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Onsdag 12.6 Sri Baladeva Vidyabhusanas bortgang
                      Ganga Puja
                      Srimati Gangamata Gosvaminis  
  fremkomst
Torsdag 13.6 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Pandava Nirjala Ekadasi)
Fredag 14.6 Bryd fasten mellem 4:25–10:15
Lørdag 15.6 Panihati Cida Dahi Utsava
Mandag 17.6 Snana Yatra
                       Sri Mukunda Dattas bortgang
                       Sri Sridhara Panditas bortgang
Tirsdag 18.6 Sri Syamananda Prabhus bortgang
Lørdag 22.6 Sri Vakresvara Panditas fremkomst
Torsdag 27.6 Srivasa Panditas bortgang
Lørdag 29.6 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn  
  og bønner for Yogini Ekadasi)
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                     Ratha-yatra (8 dage efter Ratha-yatra)
Lørdag 13.7 Bryd fasten mellem 4:43–10:24
Tirsdag 16.7 Guru (Vyasa) Purnima
                      Srila Sanatana Gosvamis bortgang
                      Caturmasyas første måned begynder  
  (faste fra bladgrønt i en måned)
Mandag 22.7 Srila Gopala Bhatta Gosvamis bortgang
Torsdag 25.7 Srila Lokanatha Gosvamis bortgang
Fredag 26.7 ISKCON’s stiftelse i New York
Søndag 28.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Kamika Ekadasi)
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 KALENDER

 INDHOLD

Den 14. maj 2019 gik en af den danske 
yatras hengivne fra 1980’erne, Parajnana 
Prabhu, bort omgivet af hengivne og sang 
af Hare Krishna. Nandapriya Prabhu skriver 
om Parajnana på side 14, og fra Nyt fra Hare 
Krishna sendes et stort tak for den tjeneste, 
han gjorde igennem årene.

To serier begynder i dette nummer. På side 
17 fortæller Lalita-Gopinatha Devi Dasi om 
sit liv, og hvordan hun først lærte Krishnas 
hengivne i Australien at kende. Hun har lovet 
artikler om dette til de næste 3-4 numre af Nyt 
fra Hare Krishna.

På side 13 bringes første del af en serie om 
psykologi – Vedisk psykologi eller Vedanta 
psykologi – som blev trykt i Nyt fra Hare 
Krishna i 2007. Dengang blev serien ikke gjort 
færdig, så derfor bringer vi igen de første dele 
af serien over de næste numre, hvorefter en 
eller to afsluttende artikler kommer til at runde 
serien af.

Srila Prabhupada forklarer denne gang på 
side 3, hvordan alle kan se Gud, hvis man 
udvikler de rette kvalifikationer, på side seks er 
der en virkelig interessant artikel af Sadaputa 
om de vediske skrifters alder (forsidebilledet 
er en association denne artikel), og på side 
10 kan man læse en kronik, som Gaura Nitai 
fra København fik optaget i Kristeligt Dagblad. 
Som afslutning kan man nyde de syltede læk-
kerier og pickles, som Visakha Devi skriver om 
på køkkensiden (side 20). Ld.
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tac chraddadhana munayo
jnana-vairagya-yuktaya

pasyanty atmani catmanam
bhaktya sruta-grhitaya

”Den oprigtigt videbegærlige elev eller 
vismand, der er veludrustet med viden og 
utilknytning, erkender den Absolutte Sandhed 
ved at gøre hengiven tjeneste i henhold til, 
hvad han har hørt fra den vediske litteratur, 
Vedanta-sruti.” [Srimad-Bhagavatam 1.2.12]

Folk spørger somme tider: ”Har du set 
Gud?”, eller ”Kan du vise mig Gud?” Nogle 
gange møder vi disse spørgsmål. Svaret er: 
”Ja, jeg ser Gud. Du kan også få Gud at se. 
Alle kan se Gud. Men du må have kvalifika-
tionen.”

Lad os sige, at der er noget galt med en bil. 
Den kan ikke køre. Alle kan se det, men en 
mekaniker ser det på en anden måde. Han er 
kvalificeret til at se det med større forståelse. 
Han erstatter en manglende del, og med det 
samme kan bilen starte. Men selv om vi har 
brug for så mange kvalifikationer for at kunne 
se en maskine, vil vi se Gud uden nogen kva-
lifikation. Hvor fjollet! Folk er sådanne slyngler 
og tumper, at de ønsker at se Gud med deres 
indbildte kvalifikationer.

Krishna udtaler i Bhagavad-gita, naham 
prakasah sarvasya yoga-maya-samavrtah: 
”Jeg afslører Mig ikke for alle. Min energi, 
yogamaya, dækker mig for deres syn.” Så 
hvordan kan man se Gud uden videre? Men 
denne slyngelagtighed foregår – denne ”Kan 
du vise mig Gud?”, og ”Har du set Gud?” Gud 

er blevet sådant et stykke legetøj, at bedra-
gerne opreklamerer et almindeligt menneske 
ved at sige: ”Her er Gud. Her er en inkarnation 
af Gud.”

Na mam duskrtino mudhah prapadyante 
naradhamah. Syndige slyngler, fjolser, men-
neskehedens laveste – de spørger sådan: 
”Kan du vise mig Gud?” Hvilken kvalifikation 
har de fået, ved hvilken de kan se Gud? Her 
er kvalifikationen: tac chraddadhana munayah. 
Man må for det første have tro (sraddadhana). 
Man skal virkeligt være meget ivrig efter at se 
Gud. Ikke, at man tager det som en pjattet ting 
– ”Kan du vise mig Gud?” – eller som magi. 
De tror, at Gud er magi. Nej, man skal være 
meget seriøs og tænke: ”Ja, jeg har hørt om 
Gud. Så hvis Gud findes, må jeg se Ham.”

Der er en historie i denne forbindelse. Den 
er meget lærerig, så lyt opmærksomt. En pro-
fessionel foredragsholder reciterede Srimad-
Bhagavatam offentligt og beskrev, hvordan 
Krishna er udsmykket med alle former for 
juveler, når Han går ud i skoven med køerne. 
En tyv var til stede i det møde og tænkte: 
”Hvorfor ikke tage til Vrindavana og plyndre 
denne dreng? Han er ude i skoven med så 
mange værdifulde juveler. Jeg kan tage der-
hen, fange barnet og tage alle juvelerne.” Det 
var hans hensigt. Han var seriøs. ”Jeg skal 
finde den dreng,” tænkte han. ”Så kan jeg på 
én nat blive millionær.”

Tyvens kvalifikation var hans følelse: ”Jeg 
må se Krishna! Jeg må se Krishna!” Den iver, 
den ivrighed, gjorde det muligt for ham fak-
tisk at få Krishna at se i Vrindavana. Han så 

 Den vediske litteratur er speciel blandt alle verdens skrifter, for den giver i detaljer en praktisk 
proces, gennem hvilken man kan rense sin bevidsthed og se Gud ansigt til ansigt. I denne 
forelæsning fra Los Angeles den 15. august 1972 forklarer Srila Prabhupada: ”Man må være 
virkelig ivrig efter at se Gud. Man må være meget seriøs og tænke: ”Ja, jeg har hørt om Gud. 
Så hvis Gud findes, må jeg se Ham.”

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Alle kan se Gud

af Srila Prabhupada
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Krishna på præcis samme måde, som Srimad-
Bhagavatam-recitatoren havde beskrevet. Så 
sagde tyven: ”Åh, Du er sådan en god dreng, 
Krishna.” Han begyndte at smigre Ham. Han 
troede, at ved at smigre Ham ville det være 
nemt for ham at tage alle juvelerne. 

Dernæst kom han til sagen: ”Må jeg ikke 
tage nogle af disse smykker? Du er så rig.”

”Nej, nej, nej,” svarede Krishna. ”Min mor 
bliver vred! Jeg kan ikke give dem væk.” 
Krishna spillede rollen nøjagtigt som et barn.

Tyven blev mere og mere ivrig efter, at 
Krishna skulle give ham juvelerne, men ved at 
være sammen med Krishna blev han renset. 
Til sidst sagde Krishna: ”Godt, du må gerne 
tage dem,” men nu ville tyven ikke have dem 
længere. Han blev en hengiven med det 
samme, for i Krishnas selskab var han blevet 
fuldstændigt renset. På en eller anden måde 
bør man komme i kontakt med Krishna. Da vil 
man blive renset.

Gopierne er et andet eksempel på stor iv-
righed efter at se Krishna. Gopierne kom for 
at se Krishna, fordi de var fortryllet af Hans 
smukke træk. De var unge piger, og Krishna 
var utroligt smuk. I virkeligheden var de lystne, 
da de kom til Krishna, men Krishna er så ren, 
at de blev førsteklasses hengivne. Der er ingen 
sammenligning med gopiernes hengivenhed, 
for de elskede Krishna med hjerte og sjæl. 
Det er kvalifikationen. De elskede Krishna så 
meget, at de var ligeglade med deres familie 
og omdømme, da de gik ud midt om natten. 
Krishnas fløjte kunne høres, og de flygtede 
alle fra deres hjem. Deres fædre, deres brødre 
og deres mænd sagde alle: ”Hvor tager I hen? 
Hvor skal I hen her midt om natten?” Men 
gopierne var ligeglade. De tilsidesatte deres 
børn, deres familie, alting. Deres eneste tanke 
var: ”Vi skal ud til Krishna.”

Denne ivrighed er nødvendig. Vi skal være 
meget, meget ivrige efter at se Krishna. Mange 
gopier, der med magt blev afholdt fra at tage 
ud til Krishna, opgav deres liv på grund af en 
stærk følelse af savn. Denne ivrighed er på-
krævet, så kan man se Gud. Uanset om man 

er lysten eller en tyv eller morder eller hvad 
som helst, må man på en eller anden måde 
udvikle denne ivrighed, dette ønske: ”Jeg må 
se Krishna.” Så vil man få Krishna at se.

Den første ting, Krishna ser efter, er, hvor 
ivrig man er efter at få Ham at se. Krishna 
responderer. Hvis man virkeligt er ivrig efter 
at se Krishna, uanset om man er lysten, man 
vil stjæle hans smykker, eller man på en eller 
anden måde er blevet tiltrukket af Krishna, er 
det sikkert, at éns bestræbelse vil krones med 
held. Men man må kun ønske Krishna og intet 
andet. I denne forbindelse har Rupa Gosvami 
skrevet et vers:

smeram bhangi-traya-paricitam saci-vistirna-drstim
vamsi-nyastadhara-kisalayam ujjvalam candrakena
govindakhyam hari-tanum itah kesi-tirthopakanthe
ma preksisthas tava yadi sakhe bandhu-sange ’sti 

rangah

Ideen er, at den ene gopi råder den anden 
gopi: ”Min kære ven, der er en dreng – Hans 
navn er Govinda. Han står på bredden af 
Yamuna nær Kesi-ghata, og Han spiller på 
Sin fløjte. Han er så utroligt smuk, specielt på 
denne fuldmåneaften. Hvis du gør dig nogen 
ide om at nyde i denne materielle verden med 
dine børn, mand eller andre familiemed-
lemmer, så gå ikke derhen.” Bhangi-traya: 
Krishna står i Sin trebøjede form med Sin 
fløjte. Det er Krishnas tri-bhanga-form, der 
krummer sig på tre steder. Så den ene gopi 
siger til den anden: ”Hvis du fortsat har noget 
ønske om at nyde dit liv i denne materielle 
verden, så gå ikke hen og se Krishna. Lad 
være med at tage derhen.” Ideen er, at hvis 
man ser Krishna bare én gang, vil man 
glemme hele denne meningsløse materialis-
tiske nydelse. Det er, hvad det indebærer at 
få Krishna at se.

Da Dhruva Maharaja så Krishna, sagde han, 
svamin krtartho ’smi varam na yace: ”Min kære 
Herre, jeg vil ikke have andet.” Dhruva Maha-
raja drog af sted for at se Krishna for at få sin 
fars kongerige, og da han så Krishna, tilbød 
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Krishna ham: ”Bed nu om enhver velsignelse, 
du vil have.” Dhruva svarede: ”Min kære Herre, 
jeg har ikke længere noget ønske.” Det er at 
få Krishna at se.

Hvis man er ivrig efter at få Krishna at se, 
uanset hvilket motiv man har, vil man på en 
eller anden måde se Krishna på grund af sin 
ivrighed. Det er den eneste kvalifikation.

I et andet vers udtaler Rupa Gosvami, krsna-
bhakti-rasa-bhavita matih kriyatam yadi kuto 
‘pi labhyate (jeg har oversat ordene Krishna-
bevidsthed fra krsna-bhakti-rasa-bhavita). 
Her råder Rupa Gosvami: ”Hvis Krishna-
bevidsthed er til at få, så køb det med det 
samme. Vent ikke. Det er sådan en fin ting.” Ja, 
Krishna-bevidsthed er til at få. Man kan købe 
det fra denne Krishnabevidstheds-bevægelse. 
Men hvad er prisen? Det er sådan en fin ting, 
men man er nødt til at betale prisen. Hvad 
er den? Tatra laulyam api mulyam 
ekalam: blot ens ivrighed. Det er 
prisen. Man er nødt til at betale den 
pris. Så får man Krishna omgående. 
Krishna er ikke fattig, og sælgeren 
af Krishna – Krishnas hengivne – er 
heller ikke fattig. Han kan uddele 
Krishna gratis, og det gør han. Man 
er blot nødt til at købe Ham med sin 
ivrighed.

Nogle kan sige: ”Åh, ivrighed? 
Jeg har ivrighed.” Næ, men det 
er ikke så let. Janma-koti-sukrtair 
na labhyate: denne ivrighed kan 
ikke fås selv ved at udføre fromme 
aktiviteter i millioner af liv. Hvis man 
blot fortsætter med at gøre fromme 
aktiviteter, er den ivrighed stadig 
ikke til rådighed.

Denne ivrighed er en meget vigtig 
ting, men den kan kun vækkes gen-
nem selskab med hengivne. Derfor 
giver vi alle en chance for at vække 
deres ivrighed. Så vil man få Gud 
at se ansigt til ansigt. Meningen 
med dette liv er at se Krishna. Det 
er ikke beregnet til at blive hunde 

og svin. Desværre træner hele den moderne 
civilisation mennesker til at blive hunde og 
svin. Dette er den eneste institution – denne 
Krishnabevidstheds-bevægelse – der under-
viser folk i, hvordan man får Krishna at se. 
Den er så vigtig.

Tac chraddadhana munayo jnana-vairagya-
yuktaya. Igennem ivrighed vil man automatisk 
blive beriget med viden og utilknytning. Viden 
betyder ikke: ”Nu har vi opdaget atombom-
ben.” Det er ikke viden. Hvad for en viden er 
det? Folk dør allerede, og man har opdaget 
noget, der fremskynder døden. Men vi giver 
viden om, hvordan man standser døden. Det 
er Krishna-bevidsthed. Det er viden. Jnana-
vairagya-yuktaya. Og så snart man får denne 
viden, bliver man automatisk utilknyttet til hele 
denne meningsløse materialistiske lykke.

Mange tak.
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Fra 1800-tallet frem til begyndelsen af 
1900-tallet kom europæiske forskere og vi-
denskabsmænd i kontakt med Indiens kultur. 
Mange blev imponeret over den vediske civi-
lisations høje alder og den dybe åndelige og 
materielle viden, der findes i den vediske litte-
ratur. Men andre europæiske intellektuelle var 
forfærdede over denne udvikling. For eksem-
pel skrev den engelske professor John Bentley 
om sin konflikt med videnskabsmanden John 
Playfair, der var en beundrer af indisk kultur:

”Ved hans [Playfairs] forsøg på at in-
sistere på hindubøgernes alder på trods 
af absolutte kendsgerninger støtter han 
dermed alle de rædselsfulde krænkelser 
og bedragerier, der findes i dem, under 
den påtagede sanktion af alder … Ja, 
hans mål går endnu videre, for med de 
samme midler forsøger han at vælte den 
mosaiske redegørelse og underminere 
selve grundlaget for vores religion. For 
hvis vi skal tro på hindubøgernes umåde-
lige alder, som han ønsker, vi skal gøre 
det, er den mosaiske redegørelse blot 
en fabel eller fiktion.”1

For Bentley, der var en svoren kristen, var 
sagen enkel. Den mosaiske redegørelse i 
Biblen fortæller, at Jorden blev skabt omkring 
4.004 f.Kr, hvilket modsiges fuldstændigt af de 

vediske skrifter. Derfor må enten Biblen eller 
de vediske tekster være falske.

Bentley og banebrydende indologer som Sir 
William Jones og Max Muller arbejdede hårdt 
og med ret stort held for at overbevise folk om, 
at de vediske skrifter er intet andet end fabler 
og fiktion. De startede en åndsretning, der er 
solidt grundfæstet på de moderne universiteter 
i både Vesten og selve Indien. En af grund-
tankerne inden for denne skole er, at hele den 
vediske litteratur fra Rg Veda til Puranaerne er 
i bund og grund et bedragerisk sammenrod, 
der er skrevet i nyere tid.

I indologiens tidlige dage udtrykte forfattere 
som Bentley åbent den opfattelse, at forfat-
terne til de vediske skrifter var bedragere, 
svindlere og overtroiske fjolser. I dag udtrykker 
akademikere generelt disse konklusioner med 
et mere behersket sprog, der ofte giver indtryk 
af, at de er imødekommende over for den vedi-
ske kultur. Men konklusionerne er de samme. 
For eksempel underviser Clifford Hospital 
på Queens University i Kingston i Canada, 
hvor han har været rektor på det teologiske 
fakultet siden 1983. I et nyligt interview med 
vaisnava-forskeren Steven Rosen diskuterer 
han alderen på Srimad-Bhagavatam:

Steven Rosen: Og den [Srimad-Bhaga-
vatam] går forud for Vopadeva?

Dr. Hospital: Ih ja. Helt sikkert. Som en 

af Sadaputa Dasa

VEDISK KONTRA 
VESTLIGT VERDENSBILLEDE

Følgende artikel er hentet fra Back To Godhead januar/februar 1993. Blev den skrevet i dag, 
ville Sadaputa Prabhu utvivlsomt have tilføjet eller ændret nogle ting, for mange relevante 
videnskabelige og historiske kendsgerninger er kommet for dagens lys siden dengang. Ikke 
desto mindre er det interessant læsning, hvor Sadaputa opridser de store rammer i diskussionen 
af den vediske kulturs alder, som igennem årene er blevet behandlet i Nyt fra Hare Krishna i 
talrige andre artikler.

Sadaputa Dasa (Richard L. Thompson) var den mest fremtrædende videnskabsmænd inden 
for ISKCON indtil sin død i 2008. Han var oprindeligt matematiker med en Ph.D. fra Cornell 
University og forfatter til talrige bøger.
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sidebemærkning er det dog 
interessant, at deres [J. A. B. 
van Buitenens og Friedholm 
Hardys] undersøgelser giver 
en detaljeret analyse af forhol-
det mellem visse dele af Bha-
gavatam og den sydindiske 
alvar-tradition. Jeg mener, at 
de leverer et stærkt argument 
for, hvad folk længe har haft 
en mistanke om: Mange af 
ideerne i Bhagavatam kommer 
fra den sydindiske tradition.”2

Pointen her er, at hvis mange af ideerne i 
Srimad-Bhagavatam kommer fra den mid-
delalderlige alvar-tradition fra Sydindien, blev 
Srimad-Bhagavatam ikke skrevet for 5.000 
år siden af Vyasadeva. Siden Srimad-Bhag-
avatam ifølge sin egen tekst blev forfattet af 
Vyasadeva, svarer Dr. Hospitals kommentar 
til at sige, at Srimad-Bhagavatams virkelige 
forfatter var en bedrager. Men Dr. Hospital 
siger det pænt uden at bruge et grimt sprog.

Alle indologer, historikere og arkæologer på 
de moderne universiteter er enige om, at der 
ingen civilisation fandtes i Gangesbækkenet 
for 5.000 år siden. At påstå, at der var en så-
dan civilisation, anses for helt uholdbart. Det 
betyder, at ingen moderne forsker kan hævde, 
at Krishnas aktiviteter, som de fortælles i 
Srimad-Bhagavatam og Mahabharata, virkelig 
fandt sted. Ifølge de accepterede akademiske 
konklusioner eksisterede civilisationen, hvor 
disse aktiviteter skulle være foregået, sim-
pelthen ikke. Historierne om den civilisation 
er mytologiske og blev gradvist opfundet 
igennem århundrederne, hvilket begyndte med 
tidlige versioner af Mahabharata i det tredje 
århundrede før Kristus og kulminerede med 
Srimad-Bhagavatam i det niende århundrede 
efter Kristus.

Indologer påstår ofte, at Oldtidens indere 
var tilfredse med fabler og ingen interesse 
havde i at nedtegne historie. Men nogle tra-
ditionelle vediske lærde er helt uenige i dette. 

For eksempel har Pandit Kota Vankatachela 
skrevet en bog, hvor han giver en ubrudt kæde 
af konger fra Magadha på Mahabharatas tid 
frem til Muhammad Ghoris invasion af Indien i 
1193. Han går ud fra Puranaerne og relaterede 
sanskrittekster til at finde frem til tidspunkterne 
for disse kongers herredømme.3

Ifølge Vankatachelas fremlægning går In-
diens nedtegnede historie hele vejen tilbage 
fra Middelalderen til tidspunktet for slaget på 
Kuruksetra. Men hans årstal stemmer ikke 
overens med Vestens accepterede akademi-
ske konklusioner. For eksempel er hans årstal 
for Candragupta Mauryas regeringstid 1534–
1500 f.Kr. Ifølge indologerne var Candragupta 
Maurya samtidig med Alexander den Store, 
der invaderede Indien i 326 f.Kr. De afviser 
derfor Vankatachelas liste over konger som i 
det store hele fiktiv.

Hvad er sandheden? For at finde ud af dette 
med rimelig sikkerhed kræves der omfattende 
forskning. Indologer har skrevet hundredvis 
af bøger og professionelle artikler med deres 
opfattelser, og det er nødvendigt at studere 
disse omhyggeligt. Der findes historiske op-
lysninger i mange sanskrittekster inklusive 
større og mindre Puranaer og kommentarer til 
Puranaerne og relaterede tekster. Andre kilder 
bør også granskes såsom tempeloptegnelser, 
Jyotisa-sastraer, kalendere, traditionelle pan-
ditaer som Vankatachela og sluttelig arkæo-
logiske vidnesbyrd og nedtegnelser fra andre 
civilisationer.
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Et af de tidlige indologers hovedkneb var 
at bruge videnskab som et våben til at vise 
absurditeten i de vediske tekster. De lagde 
mærke til, at det er vanskeligt at knække folks 
tro på skrifternes filosofiske og metafysiske 
indhold, siden disse involverer emner, der lig-
ger uden for vores sansers rækkevidde. Men 
ved at vise, at disse skrifter giver en uviden-
skabelig redegørelse for naturfænomener, der 
kan iagttages, kunne indologerne få folk til at 
opgive troen på alle skriftlige læresætninger. 
Det var Bentleys pointe i forbindelse med den 
astronomiske videnskab:

”Det er gennem undersøgelsen af 
sandheden og blottelsen af brahminske 
bedrag, hvilket kun kan gøres gennem 
astronomi, at anstrengelserne fra dem, 
der prisværdigt forsøger at introducere 
sand religion og moral [dvs. kristendom] 
blandt hinduerne, kan få deres ægte og 
gavnlige effekt. Så længe bedragene og 
de falske påstande i hindubøgerne, som 
almindelige mennesker tror er skrevet af 
deres urgamle vismænd, får lov til at for-
blive uafslørede, kan kun lidt fremskridt 
forventes. Men lad sløret blive løftet og 
lad bedragene blive blottet gennem ægte 
og rationel undersøgelse, og skyen af 
vildfarelse vil forsvinde af sig selv. Da 
vil de ikke blot være mere parate, men 
også villige til at tilslutte sig og modtage 
sandhedens ord.”4

Siden Bentleys tid har indologerne ihærdigt 
forsøgt at vise, at indisk astronomi består af 
uvidenskabelige ideer, der er opstået i Indien, 
og fejlrepræsenterede videnskabelige ideer, 
som er lånt fra grækerne og babylonerne.5

Vi kan hævde, at dette ikke er korrekt, men 
der er brug for meget mere forskning. En 
begyndelse er udgivelsen af vores bog Vedic 
Cosmography and Astronomy.6

Til syvende og sidst gav taktikken med at 
bruge videnskab til at miskreditere de vediske 
skrifter bagslag, da videnskaben også blev 

brugt til at bringe kristendommen i miskre-
dit. Som et resultat deraf hælder mange af 
nutidens indologer til en sekulær opfattelse 
og til at afvise den vediske litteratur som 
falsk, ikke fordi den ikke stemmer overens 
med kristendommen, men fordi den går imod 
nogle grundlæggende dogmer inden for mo-
derne videnskab. På samme måde accepterer 
universitetsuddannede mennesker i Indien, 
i stedet for at blive parat til at modtage det 
kristne ”sande ord”, den moderne videnskabs 
mekanistiske verdensbillede. Indvirkningen 
af moderne videnskabelig tænkning på folks 
forståelse af vedisk litteratur illustreres af føl-
gende bemærkninger fra Dr. H. Daniel Smith, 
en professor i religion ved Syracuse University. 
Han kommenterer om Ramayana:

Dr. Smith: For at komme til sagen har det 
noget at gøre med, hvordan man forstår ordet 
avatara eller mere præcist, i hvilken forstand, 
om nogen overhovedet, Ramas avatara var 
historisk. Hvis ja, hvornår? Hvis ja, hvor?

Steven Rosen: De siger Treta-yuga.
Dr. Smith: Det er svaret, der gives. Og de 

bogstavtro kan tilmed give en dato, i juli eller 
noget i den retning i det og det år. Og det er 
fint for den troende, men det er kun ét af flere 
mulige perspektiver. Ser du, det er den bog-
stavtro helligelse til det historiske, ligesom de 
kristne er absolut viet til det historiske i Jesus, 
der er sagens kerne.

Steven Rosen: Rigtigt.
Dr. Smith: Ligesom mange kristne hævder, 

at Jesus virkelig eksisterede i Jerusalem i 
år et, siger mange hinduer det samme om 
Ramayana: Rama eksisterede virkeligt, og 
Han boede i Ayodhya, og da Han drog væk, 
tog Han til Lanka, og der kæmpede Han og 
besejrede Ravana og udslettede hele skaren 
af raksasaer. Så det er en virkelig knibe, folk 
sætter sig selv i. På den anden side er en 
anden måde at forholde sig til det på at sige, 
at det er alt sammen en myte. Misforstå mig 
nu ikke. Den opfattelse påstår ikke nødven-
digvis, at fortællingen er fiktiv. Det, den siger, 
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er, at Ramayana fortæller en historie, der 
ikke behøver at blive taget bogstaveligt i alle 
henseender, og at det i bund og grund er en 
historie, der om ikke andet fortæller en masse 
om menneskets natur.

Steven Rosen: Og nogle troende opfatter 
den sådan?

Dr. Smith: Ja, så sandelig. Temmelig mange 
hinduer deler det perspektiv – ikke mange, 
men der er helt sikkert dem, der gør det. 
Hvordan forholder universitetsuddannede 
hinduer sig for eksempel til det? Nogle holder 
sig helt sikkert blot til deres barndom og siger: 
”Åh Rama. Velsignet være Rama.” Men andre 
forsøger at forstå det som mystisk betydning 
og bore efter dybere psykologiske sammen-
hænge i deres egne erfaringer.7

Bemærk forsøget på at mildne slaget: en 
myte er ikke nødvendigvis fiktiv. Det er blot en 
historie, der ikke behøves at tages bogstave-
ligt, og som fortæller os noget om menneskets 
natur. Grundene, som Smith giver for at kalde 
Ramayana en myte, er værd at bemærke. 
For det første er der problemet med at påstå, 
at Herren Ramacandra levede i Ayodhya i 
Treta-yuga. Det udelukkes af den darwinistiske 
evolutionsteori, der påstår, at på det tidspukt 
for over 864.000 år siden var der ingen men-
nesker af den moderne slags.

Omhyggelig forskning kan imidlertid afsløre 
beviser, der går imod den accepterede viden-
skabelige opfattelse og stemmer overens med 
det vediske billede. Drutakarma Dasa og jeg 
har netop færdiggjort en bog på 900 sider, 
Forbidden Archeology, der giver omfattende 
beviser for, at mennesker af den moderne 
slags har eksisteret på Jorden i mange mil-
lioner år.8

Et andet problem, som Smith kommer ind 
på, hvis vi forstår Ramayana bogstaveligt, er, 
at så er vi nødt til at acceptere eksistensen af 
væsener som raksasaer, der er udstyret med 
bemærkelsesværdige mystiske evner. Smith 
refererer til Ramayanas verden som en “Walt 
Disney verden” af fantasi – en verden, som vi-

denskabeligt uddannede mennesker har svært 
ved at tage alvorligt. Dette problem gælder 
hele den vediske litteratur, der præsenterer 
en opfattelse af virkeligheden, der antager 
eksistensen af mystiske kræfter, væsener med 
subtile kroppe, sjælevandring og avataraer af 
Guddommens Højeste Personlighed.

Dette er også et område, hvor resultaterne 
af omhyggelig forskning støtter det vediske 
verdensbillede. Et stort bevismateriale inden 
for det paranormale underbygger eksistensen 
af subtilt legemliggjorte væsener og mystiske 
kræfter. Den officielle videnskab er tilbøjelig 
til at forkaste dette bevismateriale, fordi det 
bryder med accepterede teorier. Teoretiske 
rammer kan imidlertid ændre sig, og mange 
fremtrædende videnskabsfolk har seriøst stu-
deret paranormale fænomener. Resultaterne af 
forskningen inden for det paranormale område er 
i overensstemmelse med det vediske verdensbil-
lede. De giver empirisk støtte til realiteten af det 
vediske verdensbillede, og den vediske litteratur 
giver en rationel, videnskabelig ramme for for-
ståelse af paranormale fænomener.
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DE DER
HARE KRISHNAER

af Lalita-Gopinatha Devi Dasi

Livet har definerende øjeblikke, der har en 
sådan indvirkning, at de ændrer det fuldstændigt 
og tager én til steder, man aldrig havde forestillet 
sig at skulle komme til. Denne serie fortæller om 
nogle af disse definerende øjeblikke og historien 
om, hvordan jeg mødte ”De der Hare Krishnaer”.

Lad os først ridse baggrunden op. Jeg var lige 
blevet 14, gik i mit første år i high school, og fordi 
jeg er fra Australien, hvor afstande ikke betyder 
noget, ikke engang for skolebørn, havde jeg 
halvanden times transporttid med bus, tog og så 
endnu en bus. Denne daglige rejse til skole var 
et tidspunkt, hvor jeg kunne være social, være 
sammen med venner, kigge på butiksvinduer i 
byen, sidde på togstationen og lave lektier, eller 
blot slappe af i den stinkende varme under den 
smule skygge, jeg kunne finde.

At have ”togvenner” er en del af den austral-
ske rejsekultur, som jeg blev introduceret til i en 
ung alder. Togvenner mødes aldrig undtagen 
på rejsen, men man kommer til at kende dem, 
som om man havde kendt dem altid. Man ender 
med at have ”sin” plads i kupéen, og Gud forbyde 
det, hvis en anden skulle tage den. Man har 
faste venner, som man sidder ved siden af og 
taler med, hvor alle læser deres bog eller avis 
og med mellemrum deler noget af interesse. 
Om morgenen giver det sig selv, at man er stille 
og afslappet, og om aftenen mere snakkesalig, 
når man spiller kort, eller på en fredag åbner en 
tinny (en drik), som man skiftes til at give hver 
uge. Man slipper af sted med en masse, når 
man er tvunget til at tilbringe op til seks timer om 
dagen til og fra arbejde (eller skole) i 40°C i en 
overfyldt blikdåse på skinner. Togkonduktørerne 
er tilbøjelige til at vende det blinde øje til, hvis 
intet bliver for voldsomt, og er generelt hurtige 

med en kommentar, hvis de synes, at man skal 
dæmpe sig lidt. Det gælder for voksne såvel 
som for børn.

Som børn var livet midt i 1980’erne afslappet. 
Det var sikkert for os at lege på gaderne alene, 
tage på bjergvandring (en af mine favoritter) eller 
klatre op ad et vandfald uden at ænse, hvordan 
en edderkop eller slange let kunne blive éns 
død. At blive bidt var sjældent, men det skete, 
og vi så disse dyr, men vidste, hvordan vi holdt 
os på afstand af dem. Vi var ikke pakket ind i vat, 
men blev smidt udenfor og fik at vide, at vi skulle 
lave vores eget sjov og holde op med at se TV. 
Det blev påtvunget os og lærte os at være selv-
stændige og sociale sammen med andre, uden 
at vi behøvede at blive underholdt af teknologi.

Vi havde fire TV-kanaler, da jeg voksede op, og 
selv om de fleste aldrig havde mødt dem, vidste 
vi alle, hvad en ”Hari” var. De var orange folk, selv 
om denne gruppe i virkeligheden var en anden 
organisation, der havde en asrama tæt på, hvor 
vi boede. For os lignede lignede de alle sammen 
Hare Krishnaer. Men vi vidste, at de virkelige Ha-
rier uddelte gratis mad, ragede deres hoveder og 
dansede på gaderne. Selv om folk hadede dem, 
blev de anset for at være harmløse, så længe 
vi ikke ville være en af dem. De var bare en 
flok rare, uskyldige ”originaler”, der også havde 
vegetariske restauranter. Sydneys Govindas og 
Melbournes Gopals var kendt over hele landet. 
Vi havde aldrig hørt noget virkeligt dårligt om 
Harierne i modsætning til andre grupper, selv 
om ordet ”sekt” blev kastet rundt nu og da. Jeg 
havde altid haft en interesse i Harierne, siden 
jeg allerede interesserede mig for spirituelle ting. 
Jeg var en katolsk pige, der sang i koret, valgte 
yoga sammen med de orange folk som et valgfrit 

Lalita-Gopinatha er oprindeligt fra Australien, men har boet i Danmark og deltaget i de danske 
Hare Krishna-aktiviteter de sidste 20 år. Nu bor og arbejder hun i Ålborg. I dette og de følgende 
numre vil hun fortælle om sit første møde og tidlige  oplevelser med Hare Krishna.
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fag i skolen, samlede på hellige genstande og 
tilmed sammen med tusinder andre tog hen for 
at se Pave John Paul II på en væddeløbsbane, 
da han besøgte Australien. 

En dag, da jeg var på vej hjem fra skole, sad 
jeg alene i toget. Den del af turen varede kun tyve 
minutter, så jeg plejede at læse eller kigge ud af 
vinduet. Jeg mærkede et eller andet under mine 
fødder og sparkede det væk. Jeg bemærkede, at 
det havde farver, men glemte alt om det i et lille 
stykke tid. Imidlertid fortsatte jeg med at kaste 
et blik på det lille hæfte nu og da og trak det til 
sidst hen mod mig med min fod, siden det var 
gledet ind under sædet foran mig. På forsiden 
var der et billede af tre små børn med malede 
prikker på ansigtet, to piger og en lille dreng, der 
var glade og lo med en dværgpapegøje i deres 
hænder. De var omgivet af frodigt grønt og var i 
lyse farverige klæder, der var tiltrækkende i sig 
selv. Deres tøj havde jeg ikke set før. 

Hæftet må have været et indstik i morgenavi-
sen. Det var en præsentation af Hare Krishna-
bevægelsen og landbrugssamfundet New Go-
vardhana, Australiens største landbrugssamfund 
og skole. Vi havde alle set dokumentarprogram-
met i TV om ”Harierne”, som de fleste i Australien 
kalder Hare Krishnas hengivne. Hengivne, som 
I måske har hørt om, var Prahlada fra den be-
rømte festival i Polen, ISKCON’s berømte støtte 
og hengivne Ambarish Dasa (Alfred Brush Ford) 
og hans hustru (Dr. Sharmila Bhattacharya), der 
mødtes på gården og blev gift der, hvilket skabte 
en masse mediedækning på den tid. Vi voksede 
op med disse dokumentarprogrammer, hvor de 
fleste var favorable, nogle skeptiske og enkelte 
negative. Fascinationen over Hare Krishnaerne 
forsvinder aldrig helt, og dokumentarprogram-
mer med Hare Krishnaerne dukker op med 
mellemrum. Australien nærer en vis fascination 
og respekt for de orangeklædte folk. Vi elsker 
at elske dem og hade dem, men uanset hvad 
er der normalt altid en følelse af respekt, spe-
cielt for deres Food For Life-programmer og 
vegetariske restauranter, der har været en del 
af Sydney- og Melbourne-scenerne i årtier, og 
som nu kan opleves i mange større og mindre 

byer i alle lande. Med den voksende fokus på 
plantebaseret kost er disse restauranter mere 
populære end nogensinde. 

Men tilbage dengang på den skæbnesvangre 
togtur hjem var det ikke den vegetariske mad, 
der var interessant. Det var præsentationen i 
sin helhed af et fællesskab, der levede fredeligt, 
elskede livet og var på deres egen måde dedi-
keret til deres sag. Der var kun en lille smule 
filosofi om karma, men det var nok for mig til at 
beholde hæftet og gemme det i den nederste 
skuffe, hvorfra jeg engang imellem ville tage det 
frem og læse i det. Kun lidt vidste jeg, hvordan 
det ville påvirke min fremtid. Det ville være der 
i min nederste skuffe de næste fire år. Nej, ikke 
blot det, det har været der i næsten 30 år nu, da 
jeg stadig har det. 

Jeg har nu mødt mange af de hengivne på 
billederne og leet, danset og mærket ekstase 
sammen med dem foran nogle af de smuk-
keste Deiteter i verden. Når jeg kommer hjem 
til Australien, tager jeg næsten altid en tur ud 
til gården New Govardhana. Hvis jeg er hel-
dig, kommer jeg med til en Ratha-yatra eller 
søndagsfest og møder hengivne, jeg kender 
af udseende, om ikke af navn. Det er, hvad der 
forbinder os. Vi har set hinanden til festivaler 
igennem årene, siden jeg tilsluttede mig i 1990. 
Vi har måske ikke talt med hinanden, men der 
er så få af os, at vi på en eller anden måde 
er forbundet og fortsætter med at genkende 
hinanden den dag i dag. Som en del af fælles-
skabet delte vi øjeblikke, der ikke kan opleves 
længere. Når jeg genkender en eller anden fra 
mine første dage i Krishna-bevidsthed, er det 
altid som at møde en gammel ven, der på et 
hjerteniveau er en beslægtet sjæl. Sammen gik 
vi igennem ting, der var sjove, specielle eller 
tilmed vanskelige, og de vil aldrig blive oplevet 
på den samme måde igen. Vi var meget yngre 
og forelskede i forventningerne til hengiven 
tjeneste til Krishna. Vi kom sammen én gang 
om året i kort tid til de berømte australske 
Yatra-festivaler, der ikke længere afholdes. 
Men vi var der og husker dem. (Fortsættes i 
næste nummer).
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HARE KRISHNA MUNK: DET HANDLER 
OM AT GÅ FRA MIDLERTIDIG NYDELSE 
TIL PERMANENT TILFREDSHED

af Gaura-Nitai Dasa

Ved første øjekast er jeg ret underlig. Måske 
også ved andet og tredje. De fleste har nok 
svært ved at forestille sig, hvorfor man som 
ung dansker skulle vælge at barbere sig skal-
det, klæde sig i orange lagner og leve uden 
sex, rusmidler og mors frikadeller. Hvad gik 
der galt? Godt spørgsmål. Jeg mindes at stå i 
ruinerne af et tempel. Min kære mormor havde 
inviteret børnebørnene med på krydstogt langs 
Nilen i Egypten. Jeg var 12 år på det tidspunkt 
og helt elektrisk af begejstring, omringet af 
falmede hieroglyffer og legendariske faraoer 
foreviget i alabast. ”Prinsen af Egypten” var 
også lige udkommet, hvilket fungerede som 
nitrogenbrændstof på min i forvejen livlige 
barnefantasi. Mens jeg med ærbødighed be-
undrede statuen af en majestætisk farao og 
drømte mig væk, bristede guiden min boble 
med en enkelt bemærkning: ”Ramses II døde 
for omkring 3.200 år siden.”

Det var godt nok lang tid! Især når man er 
12 år. Tænk at være død! Det må være vildt 
kedeligt! Gad vide, hvordan det er at være 
død? Da det gik op for mig, at Ramses også 
havde været en lille dreng engang, og at det 
kun var et spørgsmål om tid, før jeg selv skulle 
dø, erstattedes min elektriske begejstring af is-
nende kuldegysninger. Jeg kiggede bange på 
tourguiden, som uforstående så ængstelsen i 
mine øjne. Det var historien om min første ek-
sistentielle krise. De fleste af os konfronteres 
før eller senere med livets store spørgsmål. 
Hvem er jeg? Hvad er meningen med livet? 
Findes Gud? 

Jeg spurgte mine forældre, bedsteforældre 
og lærere, men enten snakkede de udenom 
eller gav usammenhængende svar, der ikke 

formåede at slukke min eksistentielle tørst 
efter svar. Det forekom mig, at de voksne 
grundlæggende ikke havde den fjerneste idé 
om, hvad livet handler om. Jeg ville ønske, 
at jeg kunne sige, at jeg siden dengang har 
været på en uophørlig søgen efter sandheden, 
men det ville være at pynte på min historie. 
At jeg lod mig konfirmere var mindst af alt en 
trosbekendelse, men snarere en undskyldning 
for at feste og modtage pengegaver. 

Så jeg distraherede mig selv med fester, 
hash og hiphop. Jeg sløsede mig gennem 
skolesystemet og skrev mine opgaver med 
venstre hånd. Jeg mindes ikke på noget 
tidspunkt at have været seriøs omkring min 
uddannelse. Hvad var pointen? Jeg forsvandt i 
et sort hul af hash og konspirationsteorier. Jeg 
havde allerede en spontan mistillid til samfun-
det, og det blev ikke ligefrem bedre af at ryge 
fede med vennerne og se dokumentarer om 
New World Order og Illuminati. Efter gymna-
siet var jeg splittet. En del af mig ønskede at 
forlade samfundet og kaste mig selv ud fra 
et fly over regnskoven for at leve afskåret fra 
det moderne samfunds værdier og goder. Ha! 
For en storbyunge som mig selv ville det være 
det rene selvmord. Jeg havde ikke overlevet 
en uge alene i Dyrehaven. Min indre rebel 
kaldte på en revolution, men igen, med hvem, 
hvordan og hvorfor? Det ville aldrig lykkes, og 
selv hvis det gjorde, hvad skulle alternativet så 
være? Endnu en useriøs dagdrøm.

Jeg købte mig et par måneder ved at aftjene 
min værnepligt. Flyvestation Karup blev mit 
nye hjem, og selv om jeg ikke brød mig om det, 
nød jeg godt af den forcerede disciplin. Jeg 
opdagede hurtigt, at når jeg tog gode vaner til 

Bragt som kronik i Kristeligt Dagblad den 21. maj 2019 i en serie om konversioner.
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mig og lagde dårlige fra mig, 
steg min livskvalitet, og så 
begyndte jeg systematisk at 
rydde op i mit liv. Jeg udskif-
tede hashen med meditation 
og vejrtrækningsøvelser. 
Efter værnepligten vendte 
jeg tilbage til København, 
og jeg prøvede at holde fast 
på mine nye gode vaner, 
men det var svært. Der er 
åbenbart forskel på disci-
plin og selvdisciplin. Jeg 
holdt fast i vegetarismen, 
meditationen og læsningen, 
selv om jeg desværre faldt i 
med hashen igen. Selv om 
mit syn på samfundet ikke 
havde ændret sig, havde 
min selvopfattelse det, og jeg oplevede en for-
øget ansvarsfornemmelse over min tilværelse, 
stoppede med at pege fingre og begyndte at 
se indad. Jeg påbegyndte mit andet sabbatår, 
passede et deltidsjob og brugte min fritid på 
at træne, meditere, læse bøger og skrive 
hiphop, og så en skæbnesvanger dag mødte 
jeg en munk.

Han var et fascinerende syn. Alene hans 
påklædning var en bekendtgørelse af hans 
afstandstagen til samfundet, og så alligevel 
stod han lige dér, totalt malplaceret på Køben-
havns gågade. Jeg måtte tale med ham! Der 
var øjeblikkelig kemi imellem os. Det viste sig, 
at vi havde mange fællesinteresser, men hvor 
vegetarisme og meditation var nyt og spæn-
dende for mig, havde det været en integreret 
del af hans liv, siden før jeg blev født. Det var 
åbenlyst, at jeg havde noget at lære, så jeg 
takkede ja, da han inviterede mig til at besøge 
deres tempel i Vanløse. Mit første besøg gik 
lige i hjertet. Det er nok ikke det samme for 
alle, men jeg havde en følelse af at være vendt 
hjem. Rummet var stort og lyst med en smuk, 
men simpel indretning. Lyden af et gammelt 
mantra på et fremmed sprog vibrerede melo-
diøst. De fleste sad på gulvet. Jeg syntes at 

mærke kærligheden i deres stemmer. 
Et år senere sidder vi igen i templet, men 

denne gang er jeg ikke en udefrakommende 
gæst, men aspirerende munk og ceremoniens 
hovedperson. Jeg skal indvies. Det er lidt som 
en konfirmation, men så igen overhovedet 
ikke. Mine forældre er kommet, og der triller 
en glædeståre ned ad min mors kind, mens jeg 
aflægger mine løfter. Hun er stolt, men krydser 
stadig fingre for, at der kommer børnebørn 
senere hen. Vi får se.

Ceremonien er ikke målet, men markerer en 
begyndelse. Spiritualitet er ikke at bekende sig 
til en tro. Hvis der findes en Gud, tror jeg, Han 
er ret ligeglad med, om man kalder sig kristen, 
muslim, jøde eller hindu. Konversion handler 
for mig ikke om at ændre min identitet, få en 
ny frisure eller acceptere en frelser, der er død 
for min synd. For mig handler konversion om 
at ændre min bevidsthed fra egocentreret til 
næstekærlig, fra utaknemmelig til påskønnende, 
fra at finde glæde i midlertidig nydelse til at finde 
permanent tilfredshed i uselvisk tjeneste. Det 
er lettere sagt end gjort og kommer til at tage 
tid. Seks år senere lever jeg fortsat som munk i 
templet, og når folk spørger til min konversion, 
svarer jeg, at jeg arbejder på det.
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SRIMAN PARAJNANAS
GLORVÆRDIGE BORTGANG

af Nandapriya Dasa
Parajnana Dasa forlod denne verden den 

14. maj 2019 omgivet af Hare Krishna-ma-
hamantraet (som blev reciteret af Caitanya 
Candra Prabhu og en optagelse af Prabhu-
padas japa.) Hans kone Bernadette var hos 
ham, og han var omgivet af Krishna-bevidste 
objekter og bøger.

Parajnana Prabhu blev født den 25/8 1967 
af Erik og Betty Olsen. Han voksede op på 
halvøen Reersø i Vestsjælland sammen 
med sin søster Hanne. 
Han tilsluttede sig Hare 
Krishna-bevægelsen i Sol-
dalen på Østerbro i 1986 
som 18-årig. Som bhakta 
tilbragte han en tid i Tysk-
land, før han kom tilbage til 
Danmark for at distribuere 
Prabhupadas bøger på 
gaderne sammen med den 
rejsende sankirtana-grup-
pe. Han havde en stærk, men blid, rolig, dyb og 
dedikeret ksatriya-natur, og han var frygtløs. 
Han havde humor, og de, der kendte ham, ville 
betegne ham som en de mest fremtrædende 
sjæle, de havde mødt. Han var meget afholdt 
af alle de hengivne, familie og venner.

Efter nogle år på sankirtana fik han pro-
blemer med helbredet, og det førte til, at han 
begyndte at tjene i Bhaktivedanta Book Trust 
på Korsnäs Gård i Sverige, hvor han bl.a. hjalp 
med oversættelsen af Caitanya-caritamrta. 
Senere etablerede han sin egen familie sam-
men med Bernadette, og de fik to børn: Gustav 
på 6 og Siri på 4.

Han havde problemer med helbredet i 
mange år, og for et par måneder siden blev 
han diagnosticeret med en aggressiv tumor i 
hjernen. Der var ikke meget at gøre, og syg-
dommen fremskred hurtigt.

Det sidste stadie tilbragte han på et fint ho-

spice i Dianalund med gode faciliteter og en 
dejlig have. Der etablerede de hengivne en 
Krishna-bevidst atmosfære for ham. Mange 
besøgte ham der, og Kamsahanta og Caitanya 
Candra Prabhu overnattede der de sidste næt-
ter sammen med ham. Han gik fredeligt bort 
om morgenen tirsdag den 14 maj. Hans krop 
var dekoreret med tilaka, Nrsimha-kavaca, 
vand fra Radhakunda, maha-blomster fra 
Sri-Sri Gaura-Nitai, tulasi-blade og de hel-

lige navne. Optagelser 
af Prabhupadas japa 
havde spillet uophørligt 
i flere dage. Ved det sid-
ste åndedrag reciterede 
Caitanya Candra Prabhu 
også for ham.

Parajnana Prabhu har 
mange gange udtrykt sit 
ønske om at vende til-
bage til Radha-Krishnas 

højeste bolig, og vi føler os overbevist om, at 
han er på vej mod den åndelige verden, for det 
fortjente og ønskede han, og Radha-Krishna 
opfylder Deres hengivnes oprigtige ønsker.

Hans liv og bortgang har forenet og inspireret 
så mange hengivne. Det er yderst bedrøveligt, at 
han måtte forlade os så tidligt, men vi er taknem-
melige og glade for at have haft mulighed for at 
omgås Parajnana i løbet af hans liv.

Mange tak til de hengivne, der tjente og as-
sisterede ham i denne sidste prøve.

Han efterlader sig sin hengivne kone og to 
små børn. De har brug for at bringe hans aske 
til Vrindavana og sprede den i Moder Yamunas 
hellige vande. Derfor vil vi ydmygt bede dig om 
at donere til den konto, der er sat op for at støtte 
Parajnana Dasas familie, så de kan udføre 
denne hengivne opgave. kontakt eventuelt 
Nyt fra Hare Krishna for nærmere information)

Jeres tjener, Nandapriya Dasa
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Psykologi er viden-
skaben om, hvordan 
man kender sig selv, 
og hvordan ens sind, 
intelligens og bevidst-
hed fungerer. Klassisk 
vedisk psykologi el-
ler yoga-psykologi er i 
modsætning til Vestens 
moderne psykologier 
en sammenhængende 
psykologisk skole med 
en klar forståelse af, 
hvad ego, bevidsthed, 
intelligens, sind og san-
ser er, og hvordan de 
hænger sammen og 
indvirker på hinanden. 
I Bhagavad-gita 3.42 
står der skrevet:

”De aktive sanser er 
højere end død materie 
[sanseobjekterne]; sin-
det står over sanserne; intelligensen er endnu 
højere end sindet; og han [sjælen] er endnu 
højere end intelligensen.”

De fleste har problemer med sindet, så til 
alt held forklarer det efterfølgende vers (3.43), 
hvordan man får bugt med sindet: 

”Når man således ved, at man selv er 
transcendental til de materielle sanser, sindet 
og intelligensen, O stærkarmede Arjuna, bør 

man bringe sindet til 
ro igennem en tilsig-
tet åndelig intelligens 
[Krishna-bevidsthed], 
og dermed igennem 
åndelig styrke få bugt 
med denne umættelige 
fjende, der er kendt 
som lyst [eller begær].” 

Fang med andre ord 
sindet og hold det fast 
med viljestyrken. Det 
lyder så enkelt og li-
getil, men vi ved alle, 
at så let er det i vir-
keligheden slet ikke. 
Arjuna påpeger dette 
over for Sri Krishna i 
Bhagavad-gita 6.34:

”For sindet er hvile-
løst, uregerligt, genstri-
digt og meget stærkt, 
O Krishna, og at kue 

det er, mener jeg, sværere end at beherske 
vinden.”

Krishna giver Arjuna ret, men siger, at det 
alligevel er muligt (Bg. 6.35): 

”O stærkarmede søn af Kunti, det er utvivl-
somt meget vanskeligt at tæmme det hvileløse 
sind, men det er muligt igennem en passende 
praksis og igennem utilknytning.”

Lidt tidligere i Bhagavad-gitas sjette kapitel 

TRASCENDENTAL PSYKOLOGI, 1: Et studie  
af Suhotra Swamis Vedanta Psychology 

af Lalitanatha Dasa

I 2007 udkom Vedanta Psychology fra The Bhaktivedanta Academy i Mayapur. Bogen byg-
ger på en række essays, som Suhotra Swami skrev ud fra Prabhupadas bøger og den vediske 
litteratur generelt. Efter hans død blev disse essays redigeret og udgivet i bogform. 

Bogen inspirerede os til at skrive om Krishna-bevidst psykologi i en serie, der bragtes i Nyt 
fra Hare Krishna i 2008. Der er ikke tale om en direkte oversættelse af bogen eller en streng 
kronologisk gennemgang af den, selv om teksten i et vist omfang vil holde sig til bogens kapi-
telrækkefølge. Serien blev aldrig færdiggjort, så derfor genudsendes de tidligere afsnit over de 
næste numre og bliver derefter endeligt rundet af.
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lod Krishna på samme måde forstå, at det er 
muligt at få bugt med sindet, men at det ikke 
kommer let: 

”For den, der har besejret sindet, er sindet 
den bedste ven. Men for den, som ikke har 
kunnet dette, forbliver sindet den værste 
fjende.” (Bg. 6.6)

Fjender kan være vanskelige at få bugt 
med. Da sindet er den værste blandt fjender, 
siger det sig selv, at det heller ikke må være 
let at kue det. Ikke desto mindre er det muligt 
ifølge Sri Krishna. Det første skridt er at få 
øje på, hvordan sindet er en fjende. Mange 
er ikke klar over dette. Mange har slet ikke 
opdaget, at sindet er noget andet end dem 
selv. Men når man gør det, opdager man, at 
ikke blot er sindet en fjende, og ikke blot er det 
den værste fjende, man har. Det er også den 
eneste fjende, man har. Da Prahlada Maha-
raja i Srimad-Bhagavatam blev spurgt af sin 
dæmoniske fader, Hiranyakasipu, hvorfor han 
(Prahlada) holdt med hans (Hiranyakasipus) 
fjenders side, svarede Prahlada Maharaja 
(SB. 7.8.10): 

”I tidligere tider var der mange tåber, der 
ligesom dig ikke besejrede de seks fjender, 
der stjæler kroppens rigdomme. Disse tåber 
var meget stolte og tænkte, ”Jeg har besejret 
alle fjender i alle ti retninger.” Men hvis en 
person er sejrrig over de seks fjender og er 
ligevægtig over for alle levende væsener, er 
der for ham ingen fjender. Fjender er ren og 
skær indbildning hos den, der er i uvidenhed.”

Med de seks fjender refererer Prahlada 
Maharaja til sindet og de fem sanser (syn, hø-
relse, smag, lugt og følesans). Sindet er altså 
ikke blot den værste, men også den eneste 
fjende, vi alle har. Et bengalsk ordsprog siger, 
at uanset hvor man rejser hen i denne verden, 
følger ens sind med. Man tror, at man kan 
flygte fra sine problemer, eller at de ligger uden 
for én selv, og man arbejder hårdt på at justere 
på verden, så ens problemer kan forsvinde. 
Men for den, der har besejret sindet, er der 
ingen problemer. Srila Prabhupada forklarer i 
sin kommentar til Bhagavad-gita 6.6:

”…Siden sindet er det centrale omdrejnings-
punkt i yoga-praksis, referer atma her til sindet. 
Formålet med yoga-systemet er at beherske 
sindet og trække det væk fra tilknytning til 
sanseobjekter. Det betones her, at sindet skal 
trænes på en sådan måde, at det kan befri 
den betingede sjæl fra uvidenhedens hænge-
dynd. I den materielle tilværelse underkastes 
man indflydelsen fra sindet og sanserne. Den 
rene sjæl vikles ind i den materielle verden, 
fordi sindet er forbundet med det falske ego, 
der ønsker at herske over den materielle 
natur. Derfor bør sindet trænes på en sådan 
måde, at det ikke tiltrækkes af den materielle 
naturs glimmer, hvorved den betingede sjæl 
kan reddes. Man bør ikke lade sig trække 
ned af tiltrækning til sanseobjekter. Jo mere 
man tiltrækkes af sanseobjekter, desto mere 
indvikles man i den materielle eksistens. Den 
bedste måde at frigøre sig på er ved altid at 
engagere sindet i Krishna-bevidsthed.” 

Et indgående psykologisk kendskab er 
således afgørende for enhver, der for alvor 
ønsker at frigøre sig fra den materielle ek-
sistens. Dette er selve formålet med den 
vediske psykologi. Moderne psykologi har 
som sit formål et fromt ønske om at hjælpe 
uharmoniske individer til at tilpasse sig deres 
situation i dette liv. Dette er i virkeligheden slet 
ikke muligt, for denne materielle tilværelse er i 
sig selv en grundlæggende uharmonisk eksi-
stens. Medmindre en psykologis formål er at 
frigøre sjælen fra denne midlertidige materielle 
verden ved at hjælpe den til at have den rette 
sindstilstand i dødsøjeblikket, er den af ringe 
værdi. Krishna siger i Bhagavad-gita: 

”Uanset hvilken tilstand, man husker, når 
man forlader kroppen, O Kuntis søn, er det 
den tilstand, man med sikkerhed opnår [i sit 
næste liv].” (Bg. 8.6)

Psykologiens ontologi
Ontologi er ’læren om verdens egentlige 

væsen’ (ifølge www.ordbogen.com). Det er 
med andre ord en beskrivelse af de virke-
lige elementer, som verden udgøres af. Den 
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vediske psykologis onto-
logi, de grundlæggende 
elementer, som psyken 
består af og formes af, 
omtales mange steder i 
Bhagavad-gita. 

Det centrale i psyken 
er den evige sjæl, dvs. 
jiva’en, det bevidste jeg. 
Bevidsthed er selve 
symptomet på sjælen, lige-
som lys og varme er symp-
tomer på ild. På grund af 
sjælens urene ønske er 
den blevet viklet ind i den 
materielle verden. Dette 
urene ønske er ønsket om 
at herske og nyde eller 
med andre ord at være 
Gud. Dette ønske får den 
rene sjæl til at antage det falske ego, en ydre 
indflydelse, der får sjælen til at identificere sig 
med den materielle energi, selv om den i virke-
ligheden intet har med denne energi at gøre. 

Under indflydelse af det falske ego identi-
ficerer sjælen sig med den fysiske krop, der 
består af forskellige sanser, der sender indtryk 
til sindet, der består af tanker, følelser og 
ønsker. Sindets opfangning af sanseindtryk 
skaber materielle ønsker, dvs. tiltrækning 
til eller frastødning over for forskellige sanse-
indtryk. Sindet påvirker derved intelligensen, 
der kendetegnes af evnen til at skelne og 
vurdere samt af beslutsomhed til at handle 
på sine konklusioner, til at udtænke, hvordan 
sindets ønsker kan opfyldes.

Endnu et vigtigt element i vedisk psykologi 
skal med. Det er måske tilmed det vigtigste 
element, nemlig Oversjælen, der sidder inde 
i sjælens hjerte og giver ham viden, hukom-
melse og glemsel. Med andre ord er sindet 
en energi fra Oversjælen, der er Krishnas, 
Guds, egen ekspansion. Sindet er en virkelig 
ting, for det er Oversjælens energi. Således er 
vores mentale aktiviteter som tanke, forestil-
ling, visualisering, koncentration, følelse osv. 

virkelige fænomener, der 
oprulles efter et komplekst 
mønster. 

Hvorfor er det så kom-
plekst? Hvorfor er studiet af 
sindets bevægelser (som er 
det, psykologi handler om) 
så gådefuldt og kroget? 
Det er det, fordi sindet 
bevæger sig i henhold 
til vores ønsker. Vi har 
mange ønsker, bevidste 
såvel som ubevidste. De, 
vi er bevidste om, er det 
nemt at forholde  sig til, men 
anderledes vanskeligere 
er det med de ubevidste, 
hvoraf det dybeste og mest 
ubevidste af dem alle, nem-
lig ønsket om at nyde og 

være Gud, også er det vanskeligste at få øje 
på og gøre noget ved. Alt i alt gør dette det 
meget vanskeligt at forstå og kortlægge sin-
dets bevægelser.  

Vores ønsker er en meget stærk og så godt 
som usynlig hær, der kaldes kama (lyst eller 
begær). Denne hær har indtaget vores sanser, 
sind og intelligens, hvilket forklares i Bhagavad-
gita 3.40. I kommentaren dertil forklarer Srila 
Prabhupada, at sindet er storleverandøren af 
alle ideer om sansetilfredsstillelse. Fra sindet 
spreder disse ønsker sig som en smitsom 
sygdom til sanserne og intelligensen. San-
seindtryk strømmer ind til sindet, der dvæler 
ved eller mediterer på disse sanseindtryk og 
som reaktion derpå skaber materielle ønsker 
om enten at nyde eller afvise de observerede 
sanseobjekter. Ikke nok med det, men sindet 
observerer også sig selv, hvilket giver ophav 
til endnu flere materielle ønsker. 

At slippe af med uønskede ønsker, selv 
dem, vi er bevidste om, er ikke let. Hvor 
mange gange har vi ikke sagt til os selv, at nu 
skal det være, én gang for alle, den sidste og 
afgørende kamp imod et bestemt ønske? At 
vi en tid senere igen prøver det samme – den 

Suhotra Swami
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endelige kamp imod det samme ønske – viser, 
at det er ikke let frigøre sindet fra materielle 
ønsker. Faktisk er det umuligt. Den eneste mu-
lighed, vi har, er at vælge at lade sindet blive 
styret af åndelige ønsker i stedet for materielle 
ønsker. Medmindre vi erstatter de materielle 
ønsker med åndelige ønsker, dvs. ønsker om 
at tjene Krishna, kan vi ikke slippe af med de 
materielle ønsker. 

Vedisk psykologi anser det dog ikke for 
praktisk, at man analyserer og identificerer 
hvert eneste af disse ønsker. Strategien er i 
stedet at gå til roden, dvs. ønsket om at nyde 
og herske, det ønske, der bragte os til den 
materielle verden. At meditere på det faktum 
er begyndelsen til transcendental psykologi.

Psykologi i den materielle verden
Her i den materielle verden, hvor vores sind 

er indviklet i tiltrækning til den materielle ver-
dens former, er det vigtigt at forstå, hvordan 
sindet virker under indflydelse af den mate-
rielle naturs tre kvaliteter eller guna’er. De 
tre gunaer er sattva eller godhed, rajas eller 
lidenskab og tamas eller uvidenhed. Hvad er 
en guna? En guna er en karakteristisk måde, 
som den materielle natur kan virke på. 

Suhotra Swami skriver:
”Under jagrata eller den vågne tilstand (dvs. 

den tilstand, hvor sattva-guna dominerer) lader 
den materielle natur jivaen have mulighed for 
at virke på det fysiske plan. Bevidstheden fly-
der via sindets subtile kanal igennem sanserne 
ud til sanseobjekterne. I svapna eller drøm 
(dvs. tilstanden i rajas, lidenskab) afbrydes 
den mentale forbindelse til sanseobjekterne. 
I denne tilstand er sindet aktivt, men det er 
absorberet i smrti, hukommelse, dvs. mindet 
om sanseobjekter. Hukommelsen kaster bil-
leder op i sindet uden sammenhæng eller 
koordinering.” (VPs, side v)

I godhed er sjælen vågen og lever i nuet. 
Den er bevidst om verden, og hvordan san-
serne lige nu handler i den ydre verden. Srila 
Prabhupada sagde, at en mentalt normal per-
son er bevidst om sine omgivelser. Han vil for 

eksempel kunne beskrive de steder, han har 
været, være klar over, hvor mange vinduer 
og hvilke farver, der var i de rum, han var i 
osv., netop fordi man i godhedens kvalitet er 
til stede i nuet. 

Lidenskab er en drømmende tilstand, en 
længsel efter at nyde. Alle ideer om at nyde 
i denne verden kommer fra lidenskabens 
kvalitet. Nok er man vågen, men man er al-
ligevel ikke til stede i virkeligheden. I stedet 
fantaserer man om og længes efter, hvordan 
sanseobjekterne kan tilfredsstille én. Liden-
skab er en drøm, for der er ingen nydelse, men 
kun længslen efter nydelse. Selv om sjælen 
er til stede i verden og sanseopfatter verden, 
fantaserer den om det, den sanser, og lægger 
materielle planer, som den derefter forsøger 
at gennemføre.

I uvidenhedens kvalitet er sjælen absorberet 
i sindets mørke side, socati, dvs. beklagelse, 
jammer, sorg og selvynk såvel som galskab, 
vrede, illusion, frygt og andre sider af uvi-
denhedens kvalitet. Sjælen er i endnu højere 
grad end i lidenskabens kvalitet overvældet af 
den kropslige livsopfattelse og endnu mindre 
bevidst om verden omkring sig.  

Den første forudsætning for at besejre 
sindet i den materielle verden er at fremelske 
godhedens kvalitet og reducere påvirkningen 
fra lidenskab og uvidenhed. For at komme til 
godhed må man leve sit liv reguleret og følge 
principper som ingen kødspisning, ingen rus-
midler, ingen utilladt sex og intet hasardspil, 
som alle trækker sindet ned i lidenskab og 
uvidenhed. Man må praktisere renlighed og 
respekt for alle levende væsener. Bhagavad-
gitas 17. og 18. kapitel forklarer i detaljer, 
hvordan man handler i og kultiverer godhed. 
Fra godhedens kvalitet er det muligt at kanali-
sere sine ønsker fra en tiltrækning til materielle 
former til den åndelige energi eller til Krishnas 
tjeneste. Det er den virkelige psykologiske løs-
ning: at opelske en tiltrækning til en højere og 
større form for tilfredsstillelse, så tiltrækningen 
til de lavere former blegner i sammenligning 
dermed. (Fortsættes i næste nummer)
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SPØRGSMÅL: Jeg vil gerne høre jeres me-
ning om det kvindesyn, som findes flere steder 
i teksterne. Det er svært at acceptere den nega-
tive værdiladede fremstilling af det feminine køn, 
når der vurderes på det intellektuelle. I al fald er 
det noget, min kone ikke kan forlige sig med, når 
snakken nærmer sig det religiøse middelalder-
menneskesyn, som man jo også finder i andre 
religioner og dermed også i de vediske skrifter.

Tilknytning er svær at komme udenom, og 
måske er kvinder mere naturligt tilknyttet prakrti 
[den materielle natur]. Men det betyder vel ikke, 
at de er ringere.

SVAR: Jeg vil nok ikke kalde Vedaernes kvin-
desyn middelalderligt. Jeg opfatter det snarere 
som eviggyldigt (hvilket selvfølgelig inkluderer 
Middelalderen).

Det første punkt er, at vi er hverken mænd el-
ler kvinder. Du og jeg er lige nu i mandekroppe, 
men har sikkert været i kvindekroppe i tidligere 
liv eller kan komme det i fremtidige liv. Kroppen, 
uanset om den er mand eller kvinde, er kun et 
hylster. Det gælder for os alle, uanset om vi lige 
nu er mænd eller kvinder.

Kroppen er ikke kun den grove fysiske krop, 
men også den tilhørende subtile mentale krop, 
der betinger os med f.eks. en kvindementalitet el-
ler mandementalitet. Derfor er kvinder og mænd 
mentalitetsmæssige forskellige. Det er ikke et 
spørgsmål om mere værdig eller mindre værdig, 
for alle levende væsener er som åndelige sjæle 
grundlæggende ligeværdige som evige dele og 
tjenere af Krishna. Men det, vi har behov for, det, 
vi ønsker at gøre, og den, rolle, det er naturligt for 
os at spille, er forskellige for mænd og kvinder. 
Derfor betyder virkelig ligestilling ikke, at mænd 
og kvinder skal være ens og gøre det samme. 
Det betyder, at begge parter får lige mulighed for 
at være det, som det er naturligt for dem at være.

Kvinders første behov er beskyttelse, fordi 
de har en svagere og mere udsat natur. Derfor 

skal kvinder ifølge Vedaerne beskyttes på alle 
stadier af livet. Som barn beskyttes en kvinde 
af sin far, som voksen af sin mand, og som 
gammel af sine voksne børn. At en kvinde skal 
beskyttes, betyder ikke, at hun skal være en 
slave for sin mand. Børn skal også beskyttes, 
men det betyder ikke, at de holdes som slaver. 
De beskyttes, fordi de regnes for værdifulde. Det 
samme gælder for kvinder.

Mænd og kvinder er intelligentmæssigt for-
skellige. Den ene side af det faktum er, at mænd 
kan være mere intelligente, end kvinder kan 
være det. Den anden side, som mange ofte ikke 
får med, er, at mænd også kan være dummere, 
end kvinder kan være det. Tilsyneladende har 
det noget at gøre med, hvordan hjernen er skruet 
sammen på henholdsvis mænd og kvinder. Hos 
mænd er enten den intelligensmæssige side af 
hjernen eller den følelsesmæssige side aktiv, 
men ikke begge på samme tid. Hos kvinder er 
begge sider aktive hele tiden. Det betyder, at 
der altid er følelser involveret, når kvinder bruger 
intelligensen, og derfor kan de ikke manifestere 
den samme rene (følelsesløse) intelligens, som 
mænd kan det. Men en kvinde kan ikke heller 
ikke miste intelligensen på samme måde, som 
en mand kan gøre det, når han ligger under for 
sine følelser.

Nu om dage ligger de fleste mænd under for 
deres følelsesmæssige tilknytninger til kvinder, 
og derfor oplever vi ofte kvinder som mere in-
telligente end mænd. Derfor er mange kvinder 
også utilfredse med deres mænd, fordi de kan 
ikke få den beskyttelse, som de gerne vil have 
fra en mand med intelligens.

Kvinders naturlige rolle er at være mødre. Det 
betyder ikke, at de ikke også har andre roller eller 
ikke kan være andre ting. Men at være mødre 
er deres vigtigste rolle. Dette skurrer i ørerne på 
mange moderne mennesker, fordi vi er blevet 

BREVKASSE
Et spørgsmål om kvinder

 ved Lalitanatha Dasa

(Fortsættes side 22)
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I århundreder har mennesker verden over 
vidst, at der ikke går råd i ekstremt salte, sure 
eller søde fødevarer, og i århundreder har folk 
anvendt forskellige teknikker til at præservere 
eller sylte deres fødevarer. Mens man i Vesten 
traditionelt anvender saltlage eller eddike, an-
vender man i Krishnas køkken sukker, olier, salt, 
krydderier og solskin. Citronchutney og mango-
chutney er de to mest populære syltede sager 
i Krishnas køkken, men praktisk talt en hvilken 
som helst frugt eller grøntsag, som ikke er for 
blød, kan let blive til en velsmagende chutney 
– gulerødder, stikkelsbær, chili, ingefær, radiser, 
ja sågar majroer. Uanset hvilken frugt eller 
grøntsag, som falder i din smag, så sørg for at 
få dem så friske og i så god kvalitet som muligt, 
gerne en anelse umodne og uden mærker el-
ler bløde områder. Citroner og limefrugter skal 
være friske med jævn skræl og masser af saft. 
Traditionelt anvender man sennepsolie. Det 
giver en skarphed til chutneyen. Jordnødde- 
eller sesamolie giver en mildere smag og er 
gode til afveksling.

Srila Prabhupada holdt af chutney og nød 
det ofte til sit formiddagsmåltid. Når han rejste, 
havde hans tjener en forsyning med. Yamuna 
Devi Dasi, som var Srila Prabhupadas kok i 
flere år, fortalte mig engang om en varm som-
mermorgen i Vrindavana i 1972, hvor Prabhu-
pada talte om chutney. Han sad på en veranda 
og observerede fire kvinder, som stilfærdigt 
arbejdede. Disse kvinder var besøgende pil-
grimme i Vrindavana, og Prabhupada så til, 
mens de satte et lille improviseret køkken op 
for at tilberede frokost til deres familier. 

”Ved du, hvad achar er?” spurgte han Yamu-
na. ”Det er mangochutney. Når man rejser, 
kan man altid medbringe nogle purier (stegte 
fladbrød) og achar. Førhen, da folk rejste med 
oksekærre, ville man stoppe på et skyggefuldt 
sted, samle noget træ og gobar (tørrede kokas-

ser), tænde et lille bål og tilberede en enkel dal 
(suppe af tørrede bønner). Mens dal’en kogte, 
blandede man fuldkornsmel, ghee (klaret smør) 
og vand til en blød dej. Derefter formede man 
dejen i mindre kugler og tilberedte dem over 
gløderne. Dernæst krydrede man dal’en med 
krydderier stegt i ghee. Og afsluttende tog man 
de grillede brød (kaldet baatier) af gløderne, dyp-
pede dem i en lille kasserolle med varm ghee 
og puttede dem i dal’en. Det var deres simple 
morgenmåltid. Purier, varm dal med baatier og 
medbragt achar. Et måltid så velsmagende, at 
selv de mest velhavende rejste ud på landet for 
at nyde det sammen med landsbyboerne.”

De pickles, vi præsenter her, har en skarp 
og spændende smag. De stimulerer appetit-
ten, fremhæver smagen i den mad, de ak-
kompagnerer, og introducerer en fantastisk 
vifte af smag til et hvilket som helst måltid. 
Smagsoplevelserne spænder fra pikant til sød 
og skarp. Disse pickles går til stort set al slags 
frokost og aftensmad, til de simple såvel som 
mere avancerede måltider. 

Herren Krishna nød også at spise pickles til 
Sine måltider, som det beskrives af en af de 
store åndelige mestre fra det 19. århundrede i 
en sang om Krishnas frokostlege i Vrindavana. 
Sangen nævner omkring 40 eller 50 forskellige 
retter inklusive tolv sure anretninger med tama-
rinde, lime, citron og appelsin, som Herren og 
hans venner nød.

Pickles giver os mulighed for at nyde en af de 
utallige former for smag, som Herren har givet 
os. Srila Prabhupada skriver: ”Faktisk findes 
alle former for smag i jorden, og så snart et frø 
sås i jorden, spirer forskellige træer op for at til-
fredsstille vores trang til forskellige slags smag. 
Sukkerrør tilfredsstiller eksempelvis vores søde 
tand, og appelsiner såvel som ananas og andre 
frugter giver os deres safter for at tilfredsstille 
vores smag for det sure blandet med det søde. 

SYLTEDE
SAGER

af Visakha Devi Dasi (Oversat af Caroline Nordstrand)
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(Fortsat fra side 15) 
det. Entusiasme er et andet nøgleord i Krishna-
bevidsthed. Når tiden er inde til at så sine frø 
eller slå græsset eller høste frugterne, skal det 
gøres, og det kan ikke vente. Vi må holde os i 
Krishna-bevidsthed for at forstå, hvornår det er tid 
til at handle, og hvornår det er tid til at vente eller 

På samme måde er der chilier til at tilfredsstille 
vores smag for det stærke. Selv om jorden er 
den samme, opstår der forskellige slags smag på 
grund af forskellige slags frø. Som Herren Krishna 
siger i Bhagavad-gita: ’Jeg er det oprindelige 
livsgivende frø.’ Guddommens Højeste Person-
lighed har skabt et fuldkomment arrangement til 
produktion af alle livsnødvendigheder. Folk bør 
derfor lære, hvordan man tilfredsstiller Herren 
Krishna. Det er først og fremmest vores job.”

Det er Krishna-bevidsthed: at tage, hvad 
Krishna har givet os, og bruge det i Hans tje-
neste. Denne kunst glæder både Herren og os 
selv. Og som vores hengivenhed og tilknytning 
til Krishna udvikler sig, vil vi føle en hidtil ukendt 
glæde og tilfredsstillelse i livet.

Citron- eller limepickle (nimbu achar)
4 citroner eller limefrugter med jævn, tynd skræl 
1½ spsk. salt
1. Vask citrusfrugterne i varmt vand og tør dem.
2. Skær citrusfrugterne i skiver, fjern kerner og 

gem saften, der løber fra.
3. Bland salt og saft. Put skiverne i et glas og 

hæld saltsaften over.
4. Forsegl med et tætlukkende låg og placer i 

varm sol i to uger (tages ind om natten). Ryst 
glasset dagligt. Skiverne vil gradvist skrumpe 
ind til cirka halv størrelse. 

5. Når skrællen er blød og orangebrun, er de 
syltede citrusfrugter klar til Krishna. Citron- 
eller limepickle, som har stået i et eller to år, 
er en herlig delikatesse.

Krydret citron- eller limepickle (masala 
nimbu achar)
7 dl vand 
3 store citroner eller limefrugter med tynd skræl 
1 tsk. garam masala
1¼ spsk. salt
0,8 dl brunt sukker
½ tsk. gurkemeje 
1. Bring vandet i kog i en lille kasserolle og fjern 

den herefter fra komfuret. Put citrusfrugterne 
i det varme vand og lad dem stå i fem minut-
ter. Tag dem op af vandet, lad dem nedkøle 

en anelse og tør herefter hver enkelt frugt.
2. Skær hver frugt i 8 til 12 skiver. Fjern ker-

nerne.
3. Bland garam masala, gurkemeje, salt og det 

brune sukker. Put skiverne og krydderierne 
i jævne lag i et glas, indtil alle ingredienser 
er brugt. Luk med et tætlukkende låg og 
opbevar i solen i mindst to uger (tages ind 
om natten), før de ofres til Krishna. Ryst 
glasset dagligt. Denne pickle kan holde sig 
i mindst et år.

Krydret citron- eller limepickle i olie 
(masala nimbu achar)
7 dl vand 
3 mellemstore citroner eller limefrugter med 
tynd skræl 
3 spsk. senneps- eller sesamolie 
4 eller 5 små, friske stærke grønne chilier, 
halveret
1½ tsk. fennikelfrø
1 tsk. pulveriserede sorte sennepsfrø
¼ tsk. chilipulver 
1¼ tsk. garam masala 
¼ tsk. gurkemejepulver 
1 spsk. salt
1. Bring vandet i kog i en kasserolle og tag den 

herefter af komfuret. Kom citrusfrugterne i 
det varme vand og lad dem stå i fem minut-
ter. Tag dem op af vandet, lad dem nedkøle 
en smule og tør herefter hver enkelt frugt.

2. Skær hver citrusfrugt i 16 skiver, fjern kerner 
og behold saften, der løber fra.

3. Opvarm en teskefuld olie på en lille stege-
pande ved jævn varme. Tilføj de halverede 
chilier, fennikelfrø, sennepspulver, chilipul-
ver, garam masala, gurkemeje og salt. Steg i 
omkring 2½ minut. Fjern panden fra komfuret 
og lad den køle ned.

4. Bland krydderiblanding, citrusfrugter og saft i 
et glas. Luk med et fugtsikkert låg og lad det 
stå i sommersolen i mindst syv dage. Ryst 
glasset hver dag og tag det ind om natten. 
Tilsæt yderligere to spiseskefulde olie på ot-
tende dagen og ryst godt. Det kan nu ofres 
til Krishna. Kan opbevares i flere måneder.
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Grøn chili-pickle (har mirch achar)
Dette er en af de stærkeste pickles og bør 

kun nydes af en connoisseur, da den kan skolde 
den uvante gane. 
225 g små, stærke grønne chilier (vi anbefaler 
den milde jalepenochili) 
½ spsk. pulveriserede timianfrø 
1 spsk. mangopulver
1½ spsk. senneps- eller sesamolie 
1 spsk. salt
1. Vask og tør chilierne
2. Opvarm olien i en lille kasserolle. Tilføj alle 

ingredienserne og steg ved lav varme, indtil 
chilierne er en anelse bløde.

3. Fjern gryden fra komfuret og køl den ned til 
stuetemperatur. Kom det hele i et glas og stil 
det i varm sol i mindst fem dage. Tag glasset 
ind om natten. Herefter ofres det til Krishna. 
Denne pickle vil blive stærkere med tiden.

Blomkåls-pickle (phoolgohi achar)
7 dl vand 
225 g blomkålsbuketter på cirka 3x3 cm
1 tsk. sorte sennepsfrø
½ tsk. gurkemejepulver
1 tsk. garam masala
25 g revet, frisk ingefær 
¼ tsk. chilipulver 
½ tsk. salt 
1½ spsk. senneps- eller sesamolie 
1. Kog vandet i en gryde. Blancher blomkålsbu-

ketterne i to minutter. Tag gryden af varmen 
og si vandet fra.

2. Opvarm olien på en lille stegepande ved 

jævn varme. Tilføj alle ingredienser og steg 
i cirka 30 sekunder.

3. Saml alle ingredienserne i et glas. Luk tæt og 
lad det køle ned. Lad glasset stå i varm sol 
i mindst syv dage, før det ofres til Krishna. 
Husk at tage glasset ind om natten.

Gulerods-pickle (gajar achar)
200 g friske, søde gulerødder
1 spsk. sorte sennepsfrø 
½ tsk. gurkemejepulver
1 tsk. spidskommenfrø 
¼ tsk. bukkehornsfrø
½ til 1 tsk. pulveriserede røde chilier 
¼ tsk. nellikepulver
½ tsk. salt
3 spsk. senneps- eller sesamolie 
¼ tsk. kanelpulver
1. Skær gulerødderne i tynde skiver og kom 

dem i en flad skål. Drys en spiseskefuld 
salt over og lad dem stå i to timer. Skyl dem 
herefter og dræn dem grundigt.

2. Knus sennepsfrø, spidskommen og buk-
kehornsfrø i en stenmorter eller elektrisk 
kværn. Tilføj de resterende krydderier samt 
salt og bland grundigt.

3. Varm olien på en lille stegepande ved jævn 
varme. Fjern panden fra komfuret, lad den 
køle ned i et kvarter og tilføj herefter alle 
krydderierne under omrøring. 

4. Kom gulerødderne i et glas. Hæld kryd-
derierne over, luk med et tætlukkende låg 
og placer i varm sol i en uge (tages ind om 
natten). Ofres herefter til Krishna.

indpodet med en unaturlig ide om, at moderrol-
len er en mindreværdig rolle. Det er selvfølgelig 
absurd, for vi kan undvære mange personer i vo-
res liv inklusive statsministeren, bankdirektøren, 
karrieadvokaten, forretningskvinden osv., men vi 
kan ikke undvære vores mor.

Moderrollen er den vigtigste rolle i samfundet, 
hvis vi ser på den betydning, en mor har i hvert 
enkelt menneskes liv. Ikke desto mindre bliver 
der set ned på det at være mor i vores samfund, 

hvilket er absurd. Det vediske livssyn er ikke 
sådant. Tværtimod er moderen den mest re-
spekterede person i en familie, for ingen har så 
vigtig en rolle som hende. Derfor bliver hun givet 
alle faciliteter til at være mor, hvilket inkluderer 
en god beskyttelse.

Der kan siges mere om det vediske kvindesyn, 
men jeg håber, dette giver en overordnet for-
ståelse af, at der bestemt ikke er tale om noget 
nedværdigende syn på kvinder. Tværtimod – det 
modsatte er tilfældet.

(Brevkasse.... Fortsat fra side 19)
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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.

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Kirkegårdsgata 9, 0558 Oslo
Søndagsfest hver søndag kl. 15-18.

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): 

Ekadasi: 13 (Nirjala, uten vann) og 29. juni.    
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
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
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



BHAKTI SANGAM 2019
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 22. juli til 
søndag den 28. 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 og Radhavallabha Dasa, der alle har bekræftet deres deltagelse, plus 
flere, som 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/.
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