
KRISHNA
HARE

(NYT FRA)

Nr. 1, 21. årgang, januar 2018 - Pris 30 kr.  

Nyhedsblad for ISKCON i Danmark
Grundlægger-acarya Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

PROPAGANDA OM GAMLE DAGE
OG LANDBRUGSSAMFUNDET

KAILASA-TEMPLET
I ELLORA



2

    

‘Nyt fra Hare Krishna’ udgives af Det Internationale Samfund for Krsna-bevidsthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada.  -  © Copyright 2018, alle rettigheder forbeholdes.  -  ISSN 1600-0153
Redaktion:  Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) lalitanatha@krishna.dk  -  Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen 
dandaniti@krishna.dk  -  Layout & webside: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund, mail@ananta.dk
Adresse: Holsteinborgvej 20, 1th., 2720 Vanløse Tlf.: 4073 6446/3132 3501  -  Girokonto 1-688-3204. Bankkonto: Den Danske Bank reg. 
1551, konto 3534 125 119   -  Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne. 

Mandag 1.1 Sri Krishna Pusya abhiseka
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Mandag 8.1 Sri Locana Dasa Thakuras bortgang
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                       Srimati Visnupriya Devis fremkomst
                       Sarasvati Puja
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  Vijaya Ekadasi)
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                       Sri Isvara Puris bortgang
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Fredag 16.2 Srila Jagannatha Dasa Babajis bortgang
                     Sri Rasikananda Prabhus bortgang
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 KALENDER

 INDHOLD

Velkommen til Nyt fra Hare Krishna i 2018. 
Traditionen tro er årets første blad forsinket 
på grund af travlheden i december, hvor vi 
bruger vores kræfter på at møde så mange 
mennesker som muligt i hele landet og forsøge 
at overtale dem til at læse vedisk visdom i form 
af Srila Prabhupadas bøger såsom Bhagavad-
gita som den er. Ved Prabhupada, Krishna og 
jeres alles nåde endte december 2017 med at 
blive en de bedste i mange år. Flere tusinde 
bøger endte på boghylder i hele landet.

Dette blads forside er fra Kailasa-templet i 
Ellora i den indiske delstat Maharastra. Billedet 
er en henvisning til side 12 til en artikel om 
templet, der er på UNESCO’s verdensarvliste. 
Artiklen er den første i en serie, vi planlæg-
ger at skrive om templer og andre kulturelle 
landmærker, der vidner om en mere avanceret 
kultur i fortiden, end de fleste moderne histo-
rikere er parate til at indrømme. Slår man op 
i en gængs historiebog, vil man hurtigt blive 
bekendt med ideen om, at menneskeheden 
har udviklet sig fra primitiv til avanceret (sten-
alder, broncealder, jernalder osv. helt frem til 
computer- og rumalderen). Dette står i skarp 
modsætning til Vedaernes historiesyn, der 
fortæller om avancerede kulturer, der i fjerne 
fortider overgik noget, vi kender til. Vores nye 
serie er et kig på, om der faktisk er spor af 
sådanne avancerede fortidige kulturer, sådan 
som Vedaerne beskriver det.

God fornøjelse med denne artikel, og hvad 
vi ellers har at byde på denne gang. Ld.

 
Ny historisk serie

6 Bhaktisiddhanta  
sarasvati svarer

9 Familieliv, 3 
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Syamasundara: Kierkegaard ser selvrea-
lisering opstå af viljens udfoldelse. Jo mere 
selvrealiseret en person er, desto mere vilje 
har han. Når vi er helt os selv, har vi fuldstæn-
dig vilje og er i stand til at træffe de rigtige 
beslutninger.

Srila Prabhupada: Men hvis man er en 
uadskillelig del af helheden, er man nødt til 
at hente beslutninger fra helheden. En finger 
træffer ikke beslutninger for hele kroppen. Den 
eneste beslutning, man kan træffe, er at tjene 
Krishna. Ordrerne kommer ovenfra. Arjuna fik 
ordre af Krishna til at kæmpe, og ved afslut-
ningen på Bhagavad-gita besluttede han sig 
til at adlyde Krishnas vilje. Dette er den eneste 
beslutning, vi kan træffe: at adlyde Krishnas 
vilje eller ej. Krishna eller Hans repræsentant 
træffer alle de andre beslutninger.

Syamasundara: Så hvad menes der da 
med fuldstændig vilje?

Srila Prabhupada: Fuldstændig vilje vil 
sige at overgive sig fuldstændigt, at følge den 
Højestes ordrer absolut.

Syamasundara: Kierkegaard så, at selv 
fortvivlelse kan bære frugt i den forstand, 
at det kan lede os til at ønske et ægte liv af 
selverkendelse. Det kan være et springbræt 
til en højere bevidsthed.

Srila Prabhupada: Når man fortvivler, er det 
en stor lykke. Så er det hele slut. Ethvert an-
svar er væk, og man er fri. I fortvivlelse tænkte 

Arjuna på at blive tigger. Når vi fortvivler med 
hensyn til alle former for lykke i materielt liv, 
kan vi vende os til åndeligt liv. Nogle gange 
smadrer Krishna alle vores materielle res-
sourcer, så vi af fortvivlelse kan engagere os 
fuldt ud i Krishnas tjeneste. Krishna ødelæg-
ger somme tider en person materielt, når han 
gerne vil blive Gudsbevidst, men på samme tid 
på grund af stærk tilknytning ønsker materiel 
nydelse. Når Gud knuser en persons materi-
elle håb, tænker han somme tider, at Gud er 
uvenlig imod ham, og han fortvivler. Han forstår 
ikke, at dette er Guds barmhjertighed, at Gud 
fjerner forhindringerne, så han fuldstændigt og 
absolut kan overgive sig. 

Engang blev Indra, himmelens konge, tvun-
get til at være et svin og komme til den materi-
elle verden som en lavtstående dyr. Som svin 
havde han en svinehustru, svinebørn osv. I 
sidste ende kom Herren Brahma ned og sagde 
til ham: ”Min kære Indra, du har glemt din po-
sition. Du var engang en himmelsk konge og 
besad stor rigdom. Nu har du som svin glemt 
din tidligere ophøjede eksistens. Opgiv dette 
snavsede liv og kom med mig.” Men på trods 
af Brahmas bønfaldelse var Indra ikke overbe-
vist. Han svarede: ”Hvorfor skulle jeg komme 
med dig? Jeg er lykkelig. Jeg har min hustru, 
mine børn og mit hjem” Da Brahma så, at Indra 
var blevet knyttet til sit liv som svin, begyndte 
Brahma at slå alle hans svinebørn og til sidst 

Her afsluttes Srila Prabhupadas samtaler om Søren Kierkegaard med hans to disciple Sya-
masundara og Hayagriva Dasa. Syamasundara og Hayagriva fremlægger forskellige ideer fra 
Kierkegaard, og Srila Prabhupada kommenterer dem. Der er altså ikke tale om en fuldstændig 
eller nødvendigvis helt præcis gengivelse af Kierkegaards filosofi. Her interesserer vi os blot 
for Srila Prabhupadas Krishna-bevidste bemærkninger til det, han bliver præsenteret for.

Bemærk, at citaterne fra Kierkegaard er oversat fra engelsk og således ikke er Kierkegaards 
oprindelige danske tekst.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Srila Prabhupada 
diskuterer Søren Kierkegaard, 4

af Srila Prabhupada
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hans hustru ihjel. Da Indra så, at hans hustru 
var blevet slået ihjel, fortvivlede han: ”Åh! Du 
har dræbt hele min familie!” Kun da indvilli-
gede Indra i at følge med Herren Brahma. På 
samme måde skaber Krishna somme tider en 
situation, hvor det levende væsen vil fortvivle, 
og af ren fortvivlelse vender det sig til Krishna 
og overgiver sig fuldstændigt til Ham.

Syamasundara: Kierkegaard sigtede til 
fortvivlelsen, når man tænker: ”Åh, jeg er en 
synder,” og tror, at ”Jeg vil aldrig blive befriet 
for synd.” Han hævder, at dette leder os endnu 
dybere ind i et syndigt liv.

Srila Prabhupada: Der kan ikke være tale 
om at fortvivle på grund af synd. Hvis man 
spørger en slagter: ”Hvorfor synder du?” vil 
han svare: ”Det er mit arbejde. Hvad syndigt er 
der i det?” Da Narada forklarede for jægeren, 
at det var syndigt at slå dyr ihjel, fortvivlede 
jægeren ikke, men blev ophøjet til Krishna-
bevidsthed gennem Naradas instruktioner.

Syamasundara: Kierkegaard mener, at tro 
overvinder synd og fortvivlelse.

Srila Prabhupada: Tro betyder tro på Gud. 
For at styrke vores tro på Gud, må vi opgive 
alle håb om lykke i dette materielle liv. Vi er nødt 
til at fortvivle, når det kommer til materiel lykke.

Syamasundara: For Kierkegaard er eksisten-
sen kontinuerlig og derfor altid ufuldstændig.

Srila Prabhupada: Systemet er fuldstæn-
digt, når vi overgiver os til Krishna. Gud har 
et fuldstændigt system, gennem hvilket vi kan 
udvikle os og blive Gudsbevidste. Når vi bliver 
fuldt bevidste, har vi nået fuldendelse. Så læn-
ge vi ikke har nået til det punkt, udvikler vi os.

Hayagriva: ”Gud er kilden til al individuali-
tet,” skriver Kierkegaard. ”At have individualitet 
er at tro på alle andres individualitet, for indi-
vidualiteten er ikke min. Den er Guds gave, 
gennem hvilken Han tillader mig at være, og 
gennem hvilken Han tillader alle andre at være.”

Srila Prabhupada: Denne kendsgerning 
forklares i Katha Upanisad: nityo nityanam 
cetanas cetananam. Gud er et levende væ-
sen, og vi er også levende væsener. Ligesom 
Han er evig, er vi også evige. Kvalitativt er 

vi ét, men kvantitativt er vi forskellige. Gud 
opretholder alle, og alle de levende væsener 
opretholdes. Vi er alle individuelle, evige dele 
af Gud, og vores naturlige position er som dele 
af Ham at elske Ham.

Syamasundara: Kierkegaard ser individet 
i en konstant tilstand af tilblivelse.

Srila Prabhupada: Tilblivelse til hvad? Hvad 
er målet? Målet er Krishna-bevidsthed. Derfor 
udtaler Krishna i Bhagavad-gita:

mattah parataram nanyat
kincid asti dhananjaya

mayi sarvam idam protam
 sutre mani-gana iva

”0 vinder af rigdomme, der er ingen sandhed 
højere end Mig. Alt hviler på Mig ligesom perler 
på en snor.” (Bg. 7.7) Krishna er den højeste 
sandhed, det højeste mål, og fuldendelse vil 
sige at komme til Krishna-bevidsthed.

Syamasundara: Men er der ikke stadig en 
form for tilblivelse, selv når vi er helt Krishna-
bevidste og i selskab med Krishna?

Srila Prabhupada: Nej, tilblivelsen slutter. 
Der er imidlertid variationer, der er åndelige. 
Alting er fuldstændigt, og variationerne nydes. 
Somme tider er Krishna en kohyrdedreng, nog-
le gange er Han Yasodas barn, somme tider er 
Han Radharanis partner, nogle gange er Han 
i Mathura, nogle gange er Han i Vrindavana. 
Der er mange åndelige variationer, men alting 
er fuldstændigt i sig selv. Der er ikke tale om 
tilblivelse. Vi når det punkt, hvor vi simpelthen 
nyder forskellighed. Det er alt.

Syamasundara: Hvad er forskellen på ån-
delig variation og materiel variation?

Srila Prabhupada: Materiel variation er kun-
stig. Den er ligesom en mand, der er tilfreds 
med en plastikblomst. At nyde en plastikblomst 
kan ikke være det samme som at nyde en 
virkelig blomst. En plastblomst har ingen duft. 
Den er kunstig, et bedrag.

Syamasundara: Imens Hegel lagde vægt 
på spekulativ tænkning, betonede Kierkegaard 
handling. Han så frihed i korrekt handling.
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Srila Prabhupada: Ja, åndeligt liv betyder 
korrekt handling. Det er ukorrekt at tro, at når 
man er inaktiv, opnår man det fuldendte stadie. 
Det er mayavadi-teorien. Mayavadier hævder, 
at en krukke frembringer en høj lyd, når den 
ikke er fuld af vand. De sætter lighedstegn mel-
lem fylde og tavshed. Men fra Bhagavad-gita 
kan vi forstå, at sjælen aldrig er inaktiv. Nogle 
gange ser vi imidlertid, at inaktivitet bliver anbe-
falet. Det betyder, at vi ikke bør tale eller handle 
tåbeligt. Hvis vi ikke kan tale intelligent, er det 
bedre, at vi holder op med at tale. Men den in-
aktivitet kan ikke ligestilles med fuldkommenhed.

Syamasundara: Kierkegaard fandt sand-
hed i det relative og subjektive, i personlig, 
individuel refleksion, i det, han kalder ”indad-
vendt lidenskab”.

Srila Prabhupada: Sandhed er sandhed, 
og den er absolut. Man kan fabrikere relative 
sandheder, men den Absolutte Sandhed er 
én. Hvis vi ingen viden har om den Absolutte 
Sandhed, lægger vi vægt på relative sandhe-
der. Der kan være indadvendte lidenskaber, 
eller hvad ved jeg, men hvis vi ikke kender 
det endelige mål, kan vi blive vildledt. Det er 
i orden at sige, at lidenskab er sandhed, men 
lidenskab betyder aktivitet. Hvor fører ens akti-
vitet hen? Hvad er formålet med ens aktivitet? 
Man kan køre rundt i sin bil, men hvis man ikke 
ved, hvor man skal hen, hvad er pointen da? 
Man spilder sine kræfter. Selvfølgelig kan man 
sige: ”Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen, men 
det er lige meget. Lad mig blot starte min bil 
og køre.” Men er det en god ide?

Syamasundara: For Kierkegaard er det 
ikke, hvad der gøres, men hvordan det gøres.

Srila Prabhupada: Det er som en hunds 
stædighed.

Syamasundara: Det er en slags subjekti-
vitet, der altid indebærer en vis usikkerhed. 
Usikkerhed skaber ængstelse.

Srila Prabhupada: Den, der ikke kender 
livets mål, vil altid være ængstelig.

Syamasundara: For Kierkegaard forjages 
denne ængstelse og usikkerhed af, hvad han 
kalder ”troens spring”.

Srila Prabhupada: Ja, men springet må 
gøres, når der er et mål. Medmindre man 
kender målet, det faste punkt, kan ens liden-
skab og energi blive misbrugt og styret i den 
forkerte retning.

Syamasundara: Som kristen mente Kier-
kegaard, at vores energi bør bruges på at nå 
Gud igennem Kristus.

Srila Prabhupada: Det er et godt udgangs-
punkt. Det er vores proces. Men det er ikke 
nødvendigt at gå igennem de lavere stadier. 
Hvorfor ikke vende sig til Gud med det samme, 
hvis man kan nå Gud igennem Jesus Kristus? 
Vores proces er, at man må overgive sig selv 
til guruen for at forstå den højeste sandhed.

tad viddhi pranipatena
  pariprasnena sevaya

upadeksyanti te jnanam
  jnaninas tattva-darsinah

”Forsøg at lære sandheden at kende ved 
at opsøge en åndelig mester. Udspørg ham 
ydmygt og tjen ham. De selvrealiserede sjæle 
kan bibringe dig viden, for de har set sandhe-
den.” (Bg. 4.34) 

I Srimad-Bhagavatam står der også:

tasmad gurum prapadyeta
  jijnasuh sreya uttamam
sabde pare ca nisnatam 

  brahmany upasamasrayam

”Enhver person, der seriøst ønsker at 
opnå virkelig lykke, må opsøge en ægte 
åndelig mester og søge tilflugt hos ham 
igennem initiering. En åndelig mesters 
kvalifikation er, at han skal have realiseret 
skrifternes konklusion gennem overvejelse 
og bevisførelse og således være i stand til 
at overbevise andre om disse konklusioner. 
Sådanne store personligheder, der har søgt 
fuldstændig tilflugt hos den Højeste Gud-
dom og tilsidesat alle materielle hensyn, 
må forstås at være ægte åndelige mestre.” 
(SB. 11.3.21)            (Forsættes side 19)
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Spørgsmål: Hvilken slags stærk tro bør vi 
have på Sri Gurudevas lotusfødder?

Srila Bhaktisiddhanta: En rigtig discipel 
ser sin gurudeva som værende Krishna meget 
kær, som sendt af Krishna og som Tjenestens 
Mester (Seva Bhagavan). En oprigtig discipel 
har samme hengivenhed til sin gurudeva, som 
han har til den Højeste Herre, og han tilbeder 
ham på samme måde. De, der ikke tjener 
deres gurudeva på denne måde, falder ned 
fra deres position som disciple. Der er ingen, 
der kan recitere det hellige navn rent, med-
mindre de ser gurudeva som ikke-forskellig 
fra Krishna, altså som Krishnas manifestation.

Jeg vil tjene Sri-Sri Guru og Gauranga i en-
kelhed og oprigtighed under gurudevas vejled-
ning. Min gurudeva taler den Højeste Herres 
sag, og jeg vil adlyde disse ord korrekt. Jeg vil 
aldrig undlade at vise min gurudeva behørig 
respekt, uanset hvordan andre måtte påvirke 
mig i denne verden. Selv hvis det gør mig stolt 
eller dyrisk, og selv hvis jeg ender i helvede, vil 
jeg under alle omstændigheder udføre gurude-
vas ordre. Han er udsendt af Krishna, og jeg er 
villig til at underskrive en kontrakt, der sender 
mig i helvede for al evighed. Jeg vil ikke lytte 
til noget som helst, andre siger, intet ud over 
min gurudevas ordre. Med den kraft, jeg har 
modtaget fra min gurudevas lotusfødder, vil jeg 
vælte alle andre strømninger af bevidsthed i 
verden med ét slag fra min knytnæve. Hvis jeg 
kaster en støvpartikel fra den pollen, der falder 
fra Sri Gurudevas lotusfødder, vil millioner af 
mennesker i denne verden blive befriet. I de 
fjorten verdener findes der ingen lærdom og 
intet godt begreb, som vejer tungere end en 
støvpartikel fra min gurudeva. En rigtig discipel 
har den slags stærk tro og beslutsomhed.

Spørgsmål: Er det en og samme ting at 
være Sri Caitanya Mahaprabhus omgangs-
fælle som at være hans hengivne?

Srila Bhaktisiddhanta: Nej. Hans om-
gangsfæller kaldes for Hans sangier. Sangi 
betyder en, der følger Ham overalt. De, der 
ikke omgås Ham hele tiden, kan ikke kaldes 
for Hans sangier eller omgangsfæller. Men 
Sri Narottama Dasa Thakura var alligevel 
Mahaprabhus omgangsfælle, selv om han 
ikke var her, da Mahaprabhu manifesterede 
Sig selv. Narottama Dasa Thakura nedsteg til 
denne verden udelukkende for at opfylde Ma-
haprabhus ønske. Han er for evigt engageret i 
Mahaprabhus tjeneste. Mahaprabhus ønsker 
manifesterer sig i Narottamas hjerte. Narot-
tama Dasa Thakura er absorberet i fortrolig 
tjeneste. Derfor er han Mahaprabhus evigt 
befriede omgangsfælle.

Spørgsmål: Det følgende vers anses for at 
være det vigtigste i Bhagavad-gita:

sarva-dharman parityajya
 mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva papabhyo

 moksayisyami ma sucah
 (Bg. 18.66)

”Opgiv enhver form for religion og blot over-
giv dig til Mig. Jeg skal befri dig fra alle syndige 
reaktioner. Frygt ikke.” 

Hvorfor?
Srila Bhaktisiddhanta: Mahaprabhu sagde 

til Ramananda Raya Prabhu, at selv dette 
pragtfulde vers blot var eksternt. Hengiven 
kærlighed til den Højeste Herre er sjælens 
naturlige tilbøjelighed, så den Højeste Herre 

BHAKTISIDDHANTA 
SARASVATI SVARER, 3

 Dette er tredje del af et uddrag fra den bengalske bog Srila Prabhupader Upadesamrta, der 
indeholder Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis svar på en række almindelige spørgsmål.
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burde ikke være nødt til 
at reklamere for Sig Selv. 
Han burde ikke være nødt 
til at lokke os. Han burde 
ikke være nødt til bruge 
energi på at overtale os 
til at hengive os til Ham. 
Han burde ikke være nødt 
til at få os til at afgive et 
løfte om at elske Ham. På 
grund af deres spontane, 
ukontrollerbare kærlighed 
til Ham forsøger Hans 
hengivne helhjertet at 
glæde Ham. 

Hvis en fader med stort 
besvær forsøger at få sin 
søn til at elske sig, ved 
alle, hvilken slags søn 
han har. Det er kun natur-
ligt, at den hengivne, når 
han følger sit hjerte, intuitivt vil tjene Herren. 
Men i denne situation [her i denne materielle 
verden] synes det omvendte at være tilfældet. 
Den hengivne har ikke blot glemt sin Herre, 
men han har også glemt sin evige identitet. I 
denne tilstand af forglemmelse er han blevet 
herre over det midlertidige og tjener således 
det midlertidige. Grunden til, at Mahaprabhu 
sagde om dette storslåede vers, at det er eks-
ternt, var for at instruere os i ren hengivenhed, 
den højeste hengivenhed, som har hjemme i 
Vraja Dhama.

Spørgsmål: Er Mahaprabhus nåde den 
største?

Srila Bhaktisiddhanta: Selvfølgelig. Der 
findes ingen så nådig som Mahaprabhu og 
Hans hengivne. Den hjælp eller gavn, som 
kommer fra dem, er den virkelige velgerning. 
Ethvert andet bud på hjælp er i virkeligheden 
et stort bedrag og en stor bjørnetjeneste. Men 
den velgerning, den hjælp, som Mahaprabhu 
og Hans hengivne yder, er faktisk den største 
og den evige hjælp. Denne velgerning varer 
ikke kun i et par dage. Det er ikke den slags 

hjælp, som efter kort tid er årsag til en uheldig 
bivirkning, en ufavorabel reaktion. Det er ikke 
den slags hjælp, der gavner nogle og skader 
andre. Vi kan gøre noget godt for vores land, 
men det kan til gengæld betyde et andet lands 
nød. Jeg kan få glæde på bekostning af et 
andet menneskes lidelse. En anden kan nyde 
noget, der skaber en mangel i mit liv. Jeg kan 
drage fordel af at køre i en hestevogn, men 
det er helt sikkert årsag til lidelse for hestene. 
Mahaprabhu og Hans hengivne snød ikke 
menneskeheden med den form for velgerning. 
Den slags velgerning, som de anbefaler, den 
gave, som de har skænket, vil være til største 
gavn for alle mennesker til alle tider. Denne 
velgerning er for hele universet. Derfor er det 
ingen snæversynet hjælp. Mahaprabhu og 
Hans hengivne var aldrig interesseret i nogen 
som helst form for snæversynet, sekterisk og 
midlertidig velgerning. Ingen dårlig reaktion 
er nogensinde udsprunget fra Mahaprabhus 
nåde. Det er grunden til, at Mahaprabhus nåde 
kaldes amandodaya – den fejlfrie nåde. Det 
er grunden til, at vi siger, at Mahaprabhu er 
den mest storsindede, og Hans hengivne er 
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endnu mere storsindede. Dette er ikke fantasi, 
det er virkelighed.

Mahaprabhus nåde er perfekt og ubegræn-
set. Alle andres nåde er begrænset og derfor 
bedragerisk. Alle andre inkarnationer som 
Matsyadeva, Kurmadeva, Varahadeva, Ra-
macandra og tilmed Herren Krishna Selv gav 
kun Deres rene nåde til fuldstændigt hengivne 
sjæle, men alle Deres fjender tilintetgjorde De. 
Det er kun Mahaprabhu, som gav Sin nåde til 
Sine fjender. Han tøvede ikke med at give sin 
sande nåde til Kazi’en, buddhisterne og andre. 

Spørgsmål: Skal vi fortælle sandheden rent 
og uforfalsket?

Srila Bhaktisiddhanta: Helt sikkert. Vi 
fortæller frygtløst sandheden til alle uden 
at bedrage nogen. Vi skal komme med den 
slags sandhed, der virkelig gavner det levende 
væsen, selv hvis den er ubehagelig. Det er 
ikke det samme som at gøre andre forstyr-
rede eller bange (bhutodvega). Vi er nødt til 
at søge virkeligheden. Vi er nødt til at tænke 
på, hvad der er godt for folk i verden. Vi er 
nødt til at gøre det, der beriger os selv og 
andre, med stor beslutsomhed. Vi bør prøve 
at arbejde ikke blot for samtidens mennesker, 
men for alle mennesker i alle tidsaldre. Vi er 
nødt til at fortælle alle om Herrens lyksalige 
verden, landet uden grænser, hvorfra ingen 
skal vende tilbage. At fortælle andre om denne 
transcendentale verden er en fuldstændig 
nødvendighed, hvis vi vil have beskyttelse ved 
den åndelige mesters lotusfødder. 

Vi vil altid tjene Sri Gurudeva, som er giveren 
af transcendental viden. Hvis vi lever i vores 
hjem, bør vi tjene ham sammen med alle vores 
familiemedlemmer. Vi vil sørge for, at Herren 
og Hans hengivne bor i gode huse, imens 
vi selv vil bo i simple boliger eller stråhytter. 
Hvis vi giver til Herren uden at give til os selv, 
modtager vi helt sikkert Hans nåde. 

Vi bør altid tænke: ”Alting tilhører Herren.” 
Vores liv vil være fremgangsrige, hvis vi bruger 
alting i Herrens tjeneste. Alle disse begreber 
bør prædikes ved, at man først følger dem selv. 

Sri-Sri Guru og Gauranga stilles ikke tilfredse, 
før vi kan ytre sandheden frygtløst. 

Hvis jeg er bange for, at jeg ved at sige 
sandheden objektivt vil skabe ubehag, og jeg 
derfor ikke siger sandheden, betyder det, at 
jeg har opgivet den åbenbarede sandheds vej 
og accepteret en vej, som ikke er autoriseret. I 
så fald er jeg en ateist og en bedrager. 

Spørgsmål: Hvem kan siges at være knyttet 
til familielivet?

Srila Bhaktisiddhanta: Den, der anser sig 
selv for at være en mand eller en kvinde, er 
knyttet til familielivet. En sådan person kaldes 
en illusioneret husholder (grhavrata). Den il-
lusionerede husholder er grådig efter penge, 
relationer til det modsatte køn og anseelse og 
berømmelse (kanaka, kamini, pratistha). Den, 
der har en dragning til at nyde disse tre ting, 
er en illusioneret husholder, en grhavrata. En 
grhavrata tænker: ”Jeg har brug for, at andre 
tjener mig. Meningen med mit liv er at eje mit 
hjem og nyde mine sanser på præcis den 
måde, jeg har lyst til.”

Vi lever på det bevidsthedsniveau, som har 
kroppen i centrum. Vi foregiver at være herrer 
ved at være grhavrataer. Vi får problemer, når vi 
betragter denne verden med nydelsens briller. 
Indtil den dag vi får den fornødne intelligens til at 
forstå, at verden er beregnet til at tjene Herren, vil 
vi forblive illusionerede husholdere. Vi vil aldrig 
kunne forstå, hvad der virkeligt er gavnligt for os. 
De, der beslutter sig for at søge enten nydelsens 
eller den totalt forsagende sti, mister alt. De vil 
aldrig lære den Højeste Herre at kende.

Afhænger man af denne midlertidige verden, 
vil man kun opleve lidelse og død. Dødsop-
levelsen og de trefoldige lidelser har rod i en 
materialistisk livsstil, som går imod Krishna.

Samtlige tanker om og bestræbelser i 
denne verden leder faktisk til døden, men 
grhavrataen tænker ikke: ”Denne slags tan-
ker og tendenser leder mig langsomt, dag 
efter dag, i helvede, og de kan kun give mig 
mere og mere lidelse, nu og i fremtiden.” 
(Fortsættes) 
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En person, der lever efter traditionelle 
religiøse værdier som selvopofrelse, ærligt 
arbejde, opsparing, familie osv., er ikke den 
slags person, der giver maksimal kommercielt 
afkast. For at opnå så stort finansielt afkast 
som muligt må de økonomiske interesser 
forvandle mennesker til begærlige forbrugere, 
for hvis de store firmaer skal tjene penge, 
må mennesker købe deres produkter. Den 
person, der giver ophav til den største økono-
miske fortjeneste af den investerede kapital, 
er en person, der arbejder til det yderste 
af sin psykologiske og fysiske kapacitet og 
forbruger til det yderste af sin økonomiske 
kapacitet. Den arbejder, der er tilfreds og le-
ver sit sociale liv og familieliv ud fra religiøse 
værdier og væremåder, er en dårlig forbruger. 
På ham er indtjeningen kun lille, for det koster 
ikke meget eller ingenting at realisere sig selv 
åndeligt, og derfor presser det ikke individet til 
at arbejde til det yderste. På den måde giver 
den kyske pige, der ikke går ud om aftenen 
for at more sig, den trofaste hjemmegående 
hustru, munken og præsten meget lidt kom-
merciel profit. 

De økonomiske interesser arbejder derfor 
på at skabe forbrugere, hvis mål i livet er 
adspredelse og underholdning, og som søger 
efter en individualistisk, materialistisk virkelig-
gørelse og gør sig fri fra alt, der ellers ville 
hindre dem i at købe varer og tjenesteydelser, 
hvis salg er det, der skaber økonomisk vin-
ding. I den nutidige kultur blev dette opnået 
ved at nedbryde de etiske og sociale værdier, 
der bremsede forbrugersamfundets etable-
ring. Derfor har den moderne kultur værdier 
som frihed fra pligter, seksuel frigørelse og 

afstandtagen fra ethvert forbud, og den de-
valuerer familien og familierollerne, tømmer 
religion for alt indhold og relativiserer etik og 
autoritet. Med disse værdier opstår utallige 
individuelle luner og længsler efter modetøj, 
dyre biler, ferierejser og statussymboler, 
som i bund og grund blot afspejler og følger 
industriens behov for at sælge og indtjene.

Stiv versus striks
Det er ubestrideligt, at Srila Prabhupada 

igen og igen påpegede, at utilladt sex er 
utilladt sex. På den anden side har jeg også 
i samme grad, som jeg har set ham tordne 
imod sex uden for ægteskab, set ham uden 
dog at være billigende og eftergivende trods 
alt være forstående og medfølende over for 
dem, der af svaghed brød principperne inden 
for familielivet. Bid mærke i dette: Jeg siger 
ikke god for at bryde principper, og jeg er ikke 
i ledtog med dem, der bryder dem, selv inden 
for familielivet. Men jeg er parat til at være 
temmelig tolerant og yde den hjælp, der skal 
til for at overvinde disse svagheder, uden at 
blæse dem op til en katastrofe eller forbry-
delse. Hvis disse instinkter fornægtes eller 
brutalt undertrykkes, indprenter de sig i un-
derbevidstheden og forårsager meget mere 
skade der, end hvis man arbejder med dem i 
dagslyset. Man kan ikke undgå at forholde sig 
til dem. Uanset om man accepterer sådanne 
instinkter eller forkaster dem, bør det gøres 
i fuld bevidsthed. Man bør bruge alle sine 
ressourcer på at sublimere disse instinkter 
til et højere niveau, til det åndelige niveau.

Nogle åndelige sjæle er mere vækkede end 
andre, og nogle har mere fremgang i livet end 

FAMILIELIV, 3
af Matsyavatara Dasa

Det følgende er tredje og sidste del af en diskussion, som Matsyavatara Prabhu havde med 
en gruppe disciple. Han taler bl.a. om utilladt sexliv, både inden for og uden for ægteskabet, 
og hvordan der er en verden til forskel imellem de to. 
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andre, men det vigtige er ikke at hænge sig i 
katastrofer. Jeg tror, at før i tiden er der sket 
mange tragedier, fordi man – om end i god 
tro – tolkede ting på en stiv måde i stedet for 
på en striks måde. Det er to vidt forskellige 
ting. Det, der er stift, går desværre også let 
i stykker. Det, der er striks, er meget bedre. 
Stivhed er negativt, imens strikshed er posi-
tivt. En stiv, grov, hård, radikal fornægtelse, 
der som sagt kan ske i god tro, betyder for-
trængning, men hvis disse impulser ikke får 
lov til at agere på det bevidste plan, agerer 
de endnu mere kraftfuldt på det ubevidste 
plan. I et uopmærksomt øjeblik, i et øjeblik, 
hvor vores opfattelse af Gud er lidt uklar, i et 
øjeblik af træthed eller i et øjeblik af skuffelse 
kan disse impulser bruse frem som en rivende 
strøm, der strømmer ud over sine bredder 
og oversvømmer vores bevidsthed, og den 
tilsyneladende uskyldige og harmløse person 
bliver pludselig en forkastelig og modbydelig 
person. 

Vi er i livets skole i denne verden. Vi er 
her for at lære kunsten at leve. Vi må være 
nuancerede over for andres behov. Vi må 
lære at hjælpe alle dem, der er oprigtige, 
men på samme tid betingede og svage i 
deres viljestyrker, til at kanalisere og rette 
deres tilskyndelser opad uden brutalt at for-
nægte dem. Hvis man er afhængig af tobak, 
så ryg en cigaret af og til. Hvis en person er 
alkoholiker, så lad ham drikke et glas af og 
til. Hvis han er afhængig af sex, så lad ham 
have sex engang imellem. Hvis en hengiven 
får hjælp og bliver åndeligt inspireret igen-
nem vejledning og nåde fra den åndelige 
mester og forståelse fra vaisnavaerne, og 
hvis han oprigtigt prøver at gøre sit bedste, 
vil denne proces hjælpe ham til at udrense 
hans samskaraer [dybtliggende traumer] og 
ønsker. Bhakti bidrager specielt til afretning 
og forvandling af ens dybe, ubevidste tilbø-
jeligheder (vasanaer). Brutal fornægtelse 
er en frygtelig måde at lære på, og det er 
grunden til, at store tænkere har klassificeret 
organiseret religion – eller snarere kirkerne – 

som et af de neurosefremkaldende miljøer: 
familie, arbejde og religion. Religion, når den 
fortolkes til punkt og prikke med stivhed, 
er en farlig ting, der kan gøre mennesker 
alvorligt betingede og neurotiske, men 
når den forklares af den åndelige mester, 
sadhuerne og de realiserede personer, er 
religion et usædvanligt effektivt middel til 
åndelig realisering.

Der er hundreder og tusinder af andre ting 
i samme kategori. På samme måde er der 
mange forskellige mennesker. Vi kan ikke 
have en lov, der gælder for alle, og som er så 
stiv, at den ikke fungerer for nogen. Der skal 
være generelle moralske definitioner, men 
de kan ikke overføres i praksis på samme 
måde på alle. Vi bør have generelle defini-
tioner, for mennesker lever i fællesskaber, er 
sociale væsener og kan ikke fornægte deres 
sociale behov. Generelle definitioner tvinger 
gruppen til at vokse, og konkurrence imellem 
ligemænd ansporer også blandt åndelige 
personer til, at man gør sig mere umage og 
forbedrer sig. Men selv når det kommer til 
loven, gælder de generelle definitioner ikke 
for alle på samme måde. Derfor må lovgive-
ren – i vores tilfælde den åndelige mester og 
vaisnavaerne – forstå hver persons særlige 
kendetegn og omstændigheder. Loven er en 
og samme for alle, men i udøvelsen af den 
bør der tages personlige hensyn.

Spørgsmål: Jeg vil gerne have bekræftet, 
om jeg har forstået det rigtigt: Vi bør se vores 
ægtefælle som en person, der hjælper os til 
at opløse den tilknytning, der ikke er åndelig, 
og som gør skade, og derfor ser vi ham el-
ler hende som en ven med en følelse af at 
være gensidige hjælpere. Kan man sige, at 
forholdet er som imellem forskellige lejre i 
bestigningen af et bjerg?

Matsyavatara: Ja, hvis man føler sig alene 
og ude af stand til at nå til toppen, kan man 
blive overvældet af trøstesløshed og smerte. 
Man kan helt mangle kraften til overhovedet 
at starte på bestigningen. Men her har vi at 
gøre med folk, som ønsker at nå toppen, 
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og derfor taler vi ikke om grhamedhier, men 
grhasthaer, hvis mål er åndelig erkendelse. 
Somme tider er det nødvendigt at gøre denne 
rejse over to gange, for alene har man ikke 
styrke nok, selv psykologisk. Det er afgø-
rende, at ægtefællerne minder hinanden om, 
hvorfor de kom sammen. Når en ægtefælle 
har et vanskeligt øjeblik, må den anden minde 
ham eller hende om det oprindelige formål på 
en konsekvent måde. Ellers ender de et andet 
sted, hvis de begge glemmer. 

Spørgsmål: Jeg har et spørgsmål i for-
bindelse med kyskhed eller afholdenhed fra 
sex. Somme tider lykkes det ikke parret at 
beherske den seksuelle drift, og de bliver så 
’fortrolige’ eller ’familiære’, at de når et punkt, 
hvor de ikke længere værdsætter hinanden. 
De kan ikke længere se hinandens gode 
kvaliteter.

Matsyavatara: Det er et interessant spørgs-
mål. Der er en fortrolighed, der ikke formind-
sker respekten. Det er den fortrolighed, der 
er åndeligt baseret. Når familiaritet tager 
overhånd og reduceres til det materielle plan, 
skaber det uundgåeligt mangel på respekt og 
fører til skuffelse. Skridt for skridt omslutter 
dette mørke det lyse område, indtil forholdet 
i det store hele er opslugt og udtømt. Under 
ophidselsen og øjeblikkets iver sanser man 
ikke, at dette sker, men det sker faktisk. Den, 
der er tilstrækkeligt utilknyttet, men samtidigt 
opmærksom, dyb og eftertænksom, kan for-
stå, når dette sker. Derfor bør vi forsøge at 
definere, hvad kærlighed er, for det hjælper 
en masse. Det hjælper betydeligt til at skabe 
de nødvendige kategorier. Livet har brug 
for kategorier. Ellers forstår vi ikke, hvad 
der sker. 

yasya deve para bhaktir
yatha deve tatha gurau

tasyaite kathita hy arthah
prakasante mahatmanah 

”Kun til den, der har ubøjelig hengivenhed 
til Herren og den åndelige mester, åbenbarer 

transcendental viden sig automatisk.” (Sve-
tasvatara Upanisad, 6.23)

På bhaktiens vej defineres kærlighed som 
følelsen for guru og Krishna. Det svarer til at 
komme mad i munden. Der er mange andre 
steder, hvor maden kunne proppes ind, men 
de virker ikke. Man kunne lave små kugler af 
ris og komme dem i ørerne, men det virker 
ikke. Man kunne endda forsøge intravenøst, 
men selv om man også i det tilfælde ville få 
næring, ville det ikke give glæde og virkelig 
styrke. Srila Prabhupada sagde: ”Vi lærer 
alle mennesker at elske Krishna, Guddom-
mens Højeste Personlighed. Hvis man lærer 
at elske Krishna, hvilket er meget let, elsker 
man med det samme alle levende væsener 
samtidigt.” [Brev den 10. marts 1970] Kun 
ubøjelig kærlighed til Gud giver kraft til at 
elske alle andre skabninger. Dette er det es-
sentielle punkt: evnen til at elske alle andre 
er et resultat af at elske Gud. Ellers degene-
reres og hensygner kærligheden. Den bliver 
egoistisk. Langsomt, langsomt skrumper den 
ind til niveauet af ahankara, falsk ego, som er 
det reflekterede selv, dvs. atmaen reflekteret 
på det mentale felt. 

Hvad er ahankara? Det er summen af alle 
de psykiske holdninger, som vi identificerer 
os med. Kærlighed i denne form skrumper ind 
til et ubetydeligt felt af psykiske holdninger 
og benægter dermed så godt som alle det 
levende væsens virkelige behov. Resultatet 
af kærlighed til Gud er ikke som at falde ned 
i en brønd og blive låst inde. Kærlighed til 
Gud mangfoldiggør sig i kærlighed til mand, 
hustru, børn, forældre, naboer, såkaldte fjen-
der og såkaldte venner. Derfor kan vi igennem 
bhakti udvikle en respektfyldt kærlighed. Der 
er en sygelig kærlighed, der ingen respekt har 
– tænk på pædofile og voldtægtsforbrydere. 
Kriminologer, der arbejder på at kortlægge 
kriminelles psykologi, kan garantere for, at de 
altid taler om kærlighed, men de forårsager 
oftest store katastrofer og tragedier. Kærlig-
hed til Gud er den kærlighed, der strømmer 
ud over alle grænser og gavner alle.
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Nyt fra Hare Krishna 
tager fra og med dette 
nummer på en rundtur 
til nogle af Indiens mere 
mystiske og utrolige 
templer og bygnings-
værker. Noget af det 
mystiske ved dem er, 
at de er fra tider, hvor 
man ifølge de gængse 
historikere ikke rådede 
over avanceret teknologi. Ikke desto mindre 
er der træk ved disse monumentale bygnings-
værker, der får én til at undre sig over, om de 
virkelig kan være opført af kulturer, der ikke 
besad avanceret teknologi eller noget, der 
svarer dertil.

I dette nummer tager vi et kig på et verdens-
berømt tempel i Maharastra, Kailasa-templet 
i Ellora. Det er et af Elloras 34 ’huletempler’, 
der alle er hugget direkte ind i bjerget. Kailasa-
templet er uden sammenligning det mest 
imponerende af disse templer.

Alderen for templets opførelse er ukendt. 
Nogle historikere hævder, at det er fra omkring 
år 800, men det bestrides af andre, der mener, 
at det må være meget ældre og måske mange 
tusinder år gammelt. Templet optager dobbelt 
så stort et areal som Parthenon i Grækenland 
og er 50 procent højere end det. Det har det 
største fritsvævende loft i verden og besidder 
en rigdom af udsmykning i form af udhuggede 
mønstre, skulpturer og statuer. Templet er på 
UNESCO’s liste over vores bevaringsværdige 
verdensarv.

Kailasa-templet er enestående ved at være 
en megalith, dvs., det er udhugget af én stor 
klippe, ligesom når man udhugger en statue. 
400.000 tons sten er blevet fjernet for at lave 
templet. Man spørger sig med det samme: 
”Hvordan har arbejdere for mange tusinde år 

siden udhugget dette tempel, efter sigende kun 
med hamre, mejsler og hakker?”

Praveen Mohan skriver i sin diskussion af 
Kailasa-templet i Ellora:

” … Det særlige ved dette tempel er, at det 
ikke er bygget ved at stille stenblokke oven 
på hinanden. Snarere er det et helt bjerg, der 
er blevet udhugget for at skabe dette tempel. 
Hvad mere er, er det det eneste eksempel i 
hele verden på et bjerg, der er blevet hugget 
ud fra toppen af for at lave en bygning. Selv 
de andre templer i Ellora er lavet ved, at man 
nærmest har gravet eller hugget sig ind i bjerget 
nedefra eller fra siden af. Men ved Kailash-
templet har man arbejdet sig ned fra toppen af …

De to store søjler, der står midt i tempel-
gården, er over 30 meter høje. Mennesker 
er meget små ved siden af dem. Normalt 
ville det tage år at skabe en sådan søjle og 
udhugge den enorme klippe med præcision. 
Men disse søjler blev lavet ved at udhugge 
og fjerne hele bjerget rundt omkring dem. 
Man kan forestille sig mængden af sten, 
der er blevet flyttet for at skabe bare disse 
to søjler.

Historikere og arkæologer er forvirret over 
den blotte mængde af sten, der er blevet fjer-
net for at lave dette tempel. 400.000 tons sten 
er blevet hugget ud og fjernet. Man skulle tro, 
at det må have taget ikke blot nogle år, men 

KAILASA-TEMPLET
I ELLORA

af Lalitanatha Dasa

Et udsnit af Elloras Kailasa-templet
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århundreder af menneskeligt arbejde. Hvad 
mere er, er der ikke skygge af de enorme 
stenmasser. Man ville vente at finde en kæm-
pebunke i nærheden af templet af de store 
stenmasser, der er blevet hugget løs. Denne 
bunke skulle være endnu større end selve 
templet. Men 400.000 tons sten er sporløst 
forsvundet og intet sted at finde. Det er endnu 
et af Elloras mysterier.

Ikke desto mindre mener nogle historikere, 
at arbejdet blev fuldført på under atten år. Det 
er dog svært at se, hvordan det kan være 
tilfældet. 400.000 tons fjernet på 18 år? Det 
betyder 22.222 tons om året, cirka 60 tons 
hver dag eller fem tons sten hver time, hvis 
vi antager, at arbejderne arbejdede i atten år 
hver dag i tolv timer om dagen uden pause til 
regntid, festivaler, krige osv., men blot arbej-
dede uophørligt som robotter. Hvordan skal 
dette kunne have ladet sig gøre? Husk på, at 
ifølge historikerne fandtes der på den tid ikke 
avanceret maskinteknologi, men kun hamre, 
mejsler, hakker osv. Og det er blot fjernelsen 
af den store stenmængde. Her har vi ikke taget 
i betragtning, hvor lang tid det også må have 
taget at udhugge de komplicerede mønstre 
eller at lave arkitekttegninger og planlægge 
hele byggeriet.

Hvor usandsynlig denne ide er, understre-

ges af, at den hinduhadende muslimkonge 
Aurangzeb i 1600-tallet satte 1.000 mand til 
fuldstændigt at nedrive templet, så der ikke 
ville være noget spor tilbage af det. Beretnin-
ger fortæller, at 1.000 mand arbejdede i tre år, 
men kunne kun forårsage minimal skade. De 
ødelagde og skamferede nogle statuer her 
og der, men de indså, at det simpelthen ikke 
er muligt at fuldstændigt ødelægge templet. 
Aurangzeb endte med omsider at opgive sit 
umulige forehavende …

Arkæologer er enige om, at Kailasa-templet 
blev skabt før noget andet tempel i Ellora-
komplekset. Kan templet være bygget år-
hundreder, før man begyndte at udhugge de 
andre templer, som der er 34 af i alt? Er det 
derfor, at arkitekturen, designet og størrelsen 
er så meget bedre og større end på de andre 
templer? Hvis alle templerne blev bygget af de 
samme mennesker, er det logisk at forvente, 
at teknikkerne og designene ville blive bedre 
med tiden. Folk ville få mere erfaring og viden 
og lave bedre bygninger, som tiden gik. Men 
Kailasa-templet er uden sammenligning både 
det ældste, største og mest perfekte af hele 
komplekset.”1

1  Se https:/ /www.youtube.com/
watch?v=B2Jl4HNDixc.

Kailasa-templet set fra luften
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Kursusuge hver måned i København
Som et nyt tiltag i 2018 har vi i templet i 

København valgt at dedikere den sidste uge 
i hver måned til dynamisk undervisning. Der 
bliver forskellige kurser i løbet af dagen, og 
hver aften i templet vil der være interessante 
foredrag på et tidspunkt, hvor mange vil have 
mulighed for at møde op. Srila Prabhupada 
ønskede, at ISKCON’s templer skulle være 
uddannelsesinstitutioner. Håbet er, at dette 
initiativ vil bringe templet i København et skridt 
nærmere på det ideal.

Den første kursusuge løber fra mandag den 
22. til lørdag den 27. januar med fire seminarer 
og foredrag om dagen. Således lægger Lalita-
natha Prabhu ud med en serie videnskabelige 
lektioner, der udfordrer det moderne materiali-
stiske paradigme. Han giver følgende foredrag 
over emnet Krishna-bevidsthed og moderne 
videnskab. Alle er velkomne:

Mandag den 22.1 kl. 17.30 – 19.00: 
Evolution – den moderne mytologi, del 1 

Tirsdag den 23.1 kl. 17.30 – 19.00: 
Evolution – den moderne mytologi, del 2
Torsdag den 25.1 kl. 17.30 – 19.00: 
Bevidsthed og det paranormale
Fredag den 26.1 kl 17.30 – 19.00: 
Forbudt Arkæologi, del 1: Menneskera-

cens skjulte historie 
Lørdag den 27.1 kl. 17.30 – 19.00:
Forbudt Arkæologi, del 2: Avancerede 

civilisationer i fortiden
 
Kurserne i dagtimerne er også åbne for 

alle, der har mulighed for at komme på det 
tidspunkt. Der bliver studier i Bhagavad-gitas 
filosofi, træning i hengivent liv mm. Kontakt 
templet for nærmere detaljer.

Vi håber, at rigtig mange af jer vil drage 
fordel af dette tilbud. Som Sri Krishna udtaler 
i Bhagavad-gita (4.42):

”Derfor bør den tvivl, der er opstået i dit 
hjerte på grund af uvidenhed, nedsables med 
kundskabens våben. Bevæbnet med yoga, O 
Bharata, rejs dig og kæmp.”

BEGIVENHEDER 
I TEMPLET

af Gaura-Nitai Dasa

Herren 

Nityanandas 

fremkomst

Den 29. januar er det Herren 
Nityanandas fremkomstdag. 
Templet i København holder-
stor fest fra klokken 16 med 
bhajana, foredrag, masser 
af prasadam osv. Alle er vel-
komne.
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Når alkoholikere på afvænning har været 
ædru og ikke drukket et stykke tid, kan de 
somme tider føle sig fristet: ”Lad mig bare 
tage et enkelt glas. Hvad skade kan det gøre?”

Det kan gøre masser af skade, for det vil ikke 
blive ved bare ét glas. Afhængighedsskabende 
ønsker vokser af sig selv. Når de først er sluppet 
løs, vokser de og trækker med magt deres ofre 
ned i lavere og mørkere lastefuldhed.

Måske er vi ikke alkoholikere, men dette 
princip gælder for alle vores yndlingsfristel-
ser, specielt dem, der er tilbøjelige til at være 
vanedannende og destruktive. Bhagavad-gita 
understreger vores sårbarhed igennem metafo-
ren med en båd, der fanges i en storm. Når vi 
tillader sindet at fokusere på de sanseobjekter, 
som vores sanser støder ind i, bliver vi ramt af et 
vindstød af ønsker, der snart bliver en storm, der 
river vores intelligens med sig og derpå os med.

Kan en båd i en storm reddes? Det er vanskeligt, 
men ikke umuligt. Hvis den kan ankres til noget 
urokkeligt, kan den modstå stormen. Hvis vi på 

Enhver forælder, der har opfostret et barn, 
ved, at børn laver gale streger, der somme ti-
der tilmed kan være farlige eller problematiske. 
I mit tilfælde drev jeg min mor til vanvid, fordi 
jeg elskede at lege i vand. Der var masser af 
det i det vandløb, der løb bag naboens hus, 
og i en sump på den anden side af kirkens 
parkeringsplads. Blot at fortælle mig, at jeg 
ikke måtte lege i vandet med mit søndagstøj 
på, havde aldrig den samme overtalelsesevne, 
som når min far kaldte på mig efter kirken for 

Mayesvara Dasa er discipel af Srila Prabhupada.

samme måde kan ankre os til den højeste ufor-
anderlige virkelighed, Krishna, kan den forbindelse 
beskytte os, selv efter at stormen af ønsker har 
fanget os. Det kan aktivere vores højere intelligens 
og give os en højere tilfredsstillelse, hvilket giver 
os styrke til at modstå ønskerne.

Denne positive beskyttende kraft kan 
selvfølgelig beskytte os, selv før stormen 
begynder. Hvis vi forbliver forbundet fast med 
Krishna ved indadtil at huske på Ham og 
udadtil tjene Ham, vil vi ikke blive lokket af 
vores lavere ønsker og derved blive sparet 
for tonsvis af problemer.

Når vi føler os fristet til at slække på vores 
praktisering af bhakti og derved gør os selv 
sårbare for at falde tilbage, kan vi styrke vores 
overbevisning ved at være nøje forbundet med 
Krishna ved at minde os selv om, at bare at 
give efter én gang er én gang for mange.

Kilde: https://iskconnews.org/one-drink-is-
one-too-many,6382

at få mig med ned til det lokale bageri.
Dette enkle eksempel giver en dybsindig 

løsning på mange af de problemer, verden 
plages af. Man behøver ikke at være en stor 
videnskabsmand for at kunne se, hvor mange 
problemer ville blive løst, hvis folk bare mi-
stede deres interesse i eller behov for at give 
efter for invaliderende dårlige vaner som alko-
hol, cigaretter, narkotika eller et altid voksende 
opbud af patentmediciner, der lover at ”forbedre” 
deres liv (hvis de ikke slår dem ihjel inden!).

BARE ET
ENKELT GLAS

UDVIKLING AF
EN HØJERE SMAG

af Caitanya-carana Dasa

af Mayesvara Dasa
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Det samme kan siges om alle de problemer, 
der med det samme ville forsvinde, hvis ingen 
spillede hasard eller støttede kødindustrien, 
der ifølge Bureau of Mines, US Department of 
Commerce & Interior gør større skade på mil-
jøet end al den olie, gas og kul, der forbruges.

På samme måde er seksuelt overførte syg-
domme, pornografi, voldtægt og menneske-
handel enorme problemer over hele verden, 
fordi seksualitet ikke længere er hellig, men 
markedsføres åbenlyst. Unge kvinder martres 
af store forventninger, jages af lystne mænd 
og udnyttes kommercielt som en anden han-
delsvare, indtil deres naturlige ungdommelige 
patina fuldstændigt er eroderet væk.

Forskning viser, at uddannelsesprogrammer, 
der kun fokuserer på fornægtelse, ikke kan ud-
sætte starten på seksuel aktivitet eller reduce-
re graviditeter blandt teenagere.1 Tilsvarende 
resultater vil man finde, hvis man studerer, 
hvordan mange har prøvet at slippe væk fra 
beruselse, spil eller kødindustrien ved blot at 
forsøge at holde sig fra det. Derfor er det ikke 
overraskende, at da Nancy Reagan forsøgte 
sig med en naiv ”Bare sig nej” kampagne for 
at forhindre stofmisbrug, slog den også fejl. Selv 
om det skete i regi af regeringens Drug Abuse 
Resistance Education (DARE), var slutresultatet, 
at stofmisbruget fortsatte med at vokse.2

Når der ikke var noget bageri til at lokke mig 
væk fra muligheden for at fange frøer efter 
gudstjenesten, var udfaldet også temmelig 
nedslående. Når der ikke var nogen højere 
smag til at holde mig væk fra sumpens fasci-
nerende tillokkelser, var min kære mor altid 
overbebyrdet med at skulle vaske mine fine 
tilmudrede søndagsklæder.

Det, der gør Krishna-bevidsthed anderledes, 
er, at det giver en håndgribelig højere smag 
som alternativ til at bryde dharmaens fire love. 
1) Askese eller tolerance ødelægges af beru-
selse, der formørker vores hoved. 2) Ærlighed 
ødelægges af hasardspil, der skaber illusionen 
om, at man kan få noget for ingenting. 3) Nåde 
eller barmhjertighed ødelæggges af slagtning 
af dyr for at spise dem. 4) Renlighed øde-

lægges, når folk involverer sig i hensynsløs 
seksualitet, der går imod religiøse principper.

Det tager tid at bryde dårlige vaner, men når 
man er tilstrækkeligt motiveret til at gøre det, 
kan vi hver dag se nogle folk, der får bugt med 
dem. Når vi kigger nærmere, opdager vi, at 
det lykkedes, fordi de fik en højere smag. De 
opdagede, hvor meget bedre det er at kunne 
tænke klart, trække vejret dybt, lave god inve-
steringer og have mere meningsfyldte forhold.

Det er den højere smag af at ville være 
den første fra en underpriviligeret familie til 
at få en universitetseksamen, der holder den 
studerende i klasselokalet. Det er den højere 
smag, der giver et menneske styrken til ikke 
at drage følelsesmæssig, økonomisk eller 
seksuel fordel af nogen. Og i sidste ende er det 
glæden ved at opleve den dejlige forbindelse 
med Guddommens Højeste Personlighed, der 
giver en hengiven den højere smag til at holde 
sig engageret i hengiven tjeneste til Krishna. 
Når den smag erfares, er alle denne verdens 
materielle forehavender ikke længere tiltræk-
kende, og man lægger ikke længere brænde 
på bålet til de samfundsmæssige onder, der 
truer med at rive civilisationen i stykker.

visaya vinivartante 
 niraharasya dehinah

rasa-varjam raso ‘py asya 
 param drstva nivartate

“Selv om den legemliggjorte sjæl kan hol-
des tilbage fra sansenydelse, er smagen for 
sanseobjekter der stadigvæk. Men når man 
ophører med sådanne engagementer ved at 
erfare en højere smag, forankres man i sin 
bevidsthed.” (Bg. 2.59)

Kilde: http://www.dandavats.com/?p=54713

1 http://www.advocatesforyouth.org/publi-
cations/publications-a-z/409-the-truth-about-
abstinence-only-programs.

2 https://www.theguardian.com/socie-
ty/2016/mar/08/nancy-reagan-drugs-just-say-
no-dare-program-opioid-epidemic.
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Ifølge Srila Prabhupada, vores grundlægger-
acarya, er det moderne samfund en overud-
vikling af lidenskabens kvalitet:

“… Den moderne civilisation anses for avan-
ceret ifølge lidenskabens standard. Førhen 
blev godhedens kvalitet anset for at være den 
avancerede tilstand. Hvis der ingen befrielse 
er i vente for personer i godhedens kvalitet, 
hvad kan man da sige om dem, der er indviklet 
i lidenskabens kvalitet?” (Bhagavad-gita 14.7, 
kommentar).

Grundlæggende kan vi forstå fra Veda-
skrifterne, at før i tiden var menneskesamfun-
det mere avanceret, end det er i dag, og at vi 
ikke har gjort fremskridt. Måske har vi gjort 
fremskridt inden for teknologi og økonomisk 
udvikling, men det ser ud til, at menneskene i 
samfundet bliver værre i takt med fremskridtet.

Faktisk bliver alting værre og værre, som 
tiden går, indtil Krishna, Guddommens Højeste 
Personlighed, nedstiger i form af Kalki-inkar-
nationen, der dræber dæmonerne og starter 
en ny Satya-yuga eller godhedens tidsalder 
på ny. Ligesom årstiderne skifter fra forår til 
sommer, efterår og vinter, findes der også en 
større cyklus af årstider i form af fire tidsaldre, 
som gentager sig selv igen og igen uden ende 
i den materielle verden. Vi er på nuværende 
tidspunkt i Kali-yuga eller den kosmiske vinter, 
hvor konflikter, krige, irreligiøsitet og hykleri er 
fremherskende. I tidligere tidsaldre levede folk 
længere end moderne mennesker og var mere 
intelligente og kvalificerede. Det betragtes for 
eksempel som et fremskridt, at man begyndte 
at skrive bøger, men før i tiden havde folk så 
gode hjerner og hukommelse, at de kunne hu-
ske alting, de lærte, udenad. Så i én forstand 
er det, at vi har bøger, et tegn på degradering.

Krishna siger i Bhagavad-gita (2.69), at 
hvad der er nat for alle, er den vågne tid for 
personer, som har deres sanser under kontrol. 

Hvis vi ser verden gennem Krishna, Guddom-
mens Højeste Personligheds, øjne og handler 
i overensstemmelse med Hans instruktioner, 
lever man i en anden verden. Selvfølgelig 
betyder dette, at alle andre, som ikke vil tjene 
Gud, lever i illusion. Men pas på, Henrik Ibsen, 
den verdenskendte norske forfatter, sagde: 
”Hvis du tager livsløgnen fra en person, tager 
du lykken fra ham.” Hvad er det for en lykke? 
Verden er med andre ord ikke, hvad den ser ud 
til, men faktisk lige det modsatte. Den samme 
pointe kommer Krishna med om lyst (primært 
seksuel nydelse), som Han betegner som 
vores største fjende. Når vi bringer sanserne i 
kontakt med sanseobjekterne, er dette faktisk 
kilden til al vores lidelse. Vi bliver stort set ikke 
fortalt disse ting andre steder end fra Krishna 
og Hans hengivne.

Når vi vil nyde vores sanser, må vi nødven-
digvis lulle os selv i søvn og bevidst være i 
illusion om virkeligheden. Sandheden er, at vi 
ikke er denne krop, men en åndelig sjæl inde 
i kroppen, hvis evige natur er at tjene den 
store sjæl, Krishna, som ligeledes befinder 
Sig i vores hjerter sammen med os. Dette er 
virkelig kundskab. Når vi prøver at nyde san-
serne, identificerer vi os mere og mere med 
den materielle krop, og det er ikke muligt at 
forstå hverken os selv eller Krishna.

For at være i stand til at leve i illusionen, 
bilder vi os selv og andre ind, at det moderne 
samfund er godt, og at man i gamle dage ikke 
levede ret længe. Der var mere sygdom og 
uvidenhed, og man måtte arbejde så hårdt, 
at man brækkede ryggen ude på markerne. 
Nu har vi gjort fremskridt, og vi har maskiner 
(og folk i u-lande) til at gøre det hårde arbejde, 
så vi kan nyde livet. Men hvorfor arbejder folk 
så mere end nogensinde i Vesten på deres 
kontorer f.eks? Folk er stort set aldrig hjemme 
i deres huse, der er ligesom slotte, og mange 

PROPAGANDA OM GAMLE DAGE
OG LANDBRUGSSAMFUNDET

af Madana-Gopala Dasa
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har kun 2-3 ugers ferie om året, hvor de de-
sperat prøver at nyde livet og være sammen 
med familien. Et eller andet stemmer alligevel 
ikke helt overens med det, folk går og siger 
om det moderne samfund. Hvorfor er mentale 
sygdomme det største problem i såkaldte 
”udviklede” lande? Vi dør ikke af hungersnød, 
men alligevel er vi ikke lykkelige.

Selv hvis vi siger, at vi har det bedre end 
før i tiden, er det kun en lille del af Jordens 
befolkning, nemlig os her i Vesten, og vi nyder 
livet på bekostning af resten af planeten. Vi 
bliver heller ikke lykkelige af at være selviske 
og absorbere os i den kropslige opfattelse af 
livet. Vi er ikke kroppen. Der står i Isopanisad, 
at vi har ret til vores del af kagen, men det er 
syndigt at tage mere end vores kvote, som er 
blevet tildelt af Krishna.

En anden ting, vi må forstå i forhold til det 
moderne samfund, er, at Krishnas samfunds-
model er landbrugsbaseret, ikke industriel. 
Krishna og Balarama vogter og malker køer 
og lever i en simpel landsby. Der er ingen biler 
eller fabrikker i den åndelige verden.

Srila Prabhupada har så mange gange i 
sine bøger udtrykt sit ønske om at etablere 
selvforsynende landbrug. Ikke gårde med 
store traktorer og landbrugsmaskineri, som 

sælger alle sine afgrøder. Nej, selvforsyning 
med håndredskaber og okser som trækdyr. Al 
mad og energiproduktion skal være så lokal 
som mulig. Det er Krishnas samfundsmodel, 
hvor standarden for fremskridt er godhedens 
kvalitet og dermed landbrugsbaseret.

I dag er godhedens kvalitet næsten forsvun-
det, og lidenskaben overtager mere og mere. 
Krishna siger i Bhagavad-gita, at lidenskab 
resulterer i depression og lidelse, og det er 
fremtiden for det moderne industrielle sam-
fund. Det er ikke dommedagsprofetier, men sim-
pelthen realiteter. Depression, mentale lidelser, 
lovlige og ulovlige rusmidler og galskab er alle 
symptomer på uvidenhedens kvalitet, som er et 
naturligt resultat af den overudvikling af liden-
skabens kvalitet, som vi ser i dagens samfund.

Standarden og det vigtigste værdigrundlag 
i dagens samfund er økonomisk udvikling, så 
vi kan nyde vores sanser mere og mere. Med 
andre ord at tjene flere og flere penge for at 
få materiel komfort.

I godhedens kvalitet er målet med livet at 
gøre åndelige fremskridt og vende tilbage til 
Krishna, og man er tilfreds med de basale 
livsnødvendigheder for at holde krop og sjæl 
sammen. I godhedens kvalitet arbejder man 
ikke dag og nat for at tjene penge, men man 
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arbejder hårdt for at dyrke jorden til livets 
behov. Kroppen er beregnet til at arbejde 
med, men det er selvfølgelig altid en balance. 
Prabhupada sagde ”enkelt liv, høj tænkning”. 
Det betyder, at i et landbrugsbaseret samfund 
har man naturligt meget mere tid til overs til 
åndeligt liv, altså mere fritid. Det er således 
ikke rigtigt, at i gamle dage før industrialise-
ringen havde man en lav levestandard, ingen 
fritid og alt for meget hårdt arbejde. Det 
er ren propaganda. Godhedens kvalitet er 
bedre end lidenskab, og når vi kommer til 
godhedens kvalitet, vil vi kunne forstå dette 
klart. Prabhupada forklarer i en kommentar i 
Nectar of Instruction, at hvis vi bare kommer 
til godhedens kvalitet, vil Krishna åbenbare 
for os, hvordan vi kan gøre videre fremskridt. 
Vi kan ikke forstå Krishna i lidenskabens og 
uvidenhedens kvaliteter.

Det er svært at ændre det moderne system, 
som er baseret på lidenskabens kvalitet og 
økonomisk udvikling, men som hengivne af 

(Fortsat fra side 5)
Dette er processen. Det er ikke sådan, 

at vi fortsætter på vores egen måde og 
håber gennem erfaring at følge den rigtige 
vej. Midt ude på det umådelige ocean ved 
man ikke, hvorhen man skal styre sit skib. 
Man kan sejle i den ene retning og derefter 
i en anden retning. Hvis man ikke kender 
retningen, vil alle ens bestræbelser blive 
kuldkastet. Der er brug for en kaptajn, et 
kompas og en sekstant. Kaptajnen er gu-
ruen, der angiver retningen. Hvis man har 
et skib uden en kaptajn, sejler man i den 
ene retning og så i den anden og spilder sin 
energi. Hvis Kierkegaard accepterer Kristus, 
accepterer han en form for vejledning.

Syamasundara: Kierkegaard skriver: 
”Gud tænker ikke, Han skaber. Gud eksi-
sterer ikke, Han er evig. Mennesket tænker 
og eksisterer, og eksistensen adskiller tanke 
og væsen.”

Srila Prabhupada: Hvad mener han 

Krishna må vi komme til godhedens kvalitet 
og tage nogle skridt i vores liv mod en land-
brugsbaseret livsstil, hvor vi kan skaffe vores 
livsnødvendigheder mere og mere uden at 
bruge penge. Hvorfor det? Det var Srila Prab-
hupadas ønske, og det er Krishnas system 
(varnasrama-dharma). Hvis vi gør det, vil vi 
også se, at det er en 100 gange bedre livsstil, 
vi bliver lykkeligere, og det er meget nemmere 
at tjene Krishna. Der er kun fordele. Vi kan 
opnå den frihed, folk hele tiden taler om, men 
ikke gør noget ved.

Hvis vi er interesseret i åndeligt liv, men 
ikke har nogen praktiske eksempler at følge, 
kan vi heller ikke udvikle vores tro. Når vi ser 
personer engageret i at tjene Krishna på daglig 
basis og på en praktisk måde, kan vi komme til 
den konklusion, at ”måske er det også muligt for 
mig at gøre?” På engelsk siger man ”it’s doable”. 
”You can do it!” Det samme gælder for selvfor-
syning og landbrug, som er en helt naturlig del 
af et hengivent liv i Krishnas tjeneste.

med, at Gud er evig og ikke eksisterer?
Syamasundara: For ham refererer ordet 

”eksistens” til det, der bliver til. Gud ”eksi-
sterer” ikke i den forstand, at Han altid er 
den samme.

Srila Prabhupada: Det betyder, at Han 
er fuldkommen. Gud udvikler sig ikke fra 
én tilstand til en anden. Hvis det er Kierke-
gaards filosofi, bør han indvillige i at følge 
Guds ordre. Hvorfor eksperimentere? Gud 
er almægtig. Vi er enige i, at Han ikke 
behøver at lægge planer. Han skaber auto-
matisk. Hans energier er så fuldkomne og 
diskrete, at så snart Han tænker, bliver en 
ting virkelig. Den skabes perfekt.

Syamasundara: Kierkegaard ser menne-
skets eksistens som en tilstand af konstant 
tilblivelse. Menneskets tanke er forskelligt 
fra dets væsen.

Srila Prabhupada: Så hvorfor ikke for-
ene tanke og væsen ved at overgive sig 
til Krishna?
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Et bredt udvalg af madlavningsstile 
støtter ét enkelt formål – at glæde 
Herren Krishna

Det, vi kalder ”Herren Krishnas køkken”, er 
i virkeligheden sammensat af fem køkkener: 
vestlig indisk (Maharastra og Marwari), østin-
disk (Bengalen), sydindisk (Madras), centralt 
nordvestligt (Gujarat) og nordindisk (Punjab). 
Forskellene mellem disse er ikke så meget 
i madlavningsteknikker som i ingredienser 
og krydderier. I hvert område har den ældre 
generation videregivet sin kogekunst til den 
yngre og således bevaret traditionerne igen-
nem århundreder.

Srila Prabhupada bemærkede engang, at 
når det kom til kvalitet, havde det vestlige 
Indiens køkken ikke sin lige. I dette køkken 
fremhæver kokkene den naturlige smag i 
hovedingredienserne og blander dem med 
antydninger af smag fra de underordnede 
ingredienser. De fremkalder en flygtig til mild 
skarphed i hver ret gennem brug af krydderier 
med omtanke og sammensætter menuer, der 
på en kunstnerisk måde danner modsætninger 
og afbalancerer og blander strukturer, former, 
farver og størrelser på de forskellige retter.

Det østindiske køkken kendetegnes af livlige 
og sprælske krydderier og nogle karakteristi-
ske ingredienser. Sortkommen, spidskommen, 
sort sennep, fennikel, bukkehorn, kanel og 
tørrede chilibælge er næsten altid til stede i 
forskellige kombinationer. Bitre, sure, salte og 
skarptsmagende retter dominerer.

Det sydindiske køkken kendetegnes af 
retter med ris og tørrede bønner. Disse to 
ingredienser danner grundlaget for så meget, 
at man kan lave en helt ny ting med ris og tør-
rede bønner hver dag i månedsvis. Kokkene 
udbløder, tørrer og maler ris og tørrede bønner 
til lette, flydende deje og pastaer. De forvandler 

derefter disse til svampede, fugtige melboller, 
lettere syrlige pandekager eller dybstegte, 
velsmagende donuts. Til sidst kombinerer de 
disse med våde retter som friske chutneyer, 
stærke supper eller grønsags-dal-supper 
(opskrifterne i dette og næste nummer er fra 
Sydindien).

Det centralt nordvestlige køkken er kendt for 
sin mildhed. Kokkene integrerer ofte en flygtig, 
sød/sur smag ind i mange retter og kan lave en 
enestående smagfuld vifte af mellemmåltider 
ved at sammensætte forskellige strukturer og 
smagsnuancer.

Det nordlige køkken kendetegnes af mæt-
tende, fyldige retter. Den karakteriske smag 
af ghee (renset smør) spiller en dominerende 
rolle i et bredt udvalg af friskbagte hvedebrød, 
dybstegte velsmagende konfekturer og fugtige 
mannagrynsretter (halava). Kokkene får sma-
gen frem i dal med garam masala (en blanding 
af pulverkrydderier), og de skaber en varm og 
fast smag i mælkebuddinger og mælkekara-
meller ved at tilsætte safran, rosenessens, 
kardemommepulver og mandelpasta.

I én forstand er der således fem forskellige 
regionale køkkener i Herren Krishnas køkken, 
men i virkeligheden er der kun ét: madlavning 
til glæde for Herren Krishna. Traditionelt lærte 
Indiens ældre generation ikke blot den yngre 
de regionale retter, men også at ofre disse til 
Herren med kærlighed og hengivenhed.

Denne hengivne mentalitet er essensen af 
Herren Krishnas køkken. Siden Herren Krishna 
er transcendental til alle betegnelser, overskrider 
Hans køkken også alle regionale forskelle og na-
tionale grænser. Det er universelt tiltrækkende. 
Folk fra enhver livsstil eller etnisk baggrund 
vil med det samme blive tiltrukket til Krishna-
prasada (mad, der er ofret til Herren Krishna).

Siden Herren Krishna er kilden til al varia-
tion, byder Hans køkken også på uforlignelige 

HERREN KRISHNAS KØKKEN
5 køkkener i ét

af Visakha Devi Dasi
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mangfoldigheder. Det inkluderer opskrifter til 
næsten alle lejligheder, ernæringsmæssige 
behov, budgetter, tidspunkter på dagen og 
årstider. Det giver udfordringer for den ruti-
nerede kok såvel som hurtige og lette retter 
for begynderen og alle, der er under tidspres. 
Uanset fra hvilket niveau, man kommer til 
Herren Krishnas køkken, vil man helt sikkert 
opleve stor glæde og nydelse.

Hvad behøver man for at starte? Intet an-
det end at ønske at gøre det. Alle kan følge 
opskrifter fra Herren Krishnas køkken. Det er 
ikke nødvendigt at anskaffe sig en masse dyre 
køkkenredskaber. Til de fleste retter er det nok 
med det grundlæggende udstyr.

For at bevare ånden i dette køkken er ydre 
og indre renlighed et absolut krav. Ydre renlig-
hed opnås ved at holde køkkenet skinnende 
rent lige fra spejlblanke grydebunde til gulvet 
under ens fødder. Hvis man holder løbende 
rent, mens man arbejder, sparer man arbejds-
rum, undgår rod, forbedrer sin madlavning og 
forøger også glæden ved selve madlavningen.

Med hensyn til indre renhed skal man altid 
tænke på Krishna og aldrig glemme Ham. Man 
laver ikke kun sunde og naturlige retter, der 
smager overordentligt godt. Man lægger ikke 
bare lidt ekstra i det for at glæde sig selv, sin 
familie og sine venner. Nej, man udfører den 
højeste yoga, bhakti-yoga, ved at hellige alle 
sine bestræbelser til Herren Krishnas tilfreds-
stillelse. Det er ikke indbildning. I Bhagavad-
gita 6.47 erklærer Herren Krishna: ”Af alle 
yogier er den, der med stor tro underkaster 

sig Mig, tænker på Mig i sit indre og engagerer 
sig i transcendental kærlighedstjeneste til Mig, 
mest fortroligt forenet med Mig i yoga og den 
bedste af dem alle.”

Når sindet er oprigtigt fokuseret på at glæde 
Krishna, vil alle rene vegetariske retter, som 
man vælger at lave og ofre, uanset om de er 
fra nord, syd, øst eller vest, med glæde blive 
accepteret af Herren som en del af Hans køk-
ken. Derved vil madlavning og spisning antage 
en helt ny dimension. Efter at have erfaret 
dette vil man vide, at der ikke kan være noget 
bedre køkken noget sted i verden.

Cremet frisk kokoschutney
(narikela chutni)
Tilberedelsestid: 30 minutter

3,75 dl friskrevet kokosnød, løst sammen-
pakket
2½ dl tykmælk/yoghurt eller 1,25 dl tykmælk 
og 1,25 dl cremefraiche
1 spsk. skrællet frisk ingefærrod, finthakket
2-3 tsk. stærke grønne chili uden frø, fint-
hakket
¼ tsk. mild hing, hvis tilgængeligt
¼ tsk. friskkværnet sort peber
½-¾ tsk. salt
2 spsk. ghee eller let vegetabilsk olie
½ spsk. flækket urad-dal, hvis tilgængeligt
½ tsk. spidskommenfrø
1 tsk. sorte sennepsfrø
10-12 karryblade, friske eller tørrede, hvis 
tilgængelige

Bland kokosnød, tykmælk, ingefær, chili, 
hing, peber og salt godt sammen i en skål.

Varm ghee’en op i en lille gryde, steg urad-
dal, spidskommen og de sorte sennepsfrø, 
indtil spidskommen og urad-dal brunes, og 
sennepsfrøene popper. Tag gryden af var-
men, kast karrybladene i, vent ti sekunder og 
hæld krydderierne op i skålen. Bland det hele 
godt. Chutneyen kan herefter ofres til Krishna 
f.eks. sammen med de dosa-pandekager, der 
beskrives i næste nummer.
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Sofie Jensen skriver: 
Jeg har nogle spørgsmål, som jeg håber, 

du vil svare på: 

1) Hvorfor bruger man kourin (f.eks. drikker 
man det jo), og hvad er fordelene ved det? 
Hvorfor kunne man ikke lige så godt bruge 
urinen fra en anden herbivore?

2) Hvad er synet på organdonation?

3) Er det forkert at gå på jagt?

SVAR: Lad mig først sige, at det hverken 
er et princip eller integreret del af livet for os i 
Hare Krishna at drikke kourin. De fleste af os 
gør det ikke, tror jeg. Ikke desto mindre er det 
et faktum, at det for tiden er lidt af et mode-
fænomen inden for Hare Krishna. Det kan der 
også være gode grunde til, for det lader til, at 
kourin både kan være sundt og hjælpe mod 
mange lidelser og sygdomme.

Kourin er et anbefalet lægemiddel mange 
steder i Vedaerne inklusive Ayurveda. Det er 
en undtagelse fra den generelle regel om, at 
afføring og urin fra et hvilket som helst dyr eller 
menneske er uhumsk, og at man efter at have 
rørt ved disse urene substanser øjeblikkeligt 
skal tage et bad. Koen og tyren er undtagelsen. 
Deres afføring og urin er ifølge Vedaerne des-
inficerende og rensende, hvilket også er blevet 
bekræftet af moderne forskning. Hvorfor? Tja, 
sådan har Krishna åbenbart valgt at skabe det. 
Andet svar har jeg ikke.

Organdonation har vi ikke noget særligt 
syn på. Hvis det f.eks. kan redde dit liv, er 
det i orden for dig at modtage et organ fra en 
anden person, hvilket også betyder, at det 
ikke er forkert for den person at donere sine 
organer, hvis han eller hun har lyst til det. En 
sådan organdonation kan selvfølgelig ske, 
både mens man lever og efter ens død. Om du 
og jeg vælger at testamentere vores organer 
eller anser det for uklogt (f.eks. kunne vi være 
bange for, at lægerne så ville være ivrige efter 
at fremskynde vores død, så de kunne bruge 
og måske ligefrem sælge vores organer), er 
en anden sag, en individuel sag. 

Personligt har jeg det sådan, at når jeg er 
væk, må andre bruge min krop, præcis som de 
har lyst til. Kroppen er kun som en klædedragt. 
Hvis nogle kan finde gavn i mine gamle klæder, 
har jeg ikke noget imod det. Jeg er allerede et 
andet sted på det tidspunkt.

Kødspisning inklusive jagt er en af de fire 
store synder, der generelt bør undgås af dem, 
der ikke ønsker at degradere sig selv i dette 
og næste liv, og specielt af dem, der gerne vil 
bruge deres liv på åndeligt fremskridt og på 
at udvikle deres kærlighed til Krishna. Den 
karmiske reaktion på kødspisning og jagt er 
voldsom – kort sagt fører den til et næste liv 
som dyr, hvor man selv bliver slagtet eller jag-
tet til døde. Den rædsel, man forvolder andre, 
kommer man selv til at opleve.

BREVKASSE
Kourin, organdonation og jagt

 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 Lalitanatha Dasa på et spørgsmål.
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

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

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

Onsdag den 24. januar: Srila Advaita Acaryas frem-
komst. Fest i templet fra klokken 17 med bhajana, 
foredrag og prasadam.
Mandag den 29. januar: Herren Nityanandas frem-
komstdag. Fest i templet fra klokken 16 med bhajana, 
foredrag og prasadam.
Mandag den 22. januar til lørdag den 26. januar: 
kursusuge med fire daglige lektioner. Se program på 
side 14.

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

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

Onsdagsseminar om Krishnabevissthet. Nye temaer 
hver onsdag kl. 18 – 20. Kirtan, japa-meditasjon, fore-
drag/diskusjon og prasada.

Jan. 2018
29. Januar: Nityananda Trayodasi. Kirtan, foredrag og 
prasad kl. 17 i tempelet.

Ekadasi: 12 og 28. Januar.                                                    

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 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Tirsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Onsdag 06.00 - 07.00
Torsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Fredag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Søndag 22.00 - 24.00

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

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

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

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

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

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside 

www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller 
nysgerrige om Hare Krishna 
www.iskcon.dk
Iskcon Danmarks officielle hjemmeside. Siden er for 
øjeblikket under opbygning
www.krishnahuset.dk
Hjemmeside for ISKCON i Århus
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.soundcloud.com/krishnadk/sets
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til 
streaming eller download
www.intelligentdesigndk.wordpress.com
Videnskabsside om det seneste inden for debatten 
omkring evolution, Darwin og intelligent design



SEMINAR MED PREMA-PADMINI MATAJI
Weekenden den 17. og 18. februar er alle inviteret til et to-dages seminar med 

Prema-padmini Mataji, en af ISKCON’s kendteste ledere af bhaktivriksa (BV). I BV-
programmer organiserer hengivne fra alle samfundslag sig i studiegrupper og skaber 
stærke netværk, der hjælper alle fremad i åndeligt liv og Krishna-bevidsthed. Prema-
padmini har sammen med sin mand, Vijay-Venugopala Dasa, startet BV-programmer 
i hele verden med involvering af tusindsvis af hengivne.

Programmet i København med Prema-padmini er som følger:

1. Kultivering af Herren Gaurangas ånd af barmhjertighed.
2. BV-programmets metoder.
3. Omsorg for og kultivering af hengivne.
4. Counselling i BV.
5. Praktisk anvendelse af Bhagavad-gitas principper i alle vores aktiviteter og 

forhold.
6. Udvikling af lederkvaliteter og teknikker og hvordan grupper vokser.
7. Udvikling af opsøgende programmer og hurtig vækst.
8. Hvordan man overvinder sin betingede natur og mentale blokeringer, så man 

kan nå folk, kommunikere med dem og udvikle kærlighedsforhold til dem.
9. Hvordan vi motiverer os selv til at hæve vores åndelige bevidsthed.
10. Deling af erfaring blandt ældre BV-ledere.

Lørdag den 17. februar bliver der seminarer og workshops fra 10-13 og 14-17. 
Søndag er der program fra 10-13 plus søndagsfest fra klokken 15. Der bliver også 
mulighed for personlige samtaler med Prema-padmini, hvis man ønsker det. Ud 
over Prema-padmini bliver der også mulighed for at møde dygtige og rutinerede 
BV-ledere fra England.

Alle er velkomne. Forudtilmelding til templet (lalitanatha@krishna.dk, tlf. 4073 6446).




