ”I gør et flot og uundværligt 
stykke arbejde!” ”Takk for at 
dere lager et så fint ma-
gazin.”), hvilket vi selv-
følgelig siger tak for. 
Endnu mere interes-
sante og brugbare 
var kritikpunkter og 
konkrete forslag, 
f.eks.:

”Savner f lere 
sider og en teg-
neseriestribe.” Ja, 
en tegneserie ville 
være en god ide. Kan 
vi finde en god tegnese-
rieforfatter?

”Savner vittigheder som i 
gamle dage på bagsiden.” ”Sav-
ner de der opbyggelige historier, der 
var på bagsiden engang. Tænker, I bare kan 
genoptrykke de gamle en for en, hvis I ikke 
har flere.” Det bliver taget til efterfølgelse. 
Det bliver dog ikke på bagsiden, men vi vil 
fremover igen have en visdomshistorie, som 
vi kaldte dem. Se historien om misundelse i 
dette nummer på side 22.

”For mange forskellige emner. Man kunne 
have 3 hovedemner, der altid går igen, og så 
1-2 ekstra nye spændende indslag, som skifter 
ved hvert blad.” Den tænker vi over.

En skrev: ”Fokuset på enkeltpersoner er for 
stort (om det så er en swami eller lignende). 
Filosofien er langt mere interessant, specielt 
for udenforstående.” En anden skrev: ”Måske 
for meget filosofi og psykologi.” Og en tredje: 
”Det var fint med personlige beretninger i for-
rige nummer. Læser gerne flere.” Det er nok 
svært at tilfredsstille alle.

”Savner lokale nyheder og en sektion reser-
veret til bogdistribution og omsorg for hengivne 
med eksempler.” Den ser vi på.

”Bladet og holdningerne i ISKCON er for 
konservative og statiske. Hvornår fornyer I 

jer – som bevægelse? Eller sats udelukkende 
på det spirituelle/åndelige liv, som er hoved-

formålet med bhakti-yoga, og hold 
verden udenfor i ave.” Den 

tænker vi over. Vi troede 
ellers, at vi var progres-

sive og ekstatiske.
” S a v n e r  n o g e t 

mere om, hvad vi 
kan gøre hjemme 
hos os selv, f.eks. 
om at spise pra-
sada.” God pointe. 
Den er taget til ef-

terretning.
En læser skrev 

også: ”Der er for lidt 
Vedic Observer, altså 

det at belyse aktuelle be-
givenheder ud fra en vedisk 

synsvinkel.” Samme læser skrev: 
”Jeg savner nogle af mine egne artikler i 

bladet.” Og han fortsatte: ”Opret en vedisk 
observans side, og lad mig stå for den.” Jahnu 
Prabhu kommer derfor fremover til at skrive 
en Vedisk Observatør til Nyt fra Hare Krishna.

På vores digitale medarbejders foranledning 
fik vi også nogle tekniske oplysninger om, 
hvilke medier bladet bliver modtaget på og 
læst på. Det er brugbart af hensyn til, hvilke 
formater bladet skal laves i. Med hensyn til den 
trykte udgave skrev en: ”Papiret kunne godt 
være lidt tyndere måske.” En anden mindedes: 
”Det første blad jeg modtog duftede af røgelse. 
Det var behageligt.” Lad os se, hvad vi kan 
gøre i den forbindelse.

Alt i alt en masse nyttig information. Tak 
til jer alle. Overordnet føler vi os bekræftet 
i, at det stadig har sin berettigelse at lave et 
Krishna-bevidst blad i Danmark, og vi vil prøve 
at ramme det, der er behov for blandt jer alle. 
Vi vil ydmygt bede om jeres velsignelse til 
at kunne lave noget, der også fremover er 
brugbart for jeres åndelige og praktiske liv og 
kan bringe os alle tættere på Krishna. Hare 
Krishna.



18

SPØRGSMÅL: Hvordan kan du sige, at ver-
den er et rod? Tidligere skrev du, hvordan du 
mener, at det moderne samfund er kørt helt af 
sporet. Hvad får dig til at mene, at vi har lavet 
et ”kongeligt rod” ud af verden? Hvis du tænker 
på forurening, har vi allerede diskuteret det. Hvis 
du på den anden side sigter til, hvordan folk 
praktiserer deres religion, mener jeg, at vi hver 
især handler ifølge vores egen tro.

Hvad er årsagen til rodet? Hvad får dig til at 
tro, at der er et rod til at begynde med?

SVAR: At “samfundet er kørt af sporet” betyder, 
at menneskelivet er beregnet til selverkendelse, 
ikke sansetilfredsstillelse. 
Alligevel står vi med en hel 
civilisation, der har helliget 
sig til sansetilfredsstillelse. 
”Kongeligt rod” betyder, at 
i stedet for at tjene Gud, 
som det er meningen, at 
vi skal gøre det, tjener vi 
vores sanser.

Det er sandt, at forskellige mennesker handler 
forskelligt i overensstemmelse med deres for-
skellige former for religiøs tro. For nogle er deres 
religiøse tro, at du skal tortureres og dræbes, 
fordi du ikke er muslim. I navn af religiøs tro be-
gås der dagligt så mange grusomheder mod le-
vende væsener. Det er grunden til, at vi må hæve 
os over den falske platform af forskellige former 
for religiøs tro og forstå, at religion er én – igen 
at forbinde sig med den Højeste Person, der er 
kilden alt, der eksisterer. Virkelig at være religiøs 
vil sige igen at være 100 procent forbundet med 
denne Højeste Person. En sådan genforbundet 
person vil aldrig skade andre levende skabninger 

unødvendigt. Men alligevel ser vi, at såkaldte 
religiøse mennesker fra forskellige trosretninger 
i navn af religion er årsag til så megen lidelse for 
andre levende væsener.

Sådanne personer er ikke virkeligt religiøse 
i den sande betydning af ordet, for de er helt 
tydeligt ikke genforbundet med den Højeste 
Person, kilden til hele eksistensen. Hvis de var 
genforbundet, ville de aldrig begå de grusom-
heder, de begår imod andre mennesker, ufødte 
børn og uskyldige dyr.

Rodet er gradvist vokset mere og mere igen-
nem de forskellige yugaer (tidsaldre) i takt med, 
at menneskeheden har forvildet sig mere og 

mere væk fra læren, der 
gives i Bhagavad-gita. 
Enhver intelligent, sensitiv 
person kan se, at verden 
er et rod, bare ved at læse 
en avis.

Du skrev tidligere, at 
forurening kan løses med 
stærkere lovgivning. Det 

ville være sandt, hvis der var regeringer, der 
var stærke og intelligente nok til at vedtage og 
gennemføre den rigtige lovgivning. For eksempel 
er slagterindustrien en af de største forurenere. 
Hvis regeringerne virkeligt var stærke og kvali-
ficerede, ville de med det samme lukke slagte-
rierne. Men der findes ikke sådanne oplyste og 
stærke regeringer på denne planet. Derfor er din 
ide om at løse forureningen med stærkere lov-
givning ikke realistisk. Vi skal først have stærke, 
oplyste regeringer. Da og kun da kan dit princip 
om stærkere lovgivning blive effektivt gennem-
ført. Indtil da hænger vi på en planet, der bliver 
mere og mere forurenet.

BREVKASSE
Verden er et rod

 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 på et spørgsmål om rodet i verden.
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En dag gik den berømte St. Frans af As-
sisi sammen med sin broder Leo til et meget 
berømt kloster, St. Maria af Englen. Det var 
frysende koldt og regnede og sneede. Det var 
allerede sent om aftenen. St. Frans sagde: 
”Hvad er perfekt glæde? 
Hvis vores brødre giver syn 
til de blinde, får de lamme 
til at gå og løbe, giver den 
stumme talen tilbage og 
lader de døve høre, og selv 
hvis de bringer en mand 
tilbage til livet, regner jeg 
det ikke for perfekt glæde. 
Selv hvis vores brødre er så 
dybt lærde, at de kender al 
filosofi og alle videnskaber 
og kan alle de hellige skrifter 
udenad, regner jeg det ikke 
for perfekt glæde. Selv hvis vores brødre kan 
forudsige, hvad der vil ske i fremtiden og forstå 
intelligensen og mentaliteten hos alle former 
liv, anser jeg det ikke for perfekt glæde.”

Broder Leo spurgte overrasket: ”Hvad er 
perfekt glæde da?”

St. Frans svarede: ”Hvis vi prædiker Guds 
budskab og omvender hvert eneste menneske 
i verden til vores tro, anser jeg det ikke for 
perfekt glæde.”

Broder Leo udbrød: ”Frans, sig mig da, hvad 
perfekt glæde er.”

Frans svarede: ”Når vi når frem til vores 
mål, St. Maria af Englen, og det er frysende 
koldt midt om natten, vi er sølet ind i mudder, 
det regner på os, og vi er ved at dø af sult 
og tørst, banker vi desperat på døren. Vores 
broder åbner døren og spørger: ”Hvem er I?” 
Vi svarer: ”Vi er dine brødre. Dette er Leo, og 
jeg er Frans. Vi er kommet for at være hos jer 
og dele jeres fællesskab. Må vi komme ind?” 
Så ser han med afsky på os og siger: ”I er 

ikke mine brødre. I er løgnere. I er foragtelige, 
usle tyve, der udgiver jeg for hellige mænd. I 
ydnytter og piner fattige mennesker. I fortjener 
at blive straffet. Forsvind herfra.” Så smækker 
han døren i ansigtet på os. Jeg anser, at hvis 

vi bærer det og takker Gud 
og tilgiver den mand – at det 
er perfekt glæde.

Så står vi der udenfor og 
lider forfærdeligt. Vi fryser, 
vi sulter, vi dør, og vi ban-
ker desperate igen, og han 
kommer tilbage til døren og 
siger: ”Nå, I er tilbage.” Vi 
siger: ”Min bror, vi er dine 
brødre. Vis os barmhjertig-
hed. Vi sulter, vi fryser, vi 
er ved at dø.” Så bliver den 
mand så vred, at han griber 

en tyk stok, kommer ud og råber ad os. Han 
griber os i nakken og slår os igen og igen, indtil 
vi ligger blødende i sneen, og han efterlader os 
bare der, gennemslået og bespottet. Hvis vi i 
den tilstand kan huske Herren og tænke: ”Min 
Herre, jeg har tolereret alt dette og tilgivet den 
mand som en ofring af min kærlighed til Dig.” 
Broder Leo, det er perfekt glæde. At bære, 
hvad end der kommer til os i livet og huske på 
Herren og tilgive og elske vores broder under 
alle omstændigheder som en ofring til Herren, 
er perfekt glæde.”

Denne tilgivelse er mere lysende end So-
len. At tolerere og bevare bevidstheden om 
tilgivelse og medfølelse betyder at bede som 
en velønsker af alle – vores venner, vores 
familiemedlemmer og selv vores konkurrenter 
og forfølgere – og dermed se enhver situation 
som en mulighed til oprigtigt at søge tilflugt 
hos Herren.

http://www.dandavats.com/?p=46862

PERFEKT GLÆDE: 
EN LÆRE FRA ST. FRANS AF ASISSI

af Radhanatha Swami
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Simpel stuvning med kartofler og 
grønne ærter

(aloo-mattar)
Tilberedelsestid: 25 minutter 
Giver 4-6 portioner
Dette er en populær kombination med ærter 

og kartofler i en sovsestuvning. Ønskes en tyk-
kere, tørrere sovs, reduceres vandet til 2½ dl.

Ingredienser:
3 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1-3 tsk. finthakkede friske grønne chilier
1½ tsk. spidskommenfrø
½ spsk. skrællet, finthakket frisk ingefærrod
½ tsk. sorte sennepsfrø
2 mellemstore, faste, modne tomater i terninger 
uden skræl
½ spsk. korianderpulver
1 tsk. gurkemejepulver
¼ tsk. garam masala
625 g mellemstore kogekartofler
5 dl grønne ærter
3 spsk. finthakkede friske korianderblade eller 
persilleblade 
1½-2 tsk. salt 
0,8 dl varmt vand
1 tsk. citronsaft eller ¼ tsk. mangopulver

Tilberedning:
1. Skræl kartoflerne og skær dem i terninger 

på 0,6 cm.
2. Varm ghee’en i en ca. 4 liters gryde over 

middelvarme, indtil en dis dannes på overfladen. 
Kom chili, ingefær, spidskommenfrø og sort 
sennep i og steg, indtil sennepsfrøene sprutter 
og popper.

3. Rør tomater, korianderpulver, gurkemeje, 
garam masala og kartofler i og steg under 

omrøring i 5-8 minutter, eller indtil blandingen 
er en anelse tør.

4. Kom de grønne ærter i sammen med salt, 
varmt vand og halvdelen af de friske urter og 
bring gryden i kog. Skru ned for varmen til lav, 
dæk gryden til og kog let, indtil kartoflerne er 
kogte uden at være mosede eller falder fra 
hinanden.

5. Før ofringen til Krishna røres resten af urter-
ne i sammen med citronsaft eller mangopulver.

Friturestegte hele kikærtechips
(masala-, kabli chana)
Iblødnings- og tørretid: 30 timer
Tilberedelsestid: 30 minutter
Giver 4 portioner

Ingredienser:
5 dl hele kikærter
1 spsk. tvekulsurt natron
1½ tsk. fint popkornsalt eller tilsvarende fint havsalt
¼ tsk. pulverchili
¼ tsk. chat masala
6-7,5 dl ghee eller vegetabilsk olie til friturestegning

1. Sortér de tørre kikærter og fjern alle frem-
medlegemer eller ikke hele kikærter. Anbring 
dem i en 2-liters skål med koldt vand, tilsæt 
natronen og rør, indtil den opløses. Dæk let med 
et klæde og lad kikærterne stå i blød i 12 timer.

2. Hæld vandet fra og skyl kikærterne. Fyld 
skålen halvt med rent vand og lad kikærterne 
stå i blød i 12 timer mere. Fjern herefter den 
løse skal ved at gnubbe kikærterne let mellem 
håndfladerne.

3. Afdryp kikærterne i et dørslag i 10 minutter. 
Læg dem ud på et stykke bagepapir og slå hver 
kikærte flad med en stenmorter eller træhammer 

EN SÆRLIG
SLAGS VEGETAR, 2

af Dvarakadisa Devi Dasi
Her fortsætter Dvarakadisa Devi Dasi fra sidste nummer med resten af opskrifterne fra artiklen, 

der oprindeligt blev bragt i Back to Godhead 20-12, 1985.
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til en rund skive. Lad kikærterne tørre i 2-3 timer i 
et varmt, solrigt vindue eller på en veranda. Vend 
hver kikært rundt og tør i 3 timer mere.

4. Varm ghee’en eller olien op i en passende 
stegegryde til mellemhøj varme omkring 175 
grader. Drys en håndfuld kikærter i ghee’en. Lad 
kikærterne blæse let op, blive sprøde og lettere 
brune. Løft dem op med en hulske og overfør 
dem til tørring på absorberende papir. Steg re-
sten af kikærterne på samme måde.

5. Drys salt og pulverkrydderier over kikær-
terne, mens de stadig er varme. Bland dem godt. 
Ofres til Krishna.

Friturestegte eller ristede papadam
(paparal pappadam)
Tilberedelsestid: 20 minutter

Selv om disse tynde papadam strengt taget 
ikke er ’brød’, har de form som fladbrød og serve-
res ofte ved afslutningen på et vedisk måltid. De 
runde, tynde papadam på 7,5 til 20 cm i diameter 
er lavet af en dej af malet dal (linser, bønner eller 
gule ærter). De kan være krydrede eller uden 
krydderier og er tørret i solen, indtil de er sprøde. 
Man kan købe dem færdiglavede i enhver indisk 
og også tit andre orientalske butikker. Opbevar 
dem i en tætsluttende beholder, så vil de holde 
i mange måneder. Når man har brug for dem, 
frituresteger eller rister man dem blot.

Friturestegning af papadam:
Opvarm 5-7,5 dl ghee eller vegetabilsk olie 

over middelvarme i et stort stegemedium med 
mindst 7,5 cm høje sider. Når temperaturen 
når 180 grader, kommer man en papadam i. 
Den blæser med det samme op og udvider sig 
til næsten dobbelt størrelse. Steg den på hver 
side i nogle sekunder, indtil den er sprød og 
bleggylden. Løft den op, afdryp den og tilbyd 
den rygende varm til Krishna.

Tørristning af papadam: 
Glødende kul er den bedste varmekilde til tør-

ristning af papadam. Men hvis et gaskomfur eller 
elektrisk komfur er det, man har, lægger man 

blot en tør papadam på en bagerist 4 cm over 
varmekilden. Når et område på papadam’en 
har udvidet sig og er ristet, flyttes bageristen til 
det næste uristede område. Rist hver side, indtil 
papadam’en har udvidet sig fuldt ud og er ristet 
og har små sorte pletter. Den sprøde papadam 
ofres varm til Krishna.

Rismelsbudding
(phirni)
Tilberedelsestid: 30 minutter 
Giver 8-10 portioner
Denne budding er som Vestens buddinger. 

Men den kræver mindre mælk, tager mindre 
tid at lave og giver forbløffende velsmagende 
resultater.

1,33 l frisk mælk
0,8 dl fintmalet rismel
0,8-1,2 dl sukker eller tilsvarende naturligt sødemiddel
1/8-¼ tsk. kardemommepulver
1/16 tsk. muskatpulver
0,6 dl mandelsplinter
3 spsk. pistacienøddesplinter
5-6 dråber kewra- eller ruh-essens

1. Bland rismel med 2,5 dl kold mælk og bland 
godt, indtil blandingen er cremet og helt uden 
klumper.

2. Hæld resten af mælken i en mellemstor 
gryde og bring den i kog under konstant om-
røring over høj varme.

3. Skru ned for varmen til middel. Hæld lang-
somt blandingen af ris og mælk i og kog under 
konstant omrøring i 8-12 minutter (omrøringen 
skal være konstant og rytmisk for at undgå dan-
nelse af klumper og holde blandingen jævn).

4. Tilsæt sødemiddel og pulverkrydderier og 
fortsæt med at koge let og røre i ti minutter mere, 
eller indtil buddingen har en cremet konsistens.

5. Tag gryden af varmen og lad den afkøle i ti 
minutter. Rør, tilsæt halvdelen af nødderne og, 
hvis det ønskes, essenserne. Hæld buddingen i 
8-10 små skåle og stil dem til køl i køleskab. Pynt 
hver portion med et drys af resten af nødderne, 
før de ofres til Krishna.
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Der var engang en fattig mand, der ikke 
engang havde nok til at sørge ordentligt for sin 
familie. En dag sad han under et træ i skoven 
og tænkte over sin situation. Pludseligt hørte 
han en stemme: 

”Jeg er ejeren af denne skov. Jeg er en 
mægtig skovånd. Jeg har bemærket din fat-
tigdom og besluttet mig for at hjælpe dig. 
Jeg vil opfylde ethvert ønske, du har, på én 
betingelse: For hvert ønske, jeg opfylder for 
dig, vil jeg give din nabo dobbelt så meget af 
den samme ting.”

Manden svarede: ”Ja, selvfølgelig, hvis jeg 
kan få alt, som jeg vil have, tager jeg imod din 
velsignelse!”

Da manden kom hjem, tænkte han sit første 
ønske: ”Kære skovånd, jeg har flere børn, end 
vi havde planlagt, og vores hus er for lille. Kan 
du gøre det større?” Puf, hans hus havde tre 
værelser mere! Han blev meget glad.

Den næste morgen gik han ud i marken for 
at arbejde og lagde mærke til, at hans nabos 
hus også var blevet større, ja, dobbelt så stort 
som hans. Han kaldte på ham og 
sagde til ham: ”Det glæder mig 
på dine vegne!”

Om aftenen bad han igen til 
skovånden: ”Lad min familie 
blive større – flere børn, 
børnebørn, gæster – gør 
mit hus til et treetagers hus!” 
Puf, det skete. Han gik igennem 
de nye etager og værelser med sin 
familie. Alt var så fint, og 
de var alle glade. Men 
før han gik i seng den 
aften, kiggede han ud af 
vinduet og lagde mærke 
til, at hans nabos hus var 
vokset så meget, at det nu 
havde seks etager, og han 
havde dobbelt så mange børn 

og familie som ham.
Den næste morgen bad han til skovånden: 

”Min mark er for lille til at kunne brødføde min 
familie. Kan den blive ti gange større?” Puf, 
hans mark var ti gange større og fyldt med 
afgrøder. Og hans nabos mark var tyve gange 
større, uden at denne havde gjort noget for det. 
I det øjeblik følte han et stik af misundelse. Han 
havde det dårligt med sin nabos gode held, 
rigdom og lykke. I en uge pinte og plagede 
det ham. Til sidst gik han ud til træet og bad 
til skovånden: ”Kan du fjerne mit ene øje?” 
Puf, han mistede med det samme sit ene øje. 
Da han kom hjem, kunne han ikke vente med 
at se, hvordan hans nabo manglede begge 
sine øjne, og han følte en ond glæde over sin 
nabos ulykke.

Fortalt af Sacinandana Swami. Misundelse 
over andres lykke, specielt Krishnas, er den 
virkelige grund til vores ophold i den materielle 
verden.

MISUNDELSE
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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. 19.

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

Søndag den 27.10: Diwali. Festprogram fra kl. 15

Torsdag 7.11: Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bort-
gang. Aftenprogram fra kl. 17.

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

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

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

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

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

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Hver søndag kl. 15-18: Søndagsfest med kirtana, 
foredrag og prasada. 

Ingen spesielle programmer i november.

Søndag 27.10: Søndagsfest fra kl. 15 med feiring av 
Govardhan puja, Gopuja og Diwali

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag 
og prasada. 

Kirtan og foredrag hver dag kl. 7.30-9.00 og kl. 19-20 
(ikke søndag): 

Ingen spesielle programmer i november.

Ekadasi: 8. og 22. november.

Web: harekrishna.no

Oslo: Facebook: Iskcon Norway (Hare Krishna 
Movement), Mail: norgeiskcon@gmail.com
Bergen: Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon, Mail: 
govindabergen@gmail.com

Krishnas Cuisine



BLIV MEDLEM AF ISKCON
For et år siden trådte den nye religionslov for trossamfund uden for folkekirken i kraft. 

Hare Krishna eller ISKCON Danmark har været et anerkendt trossamfund i mange 
år (siden 1997), og intet ved den nye lov ændrer noget ved det. Ikke desto mindre 
ligger det i loven, at de forskellige religionssamfund skal kunne dokumentere deres 
medlemstal. ISKCON har hidtil ikke ført noget medlemskartotek, men med templet i 
København i spidsen er det blevet besluttet fremover at gøre det. Derfor opfordres 
alle til at indmelde sig som medlemmer af ISKCON Danmark. Dette medlemskab er 
gratis og indebærer ingen forpligtelser (eller medfører nogle rettigheder). Det handler 
kun om at dokumentere, at vi er dem, vi er. 

Derfor ligger der en tilmeldingsblanket sammen med det trykte blad. Den blanket 
kan udfyldes og indsendes til templet i København. For digitale abonnenter bliver der 
oprettet en online formular (om den vil være tilgængelig ved dette blads udgivelse, 
er endnu usikkert).


