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Tirsdag 2.7 Sri Gadadhara Panditas bortgang
                    Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang
Onsdag 3.7 Gundica Marjana
Torsdag 4.7 Ratha-yatra
                     Sri Svarupa Damodara Gosvamis  
  bortgang
                     Sri Sivananda Senas bortgang
Mandag 8.7 Hera Pancami (4 dage efter Ratha- 
  yatra)
                     Sri Vakresvara Panditas bortgang
Fredag 12.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Sayana Ekadasi)
                     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)
Mandag 29.7 Bryd fasten mellem 5:09–10:33
Søndag 4.8 Sri Raghunandana Thakuras bortgang
                    Sri Vamsidasa Babajis bortgang
Søndag 11.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Pavitropana Ekadasi
                      Radha Govinda Jhulana Yatra begynder
Mandag 12.8 Bryd fasten mellem 5:35–8:38
                       Srila Rupa Gosvamis bortgang
                       Sri Gauridasa Panditas bortgang
Torsdag 15.8 Jhulana Yatra slutter
                       Herren Balaramas fremkomst (faste  
  indtil middag)
                       Caturmasyas anden måned begynder  
  (faste fra surmælk i en måned)
Fredag 16.8 Srila Prabhupadas afrejse til USA
Fredag 23.8 Sri Krishna Janmastami: Herren Sri  
  Krishnas fremkomst (faste indtil midnat)
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Så er det igen juli, sommer og dermed også 
Ratha-yatra festivaler rundt omkring i nogle af 
Danmarks og Skandinaviens byer. Det starter 
i København lørdag den 6. juli, og dagen efter 
er der Ratha-yatra i Malmö. I løbet af ugen be-
søger festivalen Sverige og Norge med optog i 
Göteborg, Oslo og Stockholm. Til sidste sluttes 
Skandinavien af søndag den 14. juli med en 
Ratha-yatra i Aalborg. I København afholdes 
der Ratha-yatra for femtende år i træk, hvilket 
fejres med besøg af en talentfuld gruppe af 
unge hengivne artister fra Europa og USA. Og 
som noget nyt både starter og slutter optoget 
på Nytorv midt inde på Strøget, hvor den ef-
terfølgende fest også finder sted.

Københavnsprogrammet er som følger:
13.00: Rathayatra-optoget starter fra Nytorv
14:15: Optoget vender tilbage til Nytorv
14.30: Velkomsttale
14.40: Bhajana
15.00: Bharata-natyam-dans med Gayatri 

fra Panama
15.20: Forelæsning om vedisk kultur og 

filosofi med HH Mahavisnu Maharaja
16.00: Optræden med børnedans
16.30: Trylleshow med Parasurama Prabhu
17.00: Teater
17.30: Bhajana
18.00: ”Betydningen af Ratha Yatra”, et 

foredrag
18.30: Kathak-dans med Vaishnavi fra Israel
19.00-20.00: Afsluttende kirtana
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Kære Sir Alistair Hardy,
Jeg vil gerne takke Dem mange gange for 

Deres besøg her i går aftes. Vi havde en rigtig 
god samtale om religiøse erfaringer, og jeg 
har omhyggeligt studeret Deres svar til mine 
spørgsmål.

Mit første spørgsmål var: ”Hvad er problemet 
i menneskelivet?” Jeg har allerede forklaret, 
at problemet er, at for øjeblikket er der ingen 
ordentlig forståelse af Gud. Menneskelivet er 
specielt tilsigtet dette formål – at forstå Gud. 
Det er helt naturligt. Katte, hunde eller lavere 
dyr eller mennesker, der næsten er som dyr, 
kan ikke forstå Gud, og de tror heller ikke, at 
der overhovedet er brug for sådanne ting som 
at forstå Gud og vores forhold til Ham.

Ifølge vedisk forståelse er et menneske 
uden forståelse af Gud ikke bedre end et dyr. 
Helt konkret er det den eneste forskel på et 
dyr og et menneske. For mennesket er der et 
religiøst system med religiøse skrifter, uanset 
om det er Biblen, Koranen, Bhagavad-gita 
eller Srimad-Bhagavatam. Det spiller ingen 
rolle. Overalt er der et religiøst system eller 
et filosofisk system i et forsøg på at forstå 
den højeste kraft. I Deres forskningsinstitut 
forsøger De også at forklare den højeste kraft. 
Deres forskningsinstitution er den seneste 
institution, der undersøger den kraft. Derfor 
er den rigtige konklusion, at problemet i men-
neskesamfundet for øjeblikket er at forstå Gud 
eller, som De udtrykker det, den højeste kraft.

Når vi taler om kraft, betyder det, at der må 
være en kilde til kraften – en kraftfuld. For 
eksempel taler vi om elektrisk kraft, hvilket 
med det samme indebærer, at der må være 
en kilde til kraften, nemlig kraftværket, og 
kraftværket styres af en ingeniør. I sidste ende 

er der en livskraft, et levende væsen, der ge-
nererer kraften via et mekanisk arrangement, 
hvorved vi kan erfare kraften på så mange 
måder. Det har De forsøgt at forklare i Deres 
bog: ”Resultaterne af en sådan forskning kan 
udløse en ny fase i den religiøse historie. Folk 
kan blive tilskyndet til at forsøge eksperimentet 
med at nærme sig denne kraft på deres egen 
måde, ikke gennem bøn eller for at påvirke 
fysiske hændelser eller for at opnå national 
sikkerhed eller materielle mål, men for at få 
åndelig styrke og vejledning til en bedre måde 
at leve på eller måske finde ud af, hvordan 
man bedst håndterer en vanskelighed.” Dette 
er virkeligt godt.

De skriver: ”Folk kan blive tilskyndet til at 
forsøge dette eksperiment med at nærme 
sig denne kraft.” Kraft er energi, så når De 
taler om at nærme sig kraften, betyder det 
den kraftfulde. Kraft er ikke uafhængig. Der 
kan ikke være nogen kraft, uden at der er en 
højeste kraftfuld. Det er derfor rimeligt at søge 
efter den kraftfulde. Uden den kraftfulde kan 
ingen kraft eksistere. En politiker eller en stor 
general udøver som den kraftfulde sin kraft 
gennem sin kommando eller gennem sin or-
dre. Derfor er Deres forståelse af kraften ikke 
fuldstændig. De må få folk til at søge efter den 
højeste kraftfulde. 

Vi kan forstå kraften i rigdom. Hvis en mand 
er meget rig, er han magtfuld og kan udvise 
sin kraft ved at bruge penge. Hvis en mand 
på samme måde er meget stærk, kan han 
udvise sin kraft på så mange måder. Hvis en 
mand på samme måde er højt uddannet, er 
han også kraftfuld. Han kan påvirke så mange 
mennesker med sin viden. Derfor er vi nødt til 
at acceptere, at bag kraften må der være en 

Det følgende er et brev, som Srila Prabhupada skrev den 28. juli 1973 til Sir Alistair Hardy 
fra Manchester College i Oxford.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Brev til Sir Alistair Hardy

af Srila Prabhupada
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kraftfuld, ellers er vores viden ufuldkommen.
Når vi forstår den kraftfulde, kan vi med det 

samme kende hans forskellige kræfter perfekt. 
Den kraftfulde har mange kræfter. Hvis en 
person kan forstå, hvad denne kraftfulde Gud 
er, kan han let forstå, hvad Hans kræfter er. 
Hele denne verden styres af kraften fra den 
højeste person eller kraftfulde. 

Vores eneste problem er, at vi undlader at 
forstå den højeste kraftfulde. De underordnede 
problemer såsom overbefolkning er, som De 
har formuleret det, skabt af mennesket. Hvis 
vi accepterer, at den højeste sandhed er den 
kraftfulde, kan den kraftfulde opretholde nok så 
stor en befolkning, ellers er det meningsløst at 
tale om den Kraftfulde, hvis han er underkastet 
nogen form for begrænsning. Den højeste 
kraftfulde er ubegrænset kraftfuld.

I praksis kan vi se, at problemet med over-
befolkning ikke findes blandt dyrene, ligesom 
elefanterne ikke tænker på, hvor de skal få 
mad fra, eller ligesom kattene, hundene og 
svinene hver gang får en håndfuld børn eller 
flere, hvor mennesket til sammenligning får 
ét barn eller to. Tidligere plejede folk at få 
hundredvis af sønner, men nu om dage får en 
mand to, tre eller højst ti sønner. Så hvordan 
kan der være tale om overbefolkning? Vi for-
står fra Mahabharatas historie, at Dhrtarastra 
havde et hundrede sønner, men der er også 
mange andre eksempler. Maharaja Rsabha-
deva havde et hundrede sønner, så de var 
meget fremtrædende mænd. I historien gives 
navnene på de mest prominente mænd. Det 
er derfor sikkert at konkludere, at hvis kongen 
kan få et hundrede sønner, kan undersåtterne 
også få et hundrede, om ikke dem alle, så i 
hvert fald nogle af dem. Alligevel var der på 
den tid ikke tale om overbefolkning. Det finder 
vi ikke i Mahabharatas historie.

I virkeligheden er det ikke et spørgsmål om 
overbefolkning, men om ligelig fordeling af 
mad, ligesom USA producerer mad nok, og 
der er mulighed for at producere mere, men 
regeringen forbyder landmændene at dyrke 
mere. Problemet er ikke, at befolkningen er 

vokset, men at fordelingen er forkludret. Vi 
har også gennem industrialiseringen reduceret 
energien, der bruges på at producere mad, til 
fordel for at producere andre ting end mad. 
I det store hele er det ikke et spørgsmål om 
overbefolkning, men om ligelig fordeling af 
mad eller dyrkning af mad. På grund af mangel 
på Gudsbevidsthed er denne fejl der.

Hvis Gud er almægtig, går Han ikke med til, 
eller i det mindste går Hans repræsentant, den 
materielle natur, ikke med til at give nok mad 
til dæmonerne. Dæmoner betyder Gudløse 
person. I Srimad-Bhagavatam kan vi læse 
om denne historiske hændelse, hvordan der 
på Maharaja Prthus tid var mangel på mad, 
så kongen ville straffe Jordens guddom og 
slå hende ihjel, fordi hun ikke gav mad. Men 
Jordens guddom svarede, at hun havde redu-
ceret forsyningen af mad, fordi hun ikke kunne 
lide at give mad til dæmonerne. Der er ikke 
tale om overbefolkning. Det er et spørgsmål 
om dæmoner. Antallet af dæmoner er vokset, 
og derfor er forsyningen helt naturligt blevet 
mindsket. Ifølge verset fra Bhagavad-gita: 
”Produktionen af mad afhænger af nok regn fra 
himlen”, og det er ikke i vores hænder. Fordi vi 
er blevet Gudløse, og fordi vi er holdt op med 
at gøre ofring eller yajna¸ hvilket betyder at 
tilbede Guddommens Højeste Personlighed, 
kan forsyningen af regn ophøre. Gud er måske 
ikke vred, men hans repræsentanter som den 
materielle natur bryder sig ikke om at give 
nok mad til dæmonerne. Det er den vediske 
litteraturs konklusion. 

Nu om dage er mennesker alle dæmoniske. 
De er ligeglade med, at de lever et syndigt liv. 
De slår dyr ihjel uden begrænsning, hvilket er 
den mest syndige aktivitet og helt unødvendigt. 
De hengiver sig til alle former for berusende 
vaner, og unødvendigt forfalder de til prostitu-
tion. De dæmoniske mennesker drager fordel 
af kvinder, der ikke har en mand, og udnytter 
deres kroppe til sansetilfredsstillelse. Disse 
ting sker, fordi folk ingen viden har om den 
kraftfulde. Det virkelige problem er en mangel 
på Gudsbevidsthed. Folk skal kende den kraft, 
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så vil andre problemer automatisk blive løst. 
Det samme gælder problemet med fejlernæ-
ring. Det kan koges ned til den samme ide. 
Når naturen hævner sig på den dæmoniske 
befolkning, er fejlernæring også en af disse 
former for hævn. Forurening af miljøet er et 
problem, som folk i USA ser på med stor 
bekymring. Dette problem skyldes også Gud-
løshed. I stedet for at dyrke mad producerer 
de nu i stor mængde nogle kunstige livsnød-
vendigheder, for hvilke så megen industri kører 
på højeste kraft. Industrialisering vil sige at 
fjerne folk mere og mere fra Gudsbevidsthed. 
Arbejderne på fabrikkerne er alle sudraer, og 
industriens kapitalister er vaisyaer, så hele 
befolkningen består nu af vaisyaer og sud-
raer, hvilket betyder, at kvaliteterne lidenskab 
og uvidenhed dominerer. En lidenskabelig 
person eller uvidende person kan ikke forstå 
den Kraftfulde. Kun de, der er i godhed eller 
en blanding af godhed og lidenskab kan forstå 
den Kraftfulde, så der er behov for at forandre 
de uvidende personer til personer med virkelig 
viden. Derfor skal disse folk omvendes til at 
blive Gudsbevidste. Det er vores program. Alle 
fra en hvilken som helst gruppe, uanset om 
det er sudra, vaisya eller en hvilken som helst 
gruppe, der er endnu lavere end sudra, tager 
vi imod og gør intelligente og giver chancen 
for at forstå den højeste kraft.

Alt i alt er det virkelige problem at forstå den 
højeste kraft. Alle andre problemer er under-
ordnede. Overbefolkning kan ikke forekomme, 
hvis folk bliver Gudsbevidste. Den almægtige 
kan give ligegyldigt hvor stor en mængde nød-
vendigheder, som folk har. De kan spise godt, 
og så er fejlernæring udelukket. Alle disse 
problemer er opstået på grund af mangel på 
viden om den højeste kraftfulde.

Som du nævnte, er der sammenstød mellem 
racemæssige og nationale interesser, hvilket 
ofte fører til krig. Dette problem skyldes også 
mangel på Gudsbevidsthed, for Gudsbevidst-
hed vil sige at forstå, at vi alle er sønner i den 
samme familie. Der står i Bhagavad-gita, at 
den Højeste Herre må være den Højeste 

Fader. Jeg har min far, han har sin far, der 
har sin far osv. På den måde må der være 
en yderste fader. Det kan ingen benægte. 
Den yderste fader er Gud. Derfor tiltales den 
højeste kraftfulde i alle skrifter som Fader, og i 
Bhagavad-gita omtales den højeste kraftfulde 
også som den højeste sædgivende fader. Fordi 
vi glemmer faderen, og fordi vi glemmer, at vi 
er alle tjenere af den ene højeste fader, kan  
vi ikke se det virkelige forhold mellem det ene 
levende væsen og det andet. Hvis vi virkelig 
forstår, at vi er født af den samme fader, og at 
alting, der findes på klodens overflade, i himlen 
og i vandet, er den Højeste Faders ejendom, vil 
vi forstå, at alle har ret til at bruge den Højeste 
Faders ejendom. Det er ligesom faderen er der 
i en stor familie, moderen er der, og sønnerne 
er der. Faderen giver sønnerne lige så meget 
mad, som de har brug for. Èn søn er måske 
en glubende ædedolk, så han spiser mere end 
en anden søn, men faderen giver til ham. Han 
holder ham ikke tilbage. Faderen er i stand til 
at give alle sine sønner lige så meget, som de 
har brug for. Men hvis den ene søn hamstrer 
mad, er det syndigt. 

Man kan ikke tage mere, end man har brug 
for. Vi ser i praksis, at hvis vi smider en sæk 
korn på gaden, kommer mange fugle og spiser 
hver måske to, tre eller ti kerner, men de gem-
mer ikke til fremtiden. Men hvis vi stiller en sæk 
ris ud på gaden og giver mennesker lov til at 
tage fra den, vil der opstå et regulært slagsmål, 
fordi hvert menneske vil gerne tage mere end 
til sit umiddelbare behov. Dette skyldes også 
mangel på Gudsbevidsthed. Hvis man kan 
forstå, at faderen er der, og han giver dagligt 
brød, hvorfor skal jeg da gemme mere, end 
jeg behøver?

Grunden til den nuværende mangel på mad 
er, at kapitalisterne hamstrer. Der er mad nok i 
verden, men på samme tid mangler der. Hvis 
man er villig til at betale flere penge på det 
sorte marked, kan man få nok. Fra Guds side 
er der mad nok, men fra vores side admini-
strerer vi alting dårligt blot for at tjene flere 
penge. Problemerne vil ikke blive løst uden 
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Gudsbevidsthed og uden at forstå, at alting er 
den Højeste Faders ejendom. Der er så mange 
børn, og Han vil forsyne, så hvorfor skulle jeg 
hamstre mad?

Med hensyn til religionsideologi vil religion 
sige at rette sig efter Guds befalinger, intet 
andet. Gud er stor. Vi er Hans sønner. Han 
giver os alle nødvendigheder. Det er den rig-
tige forståelse. Hvorfor skulle der være nogen 
strid omkring religiøs praksis? Hvis man bliver 
Gudsbevidst, kan man forstå, at fuglene, dy-
rene og planterne er alle sønner af Gud, og vi 
har ingen ret til at slå dem ihjel. Men ifølge de 
menneskeskabte såkaldte religiøse systemer 
er dyrene vores mad, imens en anden religion 
siger: ”Nej, nej, dyr må ikke slås ihjel.” Denne 
forskel i praktiseringen af religiøse systemer 
skyldes mangel på Gudsbevidsthed. Hvis vi 
virkelig kommer til niveauet af Gudsbevidst-
hed, vil alle disse uenigheder finde deres 
perfekte løsning, og medmindre der er 
virkelig Gudsbevidsthed, vil vi ikke kunne 
ændre ideologierne. Jeg har spurgt mange 
kristne herrer: ”Hvorfor slår I ihjel, når 
der står klart og tydeligt i Biblen: ’Du må 
ikke slå ihjel’?” De kan ikke give mig et 
tilfredsstillende svar. På en indirekte måde 
forsøger de at undgå dette spørgsmål. Alt 
dette skyldes mangel på Gudsbevidsthed.

Hvis De derfor virkelig kan hjælpe folk 
til at kende den højeste kraftfulde, vil det 
være en stor hjælp. Men jeg kan se, at 
Deres metode ikke er særligt tilfredsstil-
lende. De laver forskning ved at accep-
tere almindelige menneskers udtryk for 
religiøse følelser. Der er ikke behov for 
forskning. Resultaterne af forskning på 
dette område er allerede perfekt præsen-
teret i Bhagavad-gita. Det eneste, vi behø-
ver at gøre, er at acceptere den, og hele 
forskningsproblemet er løst. De vil gerne 
etablere Deres konklusion om religiøs er-
faring ved at acceptere lægfolks meninger. 
En lægmands sentimentale fremstilling 
af religiøse problemer er ikke en praktisk 
forståelse af religiøse problemer. Religion 

betyder, sådan som vi har forklaret det, Guds 
befalinger. Derfor skal det studeres videnska-
beligt, hvad Hans befalinger er, og hvordan 
man retter sig efter dem. Blot ved at lave 
statistik over almindelige menneskers følelser 
kan vi ikke komme til den rigtige konklusion.

For at nå frem til den rigtige forståelse 
hævder vi, at folk skal benytte sig af denne 
institution, Det Internationale Samfund for 
Krishna-bevidsthed, ved at høre om Krishna 
fra autoriserede bøger som Bhagavad-gita og 
Srimad-Bhagavatam, der blev talt direkte af 
Gud Selv, hvilket derfor gør hele emnet særde-
les videnskabeligt og praktisk. Lad os mødes 
igen og diskutere dette vigtige emne videre.

Jeg håber, dette brev finder Dem ved godt 
helbred.

Deres evige velønsker, 
A.C. Bhaktivedanta Swami
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Første del af Transcendental psykologi slutte-
de med et kig på naturens tre kvaliteter (godhed, 
lidenskab og uvidenhed). Der er ingen chance 
for at forstå og beherske sindet i lidenskabens og 
uvidenhedens kvaliteter. Først i godhedens kva-
litet falder sindet til ro. Et indgående kendskab 
til, hvad naturens kvaliteter (guna’erne) er, og 
hvordan de virker og påvirker én, er nødvendigt 
for at forstå vedisk psykologi. I den forbindelse 
kan et studie af Bhagavad-gitas fjortende, syt-
tende og attende kapitel anbefales.

Sri Krishna henstiller i Srimad-Bhagavatam 
til, at man omgås med godhedens aspekt og 
undgår lidenskab og uvidenhed:

”Indtil man genopliver sin direkte viden om den 
åndelige sjæl og bortdriver den af naturens tre 
kvaliteter forårsagede illusoriske identifikation 
med den materielle krop og det materielle sind, 
må man kultivere de ting, der er i godhedens 
kvalitet. Ved at forøge godhedens kvalitet kan 
man automatisk forstå og praktisere religiøse 
principper, og igennem en sådan praksis vækkes 
transcendental viden.” (SB. 11.13.6)

Det trettende kapitel i Srimad-Bhagavatams 
Ellevte Bog er en indgående instruktion i 
transcendental psykologi med udgangspunkt 
i ovenstående vers. Specielt interessant er 
diskussionen af, hvad årsagen til vores sinds 
tilknytning til materielle sanseobjekter er. Efter 
at Sri Krishna talte ovenstående, kom Uddhava 
ind på, at selv om man befinder sig i godhedens 
kvalitet, kan man somme tider alligevel falde ned 
derfra. Uddhava spurgte:

”Min kære Krishna, generelt ved mennesker 
godt, at materielt liv bringer fremtidig lidelse, 
men alligevel forsøger de at nyde materielt liv. 
Min kære Herre, hvordan kan en velinformeret 
person handle nøjagtigt som en hund, et æsel 

eller en ko?” (SB. 11.13.8)
Uddhavas spørgsmål minder om det spørgs-

mål, Arjuna stillede i Bhagavad-gita 3.36: ”O 
Vrsnis efterkommer, hvad tilskynder én til syn-
dige handlinger, selv imod éns vilje, som om man 
bliver engageret med magt?”

Sind og sanseobjekter
Med deres spørgsmål sigter Arjuna og Ud-

dhava til sindets tilknytning til sanseobjekter, som 
til tider kan overvælde selv transcendentalister, 
der har stræbt efter det transcendentale stade i 
mange år. Få er de tilfælde ikke, hvor en avance-
ret transcendentalist i hvert fald for en overgang 
er faldet ned i en form for sansenydelse på trods 
af at have vidst bedre.  

Sri Krishna svarer Uddhava ved at referere til 
en samtale, som de fire Kumaraer havde med 
Herren Brahma. Kumaraerne spurgte:

”O Herre, folks sind er naturligt tiltrukket til 
materielle sanseobjekter, og på samme måde 
trænger sanseobjekterne via ønsker ind i sindet. 
Hvordan kan er person, der ønsker befrielse og 
frigørelse fra sansetilfredsstillelsesaktiviteter, 
derfor nedbryde dette gensidige forhold imellem 
sanseobjekter og sindet?” (SB. 11.13.17)

Dette vers er nok svært tilgængeligt for mange. 
En nøgle til at begribe det ligger i at forstå, at 
uanset hvor megen viden man har, kan enhver, 
der er under indflydelse af den materielle natur, 
ikke afgøre, hvad der er virkeligt ved sindet, og 
hvad der er uvirkeligt. Lad os tage et jordnært 
eksempel. Hvis der bliver stegt purier i ghee, vil 
enhver Hare Krishna-hengiven med respekt for 
sig selv tænke: ”Uhmmmm, sikke en dejlig duft.” 
Men er den dejlige duft virkelig eller en subjektiv 
oplevelse? Efter at have tænkt lidt over det vil 
de fleste sikkert svare, at den er begge dele. 

TRANSCENDENTAL PSYKOLOGI, 2: 
Sindets tilknytnig til sanseobjekter

af Lalitanatha Dasa

Dette er anden del i en serie om vedisk psykologi baseret på bogen Vedanta Psychology af 
Suhotra Swami. 
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Subjektivt, for ikke alle synes, at purier stegt i 
ghee dufter godt, og objektivt, for duften findes 
uafhængigt af, om jeg synes, den er god eller 
dårlig. 

Men det er så det næste spørgsmål. Findes 
der objektivt set dufte, hvis intet sind opfanger 
dem? Måske studser man over dette spørgs-
mål. Men husk på, at et sanseobjekt ikke er det 
samme som et element (som jord, vand, ild eller 
luft). Hvorvidt materielle elementer eksisterer 
uafhængigt af, om nogle sanser dem eller ej, er 
ikke det, der spørges om her. Men kan duft, et 
sanseobjekt, findes, hvis der ikke er et sind, der 
opfanger det som duft? Er det, der opfattes som 
duft, i virkeligheden duft og ikke snarere noget 
helt andet, hvis der ikke netop var et sind, der 
opfattede det som duft? 

Man kan også stille et omvendt spørgsmål: 
Ville et sind virkeligt være et sind, hvis det ikke 
indeholdt det mindste indtryk af sanseobjekter 
i sig? Sådanne spørgsmål bliver paradoksale, 
jo mere man tænker over dem. Pointen er her 
at antyde, hvor sammenvævede begreberne 
sind og sanseobjekter er, og hvordan selv de 
største filosoffer har svært ved at skelne dem 
fra hinanden.

Siden sindet for at være et sind altid må være 
fyldt med sanseobjekter, vil der også altid opstå 
materielle ønsker i sindet, for sindets dvælen 
ved sanseobjekter skaber uundgåeligt ønsker, 
som der står i Bhagavad-gita (2.62). Hvordan 
kan en person, der stræber efter befrielse fra 
den materielle verden og derfor må gøre sig fri 
af materielle ønsker, da nogensinde opnå befri-
else? Det er Kumaraernes spørgsmål til Brahma.

Sind og sanseobjekter som to sider af 
en højere natur

Spørgsmålet var så vanskeligt, at selv Brah-
ma, universets skaber, ikke så sig i stand til at 
besvare det. Srimad-Bhagavatam antyder her, 
at da Brahma også er inden for den materielle 
natur, er det umuligt selv for ham at forstå det 
materielle sind med det materielle sind. Sind og 
sanseobjekter er del af et større kompleks af en 
højere natur, som sindet er underlagt, hvorfor 

sindet ikke kan sætte sig uden for dette kompleks 
og overskue det. Vi kan blot iagttage forskellige 
manifestationer af sind og sanseobjekter, men 
hvad de i virkeligheden er, og hvordan de virker, 
er uudgrundeligt for os. 

En grund til dette er, at sind/sanseobjekt-
komplekset manifesterer sig for os i henhold 
til sindets ønsker. Et eksempel fra fysikkens 
verden kan klargøre dette. Inden for moderne 
kvantemekanik har man det såkaldte komple-
mentaritetsprincip, hvor en kvante af lys, en 
foton, somme tider opfører sig som en partikel 
og somme tider som en bølge. Paradokset er, at 
hvordan den opfører sig, afhænger af, hvordan 
man vælger at måle den. En fotons opførsel 
afhænger altså af iagttagerens ønsker, hvilket 
gør det umuligt for iagttageren at betragte den 
objektivt, hvorved fotonens egentlige natur for-
bliver et gådefuldt mysterium. 

Den dualistiske manifestering af sind og san-
seobjekter er på samme måde uudgrundelig, da 
de manifesterer sig efter, hvordan man ønsker. 
Ikke engang Brahma kunne sætte sig ud over 
dette. Brahma henvendte sig derfor sammen med 
Kumaraerne til Visnu, der viste Sig i form af Hamsa-
avatara (Svane-inkarnationen). Hamsa svarede:

”Hvad end der opfattes af sindet, talen, øjet 
eller andre sanser er Mig alene og intet andet 
end Mig.” (SB. 11.13.24)

”Mine kære sønner, sindet har en naturlig 
tilbøjelighed til at trænge ind i de materielle 
sanseobjekter, og på samme måde trænger 
sanseobjekterne ind i sindet. Men både dette 
materielle sind og sanseobjekterne er blot be-
tegnelser, der dækker den åndelige sjæl, der er 
en uadskillelig del af Mig.” (SB. 11.13.25)

Hamsa siger her, at sjælen, jivaen, slet ingen 
forbindelse har til sindet og sanseobjekterne, 
men blot falsk identificerer sig med dem. Det 
eneste rigtige forhold, sjælen til ethvert tidspunkt 
har, er til Krishna. Alt, hvad vi ser og sanser 
inklusive vores sind, er Krishna og intet andet. 

Men Krishna har ikke kun én, men utallige 
måder, man kan sanse Ham og forholde sig til 
Ham på. Hamsa tilkendegav derfor, at levende 
væsener kan relatere til Krishna på mange 
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materielle såvel som åndelige måder. At rela-
tere til Ham materielt vil sige at glemme, at det 
er Ham og intet andet, der omgiver os i vores 
sind og dets sanseobjekter. At relatere til Ham 
åndeligt betyder, at man til fulde er bevidst om 
Hans transcendentale natur. At relatere til Ham 
materielt giver et andet resultat end at relatere 
åndeligt til Ham. Ved at relatere materielt til Ham 
indvikles man i en illusorisk verden af dualitet 
med tiltrækning til og aversion over for utallige 
sanseobjekter. 

Den kosmiske orden
Roden til sjælens forvirring omkring sind/

sanseobjekter opstår, når sjælen går imod den 
kosmiske orden, som består af tre ting. For det 
første er der Krishna, Guddommens Højeste 
Personlighed, som er den centrale nyder, der 
i den materielle verden eksisterer som Over-
sjælen. Dernæst er der Hans nydelsesenergi, 
Radharani, der ekspanderer Sig som Laksmi, 
der i det materielle kosmos er Durga, den lavere 
energi, materie. For det tredje er der de levende 
væsener, hvis naturlige funktion er at tjene den 
Højeste Herre, hvilket de gør ved at engagere 
Laksmi i Hans tjeneste. 

Vi er hver især et lille kosmos, en miniature-
version af det store kosmos. Sindet og sanseob-
jekterne er manifestationer af Laksmi, Krishna er 
til stede i os som Oversjælen, og jeg, jivaen, bør 
naturligt engagere sanseobjekterne og sindet i 
tjeneste til Krishna. Når jeg ikke gør det, antager 
Krishna i form af Sin energi illusoriske former 
som sind og forskellige sanseobjekter.

Sindet og sanseobjekterne er virkelige, for 
de er Krishna, og vi kan ikke slippe ud af vores 
forvirring omkring dem ved at negere dem. 
Kun ved at se dem som Krishna og ofre dem til 
Krishna kan vi undgå at blive forvirret af dem og 
indviklet i dem. Lige nu arbejder de imod os, for 
vi har etableret et forhold af en lavere natur – en 
syndig natur – til Krishna. Derfor straffer Hans 
energier os ved at indhylle vores bevidsthed 
i forvirring. Så længe vi ikke kender Krishnas 
transcendentale natur, der inkluderer vores egen 
natur som Hans rene, ikke-materielle tjenende 

dele, er vort forhold til Ham gennemtrængt af 
falskhed og forvirring.

Et meningsløst spørgsmål
Ifølge Hamsa er sindet og sanseobjekterne 

altså nok uløseligt forbundne og sammenfiltrede, 
men den virkelige ’jeg’ har intet med dem at gøre 
og er stadig kun forbundet med Krishna. Når 
sjælen er under materiel illusion, identificerer 
den sig med illusoriske materielle betegnelser 
såsom ’jeg’ (identifikation med sindet) og ’mit’ 
(identifikation med sanseobjekterne). Dette 
er falsk identitet. I virkelig identitet ser sjælen 
sig som tæt forbundet med Krishna som Hans 
uadskillelige tjenende del. 

I virkeligheden er Kumaraernes spørgsmål 
meningsløst. Selvet er aldrig indviklet i sammen-
filtningen af sind/sanseobjekter. Dets forhold er til 
Krishna, og al tale om vores mentale problemer 
og vores kamp med sindet og dets tilknytninger 
til sanseobjekter leder blot til en forstærkning af 
den materielle illusion. Den illusion brydes først, 
når vi begynder at genetablere vores åndelige 
forhold til Krishna. 

”Ifølge Mine instruktioner bør man fæstne 
sindet på Mig alene. Hvis man imidlertid fortsæt-
ter med at se mange forskellige værdier og mål 
i livet i stedet for at se alt i Mig, drømmer man 
på grund af ufuldstændig viden, selv om man 
tilsyneladende er vågen, ligesom man i en drøm 
kan drømme, at man er vågnet fra en drøm.” 
(SB. 11.13.30) 

Alt dette er Krishnas svar på Uddhavas 
spørgsmål om, hvordan en lærd person kan 
handle som et dyr. Hvis man ikke er Krishna-
bevidst, lever man i en drømmetilstand, selv om 
man tror, man er vågen. I en drøm kan alting ske. 
Det gælder også for den vågne drøm. I drømme 
udlever vores underbevidsthed vores ubevidste 
ønsker og overvælder vores bevidste, rationelle 
tankeproces med alle former for galskab. Også 
når man drømmer i vågen tilstand, kan éns 
sind pludseligt blive overvældet af irrationelle 
ønsker, og med ét ser man sig selv handle som 
en hund, et æsel eller en ged. (Fortsættes i 
næste nummer) 
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af Lalita-Gopinatha Dasi

“Det er min søsters skyld!” udbryder jeg 
ofte, når min familie kommer ind på, at jeg er 
“en Hari”. Jeg siger det med humor, specielt til 
familiekomsammener, når emnet kommer på 
banen, for det irriterer sikkert min søster. Vi er 
ægte modsætninger i både personligheder, og 
hvad vi kan lide. Vi sloges også som kat og 
hund som børn, så jeg holdt mig for det meste 
væk fra hende. Somme tider undrede jeg mig 
over, hvordan to mennesker med de samme 
forældre kunne være så forskellige, men det 
var vi virkeligt og er stadig i en vis grad. Vi 
hadede ikke hinanden. Vi kunne bare ikke 
være ladt alene i for lang tid eller lege sammen, 
uden at det endte med skænderi. Min søster 
var, hvad jeg ville anse for ’dominerende’, og 
for at holde fred med hende ville jeg bare følge 
hende eller blive trukket ud af huset med min 
mor for at besøge naboer.

I mine artikler her vil jeg ikke komme med 
filosofi, men give jer et glimt af mit liv, som det 
blev levet dengang, da nabolag var et sted, 
hvor naboer spontant ville banke på døren 
og invitere sig selv indenfor til en kop te el-
ler en snak. Måske var det en australsk ting 
at gøre, eller måske var det bare noget, min 
mor gjorde, sådan som jeg også stadig selv 
finder på at gøre det. Jeg tog denne ide med 
mig, og den blev også en del af mit forhold til 
hengivne. Jeg husker, hvordan jeg chokerede 
en hengiven veninde i Göteborg ved at dukke 
op på hendes dørtrin (en meget uskandinavisk 
ting at gøre, fandt jeg ud af), men husker 
også, at jeg sagde til hende, at hun kunne 
sende mig væk eller acceptere, at jeg kunne 
gøre det engang imellem. Jeg var glad for, at 
hun endte med faktisk spontant også at gøre 
det samme med mig. På den måde introdu-

cerede hun mig til svensk kultur, min første 
midsommer og forskellige svenske aktiviteter 
og udflugter. Hun var en hengiven, der havde 
viet en masse af sin tid til tjeneste i templet og 
nu boede udenfor med sin mand og ernærede 
sig på en anden måde. I mange henseender 
viste de mig, hvad livet efter fuldtidstjeneste 
ville være. Det værdsætter jeg meget i dag.

Jeg går også frem og tilbage i tiden, så lad os 
vende tilbage til min søster, som jeg elsker dybt, 
men ikke kan være sammen med i mere end tre 
dage ad gangen. Det er en vittighed, for vi holdt 
til fire dage, sidste gang jeg besøgte Australien. 
Men helt seriøst er vi direkte modsætninger, 
hvilket betyder, at vi ofte simpelthen ikke forstår 
hinanden. Men selv om jeg siger, at jeg er ”en 
Hari” for at drille hende, er det også med en 
følelse af kærlighed, for det er sandt. Hun hjalp 
mig med at aktivere katapulten, der fjernede mig 
fra at fortsætte ad en fuldstændig materiel vej til 
fordel for en åndelig vej. Jeg er temmelig sikker 
på, at hun på ingen måde er klar over, hvor vigtig 
hun har været i min åndelige rejse, men jeg tror, 
at det var min gode karma, og at hun blev ledt 
til at gøre det, hun gjorde. Det er på grund af 
hende, at jeg kom i direkte kontakt med filosofien, 
som den blev præsenteret af Srila Prabhupada, 
og den kendsgerning, at der var noget, der hed 
‘Hare Krishna-mantraet’.

Hvis I nogensinde har hørt skrækhistorier 
om det katolske skolesystem, vil jeg sige, at 
vores skole ikke var lige så slem som mange 
af historierne. Der var fysisk afstraffelse, der 
dog blev afskaffet, da jeg gik i femte klasse 
efter at have oplevet et spanskrør for ikke at 
have gået ordentligt i en samling, og min mors 
generation havde oplevet meget værre ting. 
Tiderne, selv tilbage sidst i 70’erne og begyn-

Dette er anden del af Lalita-Gopinathas "De Der Hare Krishnaer", hvor hun fortæller om sit liv, 
og hvordan hun kom i kontakt med Hare Krishna i Australien. Første del bragtes i sidste nummer. 

DET ER MIN SØSTERS SKYLD
De der Hare Krishnaer, 2
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delsen af 80’erne, var anderledes. Jeg tænkte 
aldrig på disciplin, ikke engang fysisk disciplin, 
som noget negativt. Jeg tror også, at en smule 
mere disciplin er nødvendig nu om dage, om 
end ikke fysisk, og jeg er meget taknemmelig 
for, at jeg blev lært at være selvstændig, uaf-
hængig og have selvdisciplin af mine forældre, 
min skole og senere i militæret. Da jeg blev 
kadet i Søværnet, følte jeg mig hjemme med 
den militære livsstil og lærte mere om ansvar 
over for andre, hvilket hjalp mig til ikke at være 
helt absorberet i mig selv. Jeg vil gå så vidt 
som at sige, at min tid på marinens skibe og 
baser hjalp mig senere i mit åndelige liv.

Min søster er fjorten måneder ældre end 
mig, hvilket betød, at hun var et år foran mig i 
skolen. Jeg fulgte i hendes fodspor og tog et 
fag, der hed ”husøkonomi”. Det lyder flot, men 
havde absolut intet at gøre med økonomi el-
ler styring af en husholdning. 
50’erne var for længst forbi 
på dette tidspunkt, og kvinder 
blev ikke længere opmuntret 
til at være hjemmegående 
mødre. I dette fag lærte vi 
bare at lave mad med korn, 
gryn og grønsager.

Husk, at jeg havde læst om 
vegetarisme i Hare Krishna-
avisindstikket, som blev be-
skrevet i sidste artikel. Vege-
tarisme havde jeg også hørt 
om på TV, men ud over det 
havde jeg aldrig mødt nogle, 
der faktisk var vegetarer. En 
dag fortalte min søster, at hun 
skulle på en skoleekskursion 
som en del af hendes klasse 
i husøkonomi, og det skulle 
være til en vegetarisk restau-
rant i Kings Cross, Sydney. Dette var specielt 
interessant, for det betød, at det var midt i 
byens vigtigste bordelkvarter, men selv om hun 
var opstemt over udsigten til at møde en vis 
slags professionelle, var jeg mere begejstret 
over at høre om stedet, hun skulle besøge, 

siden jeg anså mig for en slags ekspert efter 
tidligere at have læst om vegetarisme på den 
skæbnessvangre dag på toget.

Den længe ventede ekskursionsdag op-
randt, og om eftermiddagen kom min søster 
hjem og fortalte om sin store tur til Sydney. 
Jeg spidsede ører, da jeg hørte ordet ”Hare 
Krishna’er”. Jeg kom ind i stuen og spurgte, 
om hun havde set dem, imens jeg tænkte på, 
hvad jeg havde læst om dem. Det gik da op for 
mig, at ekskursionen havde været til Sydneys 
berømte Govindas Restaurant. Alle ved, at 
Hare Krishnaerne har en restaurant på Kings 
Cross. Jeg havde bare aldrig forestillet mig, 
at hun skulle besøge den samme restaurant, 
som jeg havde læst om. Jeg indrømmer, at 
jeg var en smule misundelig, men det, der 
kom bagefter, kompenserede fuldt ud for, at 
jeg ikke havde været med.

Da jeg sad på mit værelse 
den aften, brasede min søster 
pludselig ind og kastede en 
bog til mig med ordene: ”Dette 
er noget, som du kunne være 
interesseret i,” med en lettere 
nedsættende tone. Det var inte-
ressant, at hun havde lagt mær-
ke til noget i mig, som jeg ikke 
engang selv var opmærksom 
på, og at jeg faktisk VILLE være 
interesseret i det, hun kastede til 
mig. Jeg samlede bogen op, så 
på det hvide omslag med skin-
nende metallisk rød skrift og et 
billede af to hippieagtige beatler 
(John Lennon og George Har-
rison) og en smilende gammel 
skaldet mand. Bogen hed Chant 
and Be Happy.

Da det gik op for mig, at det 
var noget spirituelt, begyndte jeg at kigge bo-
gen igennem og læse den. Så mange gange 
havde jeg stillet vores præster spørgsmål, som 
de ikke kunne svare på, eller stillet nonnerne 
spørgsmål, som de undgik, for, lad os være 
ærlige, at spørge dem om deres løn kunne de 

Chant and Be Happy, som 
Lalita-Gopinatha fik af sin søster.
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faktisk ikke svare på. Jeg krummer tæer, når 
jeg tænker på mig selv som barn uskyldigt stille 
spørgsmål om deres liv, katolicismen, Jesus 
og Gud. Men det gik op for mig, mens jeg læ-
ste bogen, at en masse spørgsmål, som jeg 
havde haft, nu blev besvaret. Jeg fandt aldrig 
ud af, hvad en nonne fik i løn, for det får de 
ikke. Men jeg lærte dog, at der var noget, der 
kaldes reinkarnation, og at recitere et mantra 
kan gøre én lykkelig.

Denne bog kom på et tidspunkt, da jeg var 
begyndt at føle mig frusteret og utilfreds med 
livet (ja, puberteten), og selv om jeg havde travlt 
med sport og andre aktiviteter, kedede jeg mig 
og syntes, at et eller andet manglede i mit liv.

Jeg læste om maha-mantraet. Det kunne 
reciteres og synges hvor som helst, selv på 
en kæde. Jeg havde kun min rosenkrans og 
syntes, at det ville være forkert at fremsige 
et fremmed mantra på den, så jeg reciterede 
det bare, sang det og sagde det, når jeg gik 
eller gjorde ting. Jeg husker specielt en dag i 
skolen på vej ned ad trapperne til frokost på 
den brændende varme asfalterede legeplads. 
I skolen sang jeg det højt nok til, at jeg selv 
kunne høre det, og så blev jeg afbrudt og 
spurgt, hvad i alverden jeg sang eller sagde. 
Jeg blev flov, men også en smule stolt, for jeg 
VIDSTE, at ingen anden havde hørt om man-
traet, så jeg svarede dem, at det var “MAHA-
MANTRAET”. De så bare på mig, som om jeg 

var skør, og gik videre til deres frokostpause. 
Skal jeg være ærlig, var der meget i bogen, 

jeg ikke forstod særlig dybt. Men jeg havde 
taget recitationen af Hare Krishna til mig. Jeg 
var bange for, at jeg gjorde det forkert, men 
jeg havde ingen mulighed for at finde ud af 
det. Ifølge bogen var det i orden, men … som 
katolik formoder jeg, at jeg stadig var bekymret 
for at være blasfemisk, selv om vi ikke fik at 
vide, at vores Gud var specielt arrig eller ud-
delte straf med lynnedslag. Det var ikke sådan, 
vores tro blev præsenteret i vores kirke eller 
skole. Men her var jeg i gang med at fremsige 
en anden tros bøn. Havde jeg virkelig lov til at 
gøre dette uden at være min opvækst utro?

Jeg fortsatte med at recitere, så helt tydeligt 
var jeg ikke alt for bekymret, men skolearbej-
det begyndte at tage over, som tiden gik, og 
det samme gjorde livet. Jeg fortsatte med at 
fremsige Hare Krishna engang imellem det 
følgende år, men holdt til sidst op med det. 
Det kan jeg ikke bebrejde min søster, men 
jeg er hende virkelig taknemmelig for, at hun 
kastede den bog til mig den dag. Jeg var 
tilmed overrasket over, at hun overhovedet 
havde tænkt på mig og taget en bog med på 
mine vegne. Der skulle gå nogle år, før det 
næste afgørende øjeblik i min åndelige rejse 
viste sig for mig, men den historie er til næste 
gang. Indtil da, Chant & Be Happy! (Fortsættes 
i næste nummer)

EUROPÆISK 
KOMMUNIKATIONSKONFERENCE 2019

Af Mina Sharma, leder af ISKCON Communications UK

Omkring 60 hengivne fra hele Europa og 
USA mødtes i Ny Vrajamandala i Spanien for 
at deltage i den Europæiske Kommunikati-
onskonference fra den 27. – 30. maj [inklusive 
Gaura-Nitai og Lalitanatha Dasa fra Danmark].

Den første dag på konferencen fokuserede 
på ISKCON og miljøet, hvor forskellige hen-

givne gav nogle spændende præsentationer. 
Saunaka Rsi Dasa, lederen af Oxford Centre 
for Hindu Studies, talte om det vediske per-
spektiv på miljøet, hvor han diskuterede de 
vediske begreber rta (kosmisk orden) og rtu 
(kredsløb), og hvordan disse er iboende i na-
turen. Vi som materielle væsener udgør en lille 
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del af systemet, men vores bidrag er naturligt 
tjeneste og ikke ledelse eller nydelse. Han 
beskrev også vigtigheden af Moder Bhumi, 
Jorden, der er Herren Visnus hustru, som 
alle kom til hjælp, da hun henvendte sig til 
Brahma. Saunaka Rsi: ”Vi er ikke forskellige 
fra naturen. Vi kan ikke skade naturen uden 
at skade os selv.”

Lederen af Utah State University Religious 
Studies, Radhika Raman Dasa, talte der-
næst om Gaudiya-vaisnavisme og miljøet 
og diskuterede, hvordan ideen om at drage 
omsorg for miljøet er rodfæstet i de vediske 
tekster, f.eks. da Krishna neutraliserede 
slangen Kaliya, fordi han havde forgiftet 
Yamuna-floden og hindret tilbedelsen af Go-
vardhana. Efterfølgende talte Krishna Ksetra 
Swami om vigtigheden af kobeskyttelse.

Gopal Lila Dasa havde lavet en tankevæk-
kende video om Bhumi Projektet, en miljøor-
ganisation, som han leder. Dette førte til en 
diskussion af, hvordan forskellige templer i 
Europa og USA er gået over til miljømæs-
sigt bæredygtige praksisser, hvor der blev 
givet eksempler på gode og dårlige måder 
at fungere og gøre tingene på.

Dagen sluttede med en praktisk og dy-
namisk workshop med den prisbelønnede 
filmproducent Krishna Lila Dasi om, hvordan 
man laver kommunikationsvideoer, der gør 
indtryk.

Dag 2
Den anden dag begyndte med en meget 

relevant og lige-på-og-hård tale af Willy 
Fautre fra Human Rights Without Frontiers 
(HRWF), en international menneskeret-
tighedsorganisation med basis i Bruxelles. 
Dette førte til diskussion af forskellige 
tilfælde med overtrædelse af menneskeret-
tigheder på grund af religiøs tro, og hvordan 
HRWF har hjulpet i disse tilfælde. Det var 
også en spændende mulighed for at lære 
om vigtigheden af kommunikationsarbejde 
og lobbying for at skabe opmærksomhed om 
disse spørgsmål og hjælpe til at løse dem.

Dernæst var der en oplivende diskussion, 
hvor ISKCON-ledere fra hele Europa og USA 
delte deres erfaringer med at anvende juridi-
ske procedurer, involvere sig med politikere og 
eksempler på, hvor dette lykkedes. Anuttama 
Dasa fra Washington DC, ISKCON’s minister 
for kommunikation, betonede vigtigheden af 
at holde fast i følgende, når man har med po-
litikere at gøre: ”Hvad er vores vision? Hvad 
er vores mål?”, imens Gauri Dasa fra England 
berettede, hvordan han personligt havde 
gjort fremskridt som ny tempelpræsident på 
Bhaktivedanta Manor ved at ”forbinde sig med 
netværk af indflydelse og have et formål og 
bare blive ved med at dukke op.”

Efter frokost deltog de hengivne i en work-
shop, hvis formål var at lave en brochure 
med retningslinier, der kan hjælpe ISKCON-
templer til at bygge relationer til nationale og 
lokale politikere og skabe gode venner og 
kontakter i disse kredse.

Som del af et inspirerende indslag med 
rapporter fra forskellige lande præsenterede 
lederen af ISKCON Englands kommunikati-
onsafdeling, Mina Sharma, forskellige planer 
for ISKCON’s 50 års jubilæum i England, 
bl.a. med en videopræsentation og en skitse 
over planlagte begivenheder, mediedækning 
og inspiration under mottoet ”Vær pioner og 
gør noget ud over det sædvanlige.”

Krishna Lila Dasi viste herefter et afsnit 
fra sin film The Stolen River, der fortæller, 
hvordan den hellige flod Yamuna officielt er 
blevet klassificeret som død i Vrindavana med 
ødelæggende virkninger, fordi hendes vand 
bliver afledt til at dyrke ris til eksport i et stort 
område længere oppe ad floden. Krishna Lila 
opfordrede alle hengivne til at sprede budska-
bet og boykotte basmati-ris fra Indien, fordi 
det sandsynligvis er fra området, der stjæler 
Yamunas vand og dræber hende.

Til sidst fortalte Trilokatma Dasa om nøgle-
begivenheder i Tjekkiet såvel som om nogle 
spændende udviklinger i Albanien, hvor lan-
dets første ISKCON-center netop er blevet 
registreret.
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SIDSTE NYT FRA
NIKHILANANDA PRABHU

af Vrinda Devi Dasi

Kære hengivne, modtag min dybeste respekt.
Her er en opdatering omkring min mand, Nikhi-

lananda Prabhus, øjeblikkelige helbredstilstand 
efter et kort resumé. Kort før sidste jul under 
bogdistributionsmarathonet blev Nikhilananda 
Prabhu diagnosticeret med en ondsindet hjer-
nesvulst, der lammede hans venstre arm og 
ben. I januar gennemgik han en vellykket åben 
hjerneoperation på Universitätsklinik Regens-
burg, og svulsten blev fjernet i stor grad. Han var 
færdig med seks ugers stråleterapi i slutningen 
af april og skulle rekonvalesere i en måned før 
yderligere behandling.

I mellemtiden flyttede vi fra Tegernsee (hvor 
vi har boet de sidste tre og et halvt år) til en lille 
lejlighed nær Simhachala-samfundet i Bayerns 
skovområde. Vi ankom lige netop til Nrisimha 
Caturdasi-festivalen og fik lov til at bo i gæ-
stehuset tæt på festlighederne. Det meste af 
tiden var Prabhu sengeliggende og udmattet 
fra behandlingen og rejsen. Han nød at lytte 
inderligt til kirtanaen, der hele tiden foregik i 
templet lige uden for hans vindue. To gange 
kom han ud i sin rullestol, den ene gang for at 
omkredse templet og den anden gang for at se 
Sri-Sri Laksmi-Nrsimhadevas parikrama fredag 
aften (for første gang gik han med til at deltage i 
underholdningen med at gå under bærestolen). 
Den anden gang kom han ud om søndagen for 
at sidde med sine gudsbrødre til frokost, selv 
om han ikke selv havde nogen appetit. Pludselig 
skiftede vejret om fra solskin til stormende regn, 
og vi måtte alle skynde os indenfor.

Efter Nrsimha-festivalen ændrede Nikhila-
nanda Prabhus humør sig. Han var indstillet på 
at forlade kroppen. Og nu begyndte det at gå 

hurtigt. Sygeplejerskerne gav ham kun et par 
uger. Han holdt helt op med at spise og drikke 
i et par dage. Han fik smertestillende medicin 
(på grund af smerte fra forstoppelse i en uge) 
og sov mest. Hengivne holdt kirtana dag og nat. 
Engang vågnede han og bad højt: ”Åh Sri-Sri 
Gaura-Nitai, tilgiv mig.” Alting virkede fredfyldt 
og lykkebringende. Han fandt ro inde i sig selv, 
og han sagde farvel til mange gudsbrødre, 
gudssøstre og yngre hengivne under festivalen 
og i dagene derefter. Han så, at hans bidrag er 
værdsat, og der vil blive bygget videre på det af 
nye generationer. Han accepterede, at han kan 
fortsætte sin tjeneste på det næste sted i den 
næste krop. Vi var alle lykkelige på hans vegne, 
fordi han virkede til at give slip og slappe af.

Så sidste søndag formiddag kom en ældre 
brahmacari-discipel af Jayapataka Maharaja, 
Amrita Karan Prabhu, på besøg i Simhachalam 
og gav Bhagavatam-klasse. Jeg var der tilfæl-
digvis (mændene overtager gradvist plejen af 
Nikhilananda Prabhu, så jeg kan genoplade 
mine åndelige og fysiske batterier i templet). Jeg 
fornemmede med det samme, at Amrita Karan 
Prabhu var på samme ”bølgelængde” som min 
mand, så jeg bad ham om at have lidt Krishna-
katha i vores lille lejlighed om eftermiddagen. 
Dette var den rigtige genoplivelse: Nikhilananda 
Prabhu løftede sin hånd i kirtana og begyndte 
at synge med. Senere bad han om velsignelser 
til at fortsætte sin mission med at oversætte og 
udgive bøger (på ALLE verdens sprog), og han 
besluttede sig for at forsøge at overleve denne 
prøve, ligesom Jayapataka Maharaja havde gjort 
det (han trykkede hånd med Maharaja lige efter 
hans hjerneblødning og sagde til ham: ”Maha-

Nyt fra Hare Krishna fortalte i marts 2019 om den tyske Prabhupada-discipel Nikhilananda Prabhu, 
der blev ramt af og opereret for en livstruende hjernesvulst sidst i 2018. Her bringes en opfølgning 
om hans tilstand fra et brev, som hans kone, Vrinda Devi Dasi, sendte rundt den 1. juni i Europa til 
alle, der kender parret.
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raja, jeg ved, du er stærk! Du vil komme over 
det!”) Så stemningen gik igen tilbage til ”overle-
velsesmodus”, og Nikhilananda Prabhus krop 
reagerede positivt. Hans tørst vendte tilbage, 
hans fordøjelse gik i gang på den ”afgørende 
ayurveda-prøve” med tamarinde, og efter tolv 
dage med smertefuld forstoppelse fik han omsi-
der gang i maven. Nu er han fri for smerte, stadig 
svag, men genvinder langsomt appetitten. Ikke 
desto mindre får han tegn fra Krishna på, at han 
kunne snart gå bort.

Bed for os, så vi kan bestå denne sidste prøve i 
lykkelig Krishna-bevidsthed. Indtil videre virker det 
som en stor festival med så mange hengivne om-
kring os til at give os kærlighed, taknemmelighed 
og praktisk hjælp. I er alle velkomne til at besøge 
os når som helst. Ring på (+49) 0176 763 97528.

Her er nogle ord fra min mand til jer alle: 
”Min kone og jeg har følt os uendeligt taknem-

melige for jeres velvilje og venlighed i forsøget 
på at hjælpe os videre. Vi vil forsøge ikke at 
glemme vores løfte om aldrig at opgive. Som 
Krishna-hengivne kan vi aldrig trække os tilbage 
fra en udfordring, når vi først har accepteret den.

Hvis I gerne vil bede for os, er dette ånden og 
indholdet i vores bøn:

”Kære Srila Prabhupada, kære Sri-Sri Radha-
Krishna, da vi nu ser ud til at forberede os til 
den sidste prøve, bukker vi os ned for Jeres 
lotusfødder. Tak fordi I gav mig lov til at høre om 
og sprede Jeres herligheder i dette liv. Jeg har 
haft et helt fantastisk liv. Og ISKCON’s hengivne 
er de bedste!”

Hjælp os med at huske Jer under alle omstæn-
digheder. Og hvis der er noget tilbage, som jeg 
skal gøre i denne krop, så hjælp mig til at gøre 
det ordentligt, før tiden er gået.

Hvis I ønsker det, så tilgiv enhver forseelse 
eller forsømmelse, som vi har begået i dette 
liv. Vi mindes ikke at have krav på noget som 
helst. I har givet mig så meget mere, end jeg 
nogensinde havde forventet. Mange tak fordi 
I har mindsket den fysiske smerte til tålelige 
niveauer. Det føles meget rensende.”

Ifølge Caitanya-caritamrta, Adi 14.1:
Ting, der er meget vanskelige at gøre, bliver 

lette at gøre, hvis man på en eller anden måde 
blot husker Herren Caitanya Mahaprabhu. Men 
hvis man ikke husker Ham, bliver selv lette ting 
vanskelige. For denne Herre, Caitanya Maha-
prabhu, bøjer jeg mig respektfuldt og ydmygt.

Hare Krishna! Jaya Prahlada-Nrsimhadeva!
Jeres ydmyge tjenere,
Nikhilananda Dasa og Vrindadevi Dasi

En kort biografi over Nikhilananda 
Prabhu

Nikhilananda Prabhu blev født den 14. juli 
1957 i Tyskland. Han fik første og anden initi-
ering fra Srila Prabhupada i 1973 i en alder af 
15. Fra 1972-1978 oversatte han Srila Prabhu-
padas bøger til tysk. Fra 1975–1977 ledte han 
en bogdistributionsgruppe i Tyskland. I 1976 
deltog han i et festivalhold i Indien i seks må-
neder. I 1977 var han med i den første rejsende 
Hare Krishna-gruppe i Polen og Finland. Han 
prædikede i de arabiske lande i 1978 og hjalp 
med at udgive den arabiske Bhagavad-gita 
under ledelse af Tribhuvanatha Prabhu. Han 
distribuerede arabiske bøger i flere måneder 
i 1978 og 1980 i Libanon, Syrien, Jordan og 
Egypten. I 1979 startede og drev han et center i 
Frankfurt for at tiltrække og træne nye hengivne. 
Han hjalp med at opføre Srila Prabhupadas 
Puspa Samadhi-tempel i Mayapur og Jagan-
natha-templet i Rajpur i 1980. Han rejste med 
den omrejsende prædikegruppe i Bangladesh i 
1980 i fem måneder. Han var også på rejsende 
sankirtana i Finland i 1980. Han ledte templet og 
forsamlingen af hengivne i Hamborg fra 1985-
1986. I to år fra 1986-1988 organiserede han 
festivaler og PR-kampagner for at befri de sov-
jetiske hengivne. Han oversatte Brahma-samhita 
til tysk fra 1992-1995. Prædikeprogrammer og 
bogdistribution i Berlin fra 1993-1995. Prædikant 
i et år i Ljubljana, Slovenien, i 1995. Har siden 
rejst, prædiket og distribueret bøger i Tyskland, 
Danmark, Island og Schweiz. Sidst i 2018 fik 
han konstateret en kræftsvulst i hjernen i Wien, 
Østrig, og svæver fortsat mellem liv og død. Han 
ledsages af sin dedikerede partner og hustru, 
Vrinda Devi Dasi.
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BLIND TVIVL 
OG FLOK-ATEISME

af Gaura Nitai Dasa
Hvis du spørger mig, hvorfor jeg tror på Gud, 

er det svært at få mig til at holde kæft igen. 
Jeg har intet problem med at argumentere for 
min sag. Men hvad sker der, hvis man spørger 
den gængse ateist om, hvad der er det gode 
argument for ikke at tro på Gud? Nu skal man 
selvfølgelig passe på med at generalisere, 
men min oplevelse er oftest – pinlig tavshed. 

Som munk har jeg til daglig fornøjelsen af 
at tale med mange forskellige mennesker 
om spiritualitet. Der kommer f.eks. mange 
gymnasieelever forbi vores tempel, hvilket 
giver mig en enestående mulighed for at stille 
spørgsmål, tage små stikprøver og lave lokale 
meningsmålinger. ”Hvor mange af jer tror på 
Gud?” plejer jeg at spørge. En lille håndfuld 
elever reagerer forsigtigt. ”Hvor mange er 
ateister?” Flere hænder rækkes i vejret. ”Hvor 
mange er agnostikere?” Stilhed. ”Hvor mange 
ved, hvad en agnostiker er?” Det er som regel 
kun læreren, der reagerer.

Jeg forklarer, at en agnostiker kender sine 
egne begrænsninger og anerkender, at han 
ikke ved. På sin vis er det også det mest 
rationelle standpunkt at tage. For hvem er 
vi i grunden til at evaluere årsagen til altings 
eksistens? Hvad er vores forudsætning for at 
bedømme, om universet er et intelligent design 
eller et hændeligt uheld? Vores forsøg på at 
forstå den ubegrænsede eksistens af alting 
med vores meget begrænsede intelligens er 
som at prøve at måle temperaturen med en 
badevægt. Det kommer ikke til at fungere. Jeg 
spørger igen: ”Hvor mange er agnostikere?” 
Næsten alle hænder ryger i vejret.

Jeg plejede at se mig selv som ateist og så 
på religiøse mennesker som værende naive, 
godtroende og i nogle tilfælde lettere retar-
derede. Det var standardopfattelsen blandt 
mine jævnaldrende. Religion var ikke ligefrem 
noget, der gav street-credibility i min omgangs-

kreds. Det blev nærmere set som et symptom 
på en mild hjerneskade. Min identitet som ate-
ist var dog overhovedet ikke et gennemtænkt 
og velovervejet valg, men nærmere en naturlig 
reaktion på sociale omstændigheder.

Mange siger, de er ateister, for det er man 
ligesom bare. Jeg kalder det flok-ateister. Hvis 
man spørger en ateist, hvorfor vedkommende 
er ateist, er svaret sjældent saglig modargu-
mentation af en intelligent bagvedliggende 
årsag til den kosmiske orden. Så hvorfor bliver 
man ateist? Jeg tror, det skyldes, at måden, 
vi bliver introduceret til religion og spiritualitet 
på, som regel er dødkedelig, forekommer ir-
relevant og præsenteres af mennesker, der 
ofte ikke er gode eksempler på deres tro. 
Derudover er det en mere sikker position at 
slutte sig til flertallet. Men mon ikke et møde 
med en inspireret Isaac Newton, Pythagoras 
eller måske Albert Einstein som fortalere for 
intelligent tro kunne have åbnet døren på klem 
til spiritualitet for de fleste af os? 

Jeg husker tydeligt, hvem der åbnede dø-
ren for mig. Han var en ældre herre med en 
livsglæde som en lille dreng. Min daværende 
kæreste og jeg havde været på besøg i Hare 
Krishna-templet for at spise god vegetarmad 
og lære om meditation. Efter arrangementet 
var der spørgsmål og svar med en af mun-
kene. Han var fascinerende og fuld af gode 
historier. Han argumenterede for sjælens 
antimaterielle natur, lavede sjov med vores 
moderne betingethed og talte om Krishna som 
en kærlig Gud, der egentlig bare er interes-
seret i personlige forhold. 

Jeg var fascineret af hans præsentation, 
men forbeholdt mig retten til en vis skepticis-
me. Jeg udfordrede ham med et klassisk atei-
stisk argument: ”Hvis din Krishna er så kærlig, 
hvorfor er der så så megen ondskab i verden?” 
Han smilte sympatisk og svarede, at Krishna 



17

har givet os fri vilje. Det giver os friheden til 
at vælge og udøve kærlighed med god opfør-
sel, hvilket er årsag til sindsro, lykke og mere 
kærlighed. Men det giver os også muligheden 
for at være egocentrerede, hvilket er årsag til 
grådighed, misundelse og vrede, og således er 
der ondskab i verden – simpelt! Han svarede 
på alles spørgsmål, uanset om de udsprang 
af nysgerrighed eller som en udfordring. Efter 
samtalen tilføjede han: ”Lad være med at stole 
blindt på, hvad jeg siger, eller hvad der står i 
vores bøger. Men tjen Krishna med kærlighed 
og se, om Han reagerer.” 

Det lød meget rimeligt. Jeg finder ikke ud 
af, om Krishna eksisterer, hvis jeg ikke først 
forholder mig til Ham som en person. Men hvis 
jeg oprigtigt prøver at lære Ham at kende og 
følger vejen til oplysning baseret på god op-
førsel, tjeneste og hengivenhed, har jeg ikke 
blindt accepteret en anden persons udsagn 
eller noget, jeg har læst i en bog. Jeg har dan-
net min egen erfaring, og hvis nu Krishna ikke 
giver mig noget feedback, jamen, så var det 
nok ikke det, jeg skulle bruge mit liv på. Hvad 
var det værste, der kunne ske? Jeg besluttede 
mig for at lade tvivlen komme Krishna til gode.

Nu er jeg på syvende år i templet, og mit 
liv er mere anderledes, end jeg kunne have 
forestillet mig, men på en rigtig god måde. Jeg 
er taknemmelig over alt, hvad jeg har lært, og 
jeg kunne godt tænke mig at dele det med 
dig. Noget af det bedste, jeg har lært, er de tre 
forskellige former for lykke, der korresponderer 
til tre forskellige niveauer af bevidsthed. Den 
laveste form er parthiva-rasa, smagen af det 
materielle. Højere er svargiya-rasa, smagen af 
personlige forhold, og endnu højere er vaikun-
tha-rasa, smagen af frygtløshed. Rasa eller 
smag er mere end den sanselige forekomst på 
tungen. Det er smagen af livet, som vi oplever 
forskelligt, alt efter hvad vi værdsætter. 

Smagen af det materielle er selvcentre-
ret. Vi kunne også kalde det forbrugerisme, 
hvilket er det økonomiske fundament for den 
nuværende ”civilisation”. Det er oplevelsen af 
velsmagende mad, skøn musik i øregangene, 

smukke seværdigheder og så videre. Ud over 
stimulering af sanserne er det oplevelsen af 
glæde, når vores selvcentrerede ønsker og 
ambitioner opfyldes. Hvis man har en forestil-
ling om, at sanselighed, ejendele og position 
vil gøre én lykkelig, er man i parthiva-rasa, 
og så er man grundlæggende et dyr på to 
ben. Måske et velhavende, veluddannet og 
velformuleret dyr, men bevidstheden er endnu 
ikke modnet til virkelig at kunne kaldes men-
neskelig.

Menneskelighed starter, når vi finder smag 
i gode personlige forhold, stærke familierela-
tioner og tætte venskaber. Det er glæden ved 
kunne gøre godt for andre uden at forvente 
noget til gengæld. Det betyder dog ikke, at der 
ikke kommer noget til gengæld. Livet belønner 
ofte personer i svargiya-rasa med den samme, 
hvis ikke større, mulighed for sanselig tilfreds-
stillelse, økonomisk vinding og en anseelig 
position i samfundet. Men personen i svargiya-
rasa baserer ikke sin glæde på disse, men ser 
dem som supplerende elementer til det, der 
for ham virkelig gælder, gode menneskelige 
relationer. Svargiya er et godt fundament, men 
der mangler stadig noget essentielt. 

Vaikuntha-rasa, smagen af frygtløshed. Prøv 
for en stund at forestille dig, at du blev bevidst 
om selvets evige og lykkelige natur og ikke 
længere identificerede dig med dit legeme. 
Du forstår, at livet her er midlertidigt og ser nu 
verden som en film. Du tager livets op- og ned-
ture med et utilknyttet smil. Du forstår, at alting 
her kommer og går, og du venter tålmodigt på 
at vende hjem til Krishna. Du spiller din rolle 
forbilledligt og sætter et godt eksempel for an-
dre på et retskaffent liv. Du oplever selvfølgelig 
smagen af den materielle natur samt smagen 
af forhold, men det er alt sammen sekundært 
i sammenligning med den højere smag af din 
tætte forbindelse med Krishna, som glædes 
ved din hengivenhed, og som indefra vejleder 
dig gennem livet. Det leder til frygtløshed, for 
i modsætning til egocentreret materialisme, 
gode forhold og alt andet kan kærlighed til 

(Fortsættes side 22) 
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DET INDRE
BARN

af Sutapa Dasa
Jeg bliver gammel. Jeg indrømmer det. 

Håret forsvinder, ryggen svigter, og briller 
er nødvendige. Materielt set går det ned ad 
bakke. Åndeligt set skulle tidens gang dog 
bringe en kæde af værdifulde gaver med sig 
– mere modenhed, mere erfaring, mere viden 
og flere muligheder for at tjene. Måske, men i 
de sidste måneder er jeg kommet 
til den pinlige konklusion, at med 
åndelig aldring har jeg også mistet 
noget uvurderligt. Et eller andet 
sted bagude er jeg kørt af sporet. 
Jeg har mistet min ligefremhed, min 
barnlige uskyld og den ydmyge oprig-
tighed, som jeg startede rejsen med. 

Igennem årene udviklede jeg 
dygtighed, jeg præsterede nogle 
ting, og jeg tog imod anerkendelser 
og hyldester. Men med dem er der 
dukket op til overfladen en mentali-
tet, der er beregnende, kompliceret 
og korrumperet. Hvordan kan jeg 
skrue tiden tilbage? Ligesom med 
andre ting i livet værdsatte jeg aldrig 
min uskyld, indtil jeg mistede den.

Jeg husker dage, hvor jeg ville synge og 
recitere Hare Krishna i seriøs meditation. Nu 
er mit sind mere tiltrukket af gode melodier, 
rytmer og ansigterne, der omgiver mig. Jeg 
husker at lytte til forelæsninger og mærke, 
hvordan hvert ord var vigtigt, relevant og inspi-
rerende. Nu lytter jeg med halvhjertet opmærk-
somhed, kommer med kritiske vurderinger og 
fisker efter interessante pointer, som jeg kan 
imponere andre med. Jeg husker dage, da 
jeg ivrigt ville opsøge enhver mulighed for at 
tjene. Nu vejer jeg alting, analyserer fordele 
og ulember og regner på, hvad der virkeligt 
er ”min tid værdig”. Jeg husker, hvordan jeg 
følte mig beæret og ydmyg over at møde en 
hvilken som helst hengiven. Nu forbeholder 

jeg mig retten til at tage bestik af dem, indtil 
jeg har vurderet deres baggrund, historie og 
kvalifikationer. 

Hvad skete der? Det virker, som om jeg 
har tabt kampen. Nogle hævder, at det er et 
spørgsmål om at være praktisk. Med alderen 
er vi nødt til at bruge vores intelligens og 

dømmekraft i åndeligt liv. Nogle 
synes, at denne ungdommelige 
entusiasme og barnlige ivrighed 
er forbeholdt de meget friske 
stadier i åndeligt liv. Nogle me-
ner, at livet er kompliceret, og en 
forenklet indstilling er hverken 
holdbar eller effektiv.

Jeg er ikke så sikker. Jeg vil ikke 
sige, at vi skal være barnlige, men 
jeg ville alligevel virkelig gerne 
være som et barn igen. Jeg er 
overbevist om, at der må være en 
måde at finde frem til den uskyld og 
ligefremhed uden at være naiv, dum 
eller kunstig. Det kræver imidlertid 
umådelig åndelig dybde. Srila Bhak-

tisiddhanta Sarasvati Thakura ramte hovedet 
på sømmet med et kraftfuldt sutra – saralata 
ei vaisnavata: “ligefremhed er vaisnava”. Li-
gefremhed betyder ifølge ham at være uden 
falskhed, et fuldstændigt fravær af prætention, 
bedrag og artificiel væremåde. Det er disse af 
hjertet ligefremme sjæle, som Krishna ivrigt 
søger efter. Hvis vi mislykkes med dette, går 
vi glip af essensen.

Fortsæt med at minde mig om, at jeg skal 
finde det indre barn. Vi lever i håb. Jeg beder 
til, at det ikke vil vare alt for længe, inden vi 
bliver unge igen.

Kilde: https://iskconnews.org/the-inner-
child,6975/. Se også sutapamonk.blogspot.
hu. 
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SPØRGSMÅL: Er det ikke bedre at synge 
Jesu navn med kærlighed end at recitere Hare 
Krishna-mantraet uden kærlighed?

SVAR: Hvordan kan man elske sønnen 
uden at elske faderen? Eller hvordan kan man 
elske faderen uden at elske sønnen? Hvis 
nogle tænker, at de kun elsker sønnen og ikke 
faderen, er deres kærlighed til sønnen indbild-
ning. Den er ikke virkelig. En sådan pseudo-
kærlighed accepteres hverken af sønnen eller 
faderen. Hvis nogle på samme måde tænker, 
at de kun elsker faderen og ikke sønnen, er 
deres kærlighed til faderen også indbildning, 
ikke virkelig, og acceperes af hverken faderen 
eller sønnen.

Gud, sønnen, i form af Jesus Kristus lærte 
os at vi skal elske hans fader. Hvis vi derfor 
virkeligt elsker Jesus, holder vi hans ordre 
om at elske hans fader, Herren Sri Krishna. 
Gud, Faderen, Herren Sri Krishna, lærer os 
at elske alle og specielt Hans rene hengivne 
som Herren Jesus Kristus. Hvis vi derfor vir-
keligt elsker Krishna, må vi også elske Herren 
Jesus Kristus.

Hvis man virkeligt elsker den ene, vil man 
automatisk elske den anden. Er det klart?

*

SPØRGSMÅL: Jeg blev opdraget som 
katolsk kristen, men nu er jeg så forelsket i 
Krishna, at jeg somme tider er bange for, at 
jeg mishager Jesus. Tror du, at han har noget 
imod, at jeg er så optaget af Herren Krishna? 
Er det ikke hans opgave at bringe os til Fade-

ren, til Krishna? Jeg er en lille smule forvirret 
over, hvem jeg skylder min loyalitet. De er 
begge avataraer, former af Guddommen og 
lige i alle henseender. Så måske bekymrer 
jeg mig om ingenting. Jeg kan stadig bede til 
dem hver for sig eller til begge, selv om min 
foretrukne Guddom fortsat er Herren Krishna.

SVAR: Herren Jesus Kristus er meget glad 
for, at du er gået til hans Fader, Herren Krishna, 
for som du skriver det, er hans opgave at 
bringe alle til Krishna. Der er intet dilemma om, 
hvorvidt du skal være loyal over for den ene 
eller den anden. Hvis du har hengivet dig til 
Jesus, vil han lede dig til Krishna. Og hvis du 
er hengivet til Krishna, vil Han give dig ordre 
til at tilbede Hans rene hengivne såsom Her-
ren Jesus Kristus. At de begge er avataraer, 
er sandt. Avatara betyder en, der nedstiger til 
den materielle verden fra den åndelige verden. 
Men fordi de er forskellige former for avataraer, 
er de ikke lige i alle henseender. Herren Jesus 
Kristus er kendt som en saktyavesa-avatara, 
en Herrens ledsager, der blev befalet af Her-
ren til at komme her og sprede kærlighed til 
Gud. Herren Krishna er avatari, kilden til alle 
avataraer.

Det er rigtigt, at ved at overgive dig til 
Herren Krishna har du ingen grund til bekym-
ring. Ved at gøre det vil du blive en perfekt 
tilhænger af Kristus. Uanset om du kommer 
til den åndelige verden gennem Krishna eller 
Kristus, er du i gode hænder i begge tilfælde. 
Men du må udvikle virkelig ren hengivenhed, 
ikke pseudo-hengivenhed, der er intet andet 
end en form for skjult materialisme, et be-
drag, der falbydes som ren hengivenhed nu 
i Kalis tidsalder.

BREVKASSE
Jesus og Krishna

 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.



20

”Det har taget lægevidenskaben 300 kval-
fulde år at genopdage det indlysende og kon-
kludere, at et utal af symptomer på sygdomme 
med navne på mange stavelser skyldes suk-
ker.”

”Sukker er værre end ingenting, for det tapper 
kroppen for værdifulde vitaminer og mineraler 
igennem de krav, som det stiller til hele syste-
met til sin fordøjelse, afgiftning og udskillelse.” 

”Den tydelige vækst i diabetes og narkolepsi 
(unaturlige anfald of søvn, der kan forårsage 
alvorlige ulykker såsom biluheld) i de sidste 
årtier kan i det store hele tilskrives konsekven-
serne af en enorm vækst i sukkerindtagelsen i 
en udsat befolkning.”

Hvis man kan tro, hvad man læser, ser sukker 
ud til at være den skadeligste ingrediens i vores 
mad. Selv om den årlige indtagelse af sukker i 
form af sukrose siden 1972 er faldet i USA fra 
52 kg til til 36 kg, er anvendelsen af majssirup 
(et andet simpelt sukker) blevet fordoblet, imens 
den gennemsnitlige indtagelse af majssirup 
med højt fruktoseindhold (et simpelt sukker fra 
den kemiske nedbrydning af majsmel) snart vil 
nå 20 kg per person om året. Ernæringsspecia-
lister anbringer majssukker i samme kategori 
som sukrose, for ligesom sukrose indeholder 
det omkring 400 kalorier per 100 g, men få el-
ler ingen næringsstoffer. Når alle tallene bliver 
lagt sammen, er vi tilbage, hvor vi startede med 
omkring 63 kg raffinerede sødemidler per per-
son om året. Det svarer til omkring 600 kalorier 
dagligt per person eller ca. en fjerdedel af den 
samlede kalorieindtagelse.

Samtidig har amerikanerne over de sidste 
ti eller femten år skåret ned på ernæringsrige 
fødemidler. Vi spiser færre komplekse kulhy-
drater som pasta, kartofler, grønsager, ris og 
gryn, der indeholder vitaminer og mineraler. 

Den gennemsnitlige mælkeindtagelse blandt 
teenagere er faldet fra 450 g til 350 g. Det er dog 
ikke, fordi de tørster. Deres daglige indtagelse 
af sødede læskedrikke er skudt i vejret fra 250 
g til 550 g. Sukker udgør en stigende del af de 
kalorier, vi spiser.

Ifølge en årsrapport i Food Trade News, der 
giver en liste på de 200 mest sælgende dag-
ligvarer (med undtagelse af ferskvarer) i Phila-
delphias område, er blandt de syv mest solgte 
ting fem af dem forskellige slags sodavand. På 
ottendepladsen er Heinz ketchup, der indehol-
der majssukker. Det første faste fødeemne på 
listen kommer efter et sortiment af hundemad, 
kattestrøelse, instant flødeskum, mayonnaise 
osv. Det er nummer 30: jordnøddesmør, der 
indeholder dextrose (majssukker) og sukrose.

Det kan dog meget vel være, at vores ubestri-
delige forkærlighed for det søde er naturlig, da 
selv nyfødte foretrækker sødede drikke i stedet 
for usødede eller sure. Og som statistikkerne 
viser det, kan vi ikke bare skære ned på vores 
sødede fødemidler, selv efter at vi er blevet 
fortalt om deres tydelige skadevirkninger. Hvis 
man nogensinde har været til en søndagsfest i 
et Hare Krishna-tempel, eller hvis man har fulgt 
disse køkkensider, ved man, at Hare Krishna-
kosten derfor indeholder masser af komplekse 
kulhydrater, ingen dåsemad eller forarbejdede 
ting og nogle retter med enten sukker eller et 
naturligt sødemiddel.

Retterne i Herren Krishnas køkken kommer 
fra en tidløs tradition fra en tid, hvor sukker 
ikke var den ultraforarbejdede, allestedsnær-
værende ingrediens, som vi kender det i dag. 
Sukkerfremstilling har været kendt i Indien i 
tusinder af år. Ordet for sukker på sanskrit, 
Indiens oprindelige sprog, var sarkara. Det 
bliver til sukkar på arabisk, sakharon på græsk, 

JOMFRUELIG GLÆDE
ELLER VELSMAGENDE GIFT?

af Visakha Devi Dasi
Oversat fra Back to Godhead, 20-09 1985.
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zucchero på italiensk, sucre på fransk, sugar 
på engelsk og sukker på dansk. I det vediske 
landbrugssamfund i fortidens Indien blev suk-
kerrør hovedsageligt dyrket til lokal anvendelse. 
De høje, kraftige rør blev ikke sendt til fabrikker, 
hvor de bliver tilsat kalk, inddampet og behand-
let i vakumrum, krystalliseringsmaskiner og 
centrifuger, der ødelægger vitaminerne og mi-
neralerne, der naturligt findes i sukkerrørssaft.

Den dag i dag kan man som før i tiden se 
indiske landsbyfolk tålmodigt røre i store be-
holdere med sukkerrørssaft (eller nogle steder 
dadelpalmesaft), indtil saften er fordampet, 
og den klæbrige, tjærefarvede eller brune gur 
er tilbage. Gur holder ikke lige så længe som 
raffineret sukker, men det betyder ikke noget 
for landsbybeboerne. Det, de ikke bruger 
derhjemme med det samme, tager de med 
ind på et nærliggende marked og sælger til 
deres naboer.

I Vesten har vi ikke velsmagende og nærings-
rig gur i vores lokale supermarked. Hvad gør vi 
så? De, der undgår sødet mad, kan tilberede 
et utal af retter med dal, ris, brød, grønsager, 
kichari, tilbehør og småretter, som vi har præ-
senteret på disse sider igennem årene, og spise 
en sund, velsmagende og alsidig kost uden at 
svælge i sødemidler. Man vil opleve, at denne 
kost er mere tilfredsstillende og lettere at følge 
end andre (som en tidligere ”afholdsmand” 
skrev i sin selvbiografi: ”Jeg var ude af stand 
til at følge de strenge restriktioner [i en makro-
biotisk kost] og ville bryde mine ugelange faster 
med is og kager.”)

USA’s overdrevne sukkerindtagelse har 
som reaktion fremkaldt en anden yderlighed: 
fordømmelsen af sukker som giftigt. Vi tilslutter 
os ingen af delene, men foreslår en moderat 
kurs. Ledende sundsheds- og ernæringseks-
perter råder også til mådehold og regulering. 
”Undgå for meget sukker.” ”Det bedste er at 
udvise omhu og sund fornuft ved at spise en 
velafbalanceret kost med et bredt udvalg af fø-
deemner og praktisere mådehold med hensyn 
til ethvert fødeemne.”

Disse opfattelser bekræftes i Bhagavad-gitas 

evige transcendentale lære, hvor Herren Krish-
na erklærer: ”Den, der er reguleret i sine vaner, 
når det kommer til at spise, sove, rekreere sig 
og arbejde, kan lindre alle materielle lidelser 
ved at praktisere  yoga-systemet.” (Bg. 6.17)

Et vigtigt element i det yoga-system, som 
Herren Krishna refererer til, er at tilberede mad 
til Herrens tilfredsstillelse og ofre den til Ham 
med kærlighed. Herren Krishna synes om alle 
vegetariske retter, der bliver ofret på den måde, 
inklusive søde ting. Kogte chutneyer er for ek-
sempel stærke, krydrede og søde og ideelle til 
at blive ofret til Krishna.

Kogte chutneyer er krydrede og fristende. De 
overrasker med en mangfoldighed af forskellige 
former for smag. Nogle er milde og forfriskende 
skarpe, andre er dejligt krydrede og stærke. 
Kogte chutneyer tilberedes af et bredt udvalg af 
ingredienser. De kan være mosede og grødede 
eller have struktur og være luftige. De kan inde-
holde enten hele eller pulveriserede krydderier. 
Kogte chutneyer komplimenterer retterne, de 
ledsager, og serveres altid med måde – blot en 
spiseskefuld eller to på hver tallerken. Ud over 
at ledsage hovedretten passer en klat chutney 
specielt sammen med varme dybstegte eller 
pandestegte brød eller til morgenmad, frokost 
eller et mellemmåltid om eftermiddagen.

Disse chutneyopskrifter indeholder nærings-
rige ingredienser som frisk frugt og grønsager 
og enten råsukker eller et andet naturligt søde-
middel efter valg. Vi kan ofre disse eller andre 
usødede retter til Herren Krishna med kær-
lighed og hengivenhed og derefter selv nyde 
dem. Igennem denne enkle proces bliver vores 
måltider tilfredsstillende, vores sind og sanser 
bliver fredfyldte, og som der står i Bhagavad-
gita, vil vi kunne ”lindre alle materielle lidelser”. 
Hvilket andet køkken kan rumme både tilhæn-
gere og modstandere af sukker og på samme 
tid være fornuftigt, afbalanceret, velsmagende 
og vigtigst af alt så ophøjende?

Æblechutney
(seb chatni)
Tilberedelsestid: 1 time
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Giver 10 portioner

2 spsk. ghee 
¼-1 frisk grøn chili uden frø skåret i lange, 

tynde strimler
1-3 tsk. skrællet, fintrevet frisk ingefærrod
¾ tsk. fennikelfrø
1½ tsk. spidskommenfrø
½ kg skovæbler eller velsmagende grønne 

madæbler
0,6 dl gyldne rosiner
0,6 dl kokosmel
1 2/3 tsk. kanelpulver
1 2/3 tsk. muskatpulver
1 tsk. kardemommepulver
1 tsk. korianderpulver
5 dl rå rørsukker
1 spsk. citronsaft
0,6 dl vand

1. Opvarm ghee’en i en lille gryde over mid-
delvarme. Tilsæt chilier, ingefær, fennikel 
og spidskommenfrø og steg, indtil de er 
brune. Kom æblerne i og steg dem i fem 
minutter. Skru varmen ned til lav.

2. Tilsæt resten af ingredienserne med 
undtagelse af 1 spsk. kokosmel til pynt. 
Kog under lejlighedsvis omrøring i en halv 
time, eller indtil chutneyen er tyk og tør. 
Ofres varm eller ved stuetemperatur til 
Krishna efter at være blevet pyntet med 
kokosmel.

Frisk ananas-og-rosinchutney
(ananas-kishmish chatni)
Tilberedelsestid: 1 time
Portioner: 16
2½ spsk. ghee
1-3 tsk. friske, stærke grønne chilier uden 

frø, finthakket
1-3 tsk. skrællet, fintrevet frisk ingefærrod
1½ tsk. spidskommenfrø
750 g skrællet ananas i 2,5 cm lange og 1 

cm tykke stykker
1,25-1,5 dl rå rørsukker
0,6 dl gyldne rosiner
½ spsk. korianderpulver
½ tsk. kardemommepulver
¼ tsk. kanelpulver
¼ tsk. muskatpulver

1. Opvarm ghee’en i en 2-liters gryde over mid-
delvarme, indtil en dråbe vand, der stænkes 
i, øjeblikkeligt danser. Tilsæt grønne chilier, 
ingefær og spidskommenfrø. Steg, indtil kryd-
derierne bliver gyldenbrune. Tilsæt den friske 
ananas og bring saften fra den i kog.

2. Skru ned for varmen og kog let, delvist tildækket, 
indtil ananasen er blød, og vandet er kogt væk. Lad 
frugten stege i ghee’en. Skru om nødvendigt op 
for varmen, tag låget af og kog ananassaften væk.

3. Tilsæt rå rørsukker og rosiner. Fortsæt med 
at småkoge, indtil chutneyen er tyk og tør. Tag 
gryden af varmen, rør pulverkrydderierne i og 
afkøl chutneyen til stuetemperatur, før den 
ofres til Krishna.

Krishna aldrig tages fra dig. Det er det eneste, 
du kan tage med dig efter døden.

For ens livskvalitet er det grundlæggende lige 
meget, hvilken religion, nationalitet eller -isme 
man tilhører. Hvad der virkelig betyder noget 
er, hvilken rasa man har. Hvis mennesker er i 
svargiya eller vaikuntha-rasa, vil de påskønne 
og ære hinanden trods deres forskelle. Men 
i parthiva-rasa vil grådighed, misundelse og 
frygt altid spænde ben for fred og kærlighed, 
selv blandt familiemedlemmer, landsmænd og 

trosfæller. Nu hvor yoga er blevet populært 
i Vesten, og alle har hørt om karma, er det 
måske på tide, at vi også åbner vores øjne og 
døre for rasa og sammen arbejder os hen imod 
svargiya-rasa som den laveste fællesnævner 
for menneskesamfundet.

Jeg forestiller mig, at jeg har trådt nogle ateister 
over tæerne. Det har været helt bevidst, og hvis 
du kender en intelligent ateist, kunne jeg godt 
tænke mig nogle offentlige diskussioner om Guds 
eksistens på videnskabelig basis. Skriv gerne til 
mig på gauranitaidas@krishna.dk.

(Fortsat fra side 17) 
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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.

Tirsdag den 2. juli: Srila Bhaktivinoda Thakuras bort-
gangsdag. Aftenprogram i templet fra kl. 17.
Lørdag den 6. juli: Ratha-yatra fra Nytorv, se omtalen 
side 2.

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Kirkegårdsgata 9, 0558 Oslo
Søndagsfest hver søndag kl. 15-18: Søndagsfest. 
Kirtan, foredrag og prasada.
Torsdag 11.07: Ratha Yatra i Oslo. Starter kl. 16 på 
Rådhusplassen og ender på Youngstorvet.

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: 12 og 28. juli.    
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



MED VANLØSE BLADET PÅ BESØG
Vanløse Bladet er Vanløses lokale avis, der omdeles gratis hver uge til 15.000 husstande. 

I uge 25 havde journalist Anja Berth været på besøg i Hare Krishna-templet på Skjulhøj 
Allé 44 og interviewet de hengivne der en tidlig formiddag. Resultatet var, at bladets forside 
i den uge prydedes af et stort billede af Lalitanatha Dasa og Bhakta Mikkel under over-
skriften Kunsten at befri sit liv, og i en helsidesartikel på side 2 fortalte Anja om sit besøg 
i templet og de indtryk, hun havde fået derfra. Specielt havde det gjort indtryk på hende, 
at Mikkel, der har boet i templet tæt ved et år, før var blikkenslagersvend og tjente gode 
penge, men opgav det hele for at leve som munk i Hare Krishna-templet.

Anja Berth mødte de hengivne under Vanløses byfest den 1. juni, hvor templet havde en 
stand blandt en masse kræmmere og gøgl. Hun fandt det så inspirerende og fredsgivende 
at tale med de hengivne, at hun med det samme bestemte, at det skulle der skrives noget 
om. Hele artiklen, der kom ud af dette møde, kan læses på Internettet, se https://minby.
dk/2019/06/16/125669/man-kan-ikke-flygte-fra-sig-selv/. 


