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 KALENDER

 INDHOLD

Bliver 2021 et godt eller dårligt år, og var 
2020 godt eller skidt? Læs visdomshistorien 
på side 19 og få et overraskende svar!

Nytår er altid en god anledning til at minde 
hinanden om, hvordan tiden går. Tiden er 
en form af Krishna, en almægtig form, som 
selv de mægtigste er magtesløse overfor. 
Men fordi tiden er Krishna, er den hengivne, 
der hele tiden er engageret i Krishnabe-
vidsthed, uberørt af tiden.

Et eksempel på dette var Raivata Prabhu, 
en svensk hengiven og discipel af Srila 
Prabhupada, der gik bort i slutningen af 
2020 (se bagsiden). Selv om hans krop var 
gammel og syg, var hans bevidsthed om 
Krishna upåvirket af tiden og selv ved hans 
bortgang lige så skarp som altid. Nytåret er 
derfor en god anledning til at tage et forsæt 
om at holde sig i samme klare Krishnabe-
vidsthed i det nye år og resten af livet med.

Blandt dagsaktuelle emner ser vi på, 
hvad Srila Prabhupada mente om vacci-
nationer (side 9), og vi afslører planerne 
om den forhåbentligt snarlige start på et 
dansk Krishnabevidst landbrugssamfund 
(side 12).

Forsidebilledet er fra Angkor Wat, hvis 
historie og mysterier vi ikke før har skrevet 
om, selv om det er verdens største vediske 
tempel. Det forsøger vi at råde bod på i 
dette og følgende numre (se side 17).

God fornøjelse med dette blad. Ld.
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Et lille barn, der går med sin far, stiller 
ustandseligt spørgsmål. Det spørger sin far om 
mange mærkelige ting, og faderen er nødt til at 
tilfredsstille det med ordentlige svar. Da jeg var 
en ung far i mit familieliv, blev jeg oversvømmet 
med hundreder af spørgsmål fra min anden 
søn, der var min trofaste følgesvend. En dag 
skete det således, at et bryllupsselskab pas-
serede forbi vores sporvogn, og den firårige 
dreng spurgte som sædvanlig, hvad denne 
store procession var. Han fik alle mulige svar 
på sine tusinde og ét spørgsmål om bryllups-
optoget, og til sidst spurgte han, om hans egen 
far var gift! Dette spørgsmål blev årsag til høj 
latter fra de omkringværende ældre herrer, 
selv om drengen blev forvirret over, hvorfor 
vi lo. Drengen blev dog alligevel på en eller 
anden måde tilfredsstillet af sin gifte far.

Det, vi kan lære fra denne episode, er, at 
eftersom mennesket er et rationelt dyr, er det 
født til at stille spørgsmål. Jo flere spørgsmål, 
des større fremgang i kundskab og videnskab. 
Hele den materielle civilisation er baseret på 
denne oprindelige store mængde spørgsmål 
fra unge mennesker til deres ældre. Når de 
ældre personer kan give de rigtige svar på de 
unges spørgsmål, er der fremgang for civili-
sationen skridt for skridt. Det mest intelligente 
menneske spørger imidlertid om, hvad der 
sker efter døden. De mindre intelligente stiller 
spørgsmål af mindre vigtighed, men de mere 
intelligentes menneskers spørgsmål stiler efter 
noget højere og endnu højere.

Blandt de mest intelligente mennesker 
var Maharaja Pariksit, hele verdens store 

konge, der ved et tilfælde blev forbandet af en 
brahmana til at møde døden fra et slangebid 
efter syv dage. Brahmanaen, der forbandede 
ham, var kun en dreng, men alligevel var han 
kraftfuld, og fordi han ikke forstod denne store 
konges format og vigtighed, var drengen så 
dum at forbande ham til at møde døden inden 
for syv dage. Dette blev senere dybt beklaget 
af drengens far, som kongen havde fornærmet. 
Da kongen blev informeret om den uheldige 
forbandelse, forlod han med det samme sit 
palads og tog ned til bredden af Gangesfloden, 
der løb forbi hovedstaden, for at forberede 
sig på sin forestående død. Eftersom han 
var en stor konge, samledes næsten alle de 
store vismænd og lærde folk på stedet, hvor 
kongen fastede, før han skulle forlade sin dø-
delige krop. Til sidst ankom også den yngste 
dalevende helgen, Sukadeva Gosvami, der 
enstemmigt blev valgt til at lede mødet, selv 
om hans store far også var til stede. Kongen 
tilbød med respekt Sukadeva Gosvami det 
mest ophøjede sæde og stillede ham relevante 
spørgsmål om sin bortgang fra den dødelige 
verden på den syvende dag fra dette tidspunkt.

Den store konge stillede som en værdig ef-
terkommer af Pandavaerne, der alle var store 
hengivne, følgende relevante spørgsmål til 
den store vismand Sukadeva. ”Min kære herre, 
du er den største af de store transcendenta-
lister, og derfor beder jeg underdanigst om 
at måtte spørge dig om mine pligter på dette 
tidspunkt. Jeg er netop på randen af døden. 
Hvad bør jeg gøre på dette kritiske tidspunkt? 
Fortæl mig venligst, min herre, hvad jeg bør 

SRILA PRABHUPADAS SIDE   
Relevante spørgsmål

af Srila Prabhupada

Det følgende er en artikel fra det gamle Back to Godhead den 20. april 1960, hvor Srila 
Prabhupada diskuterer videnskaben om sjælen: ” ... eftersom et menneske er et rationelt dyr, 
er det født til at udforske og stille spørgsmål. Jo flere spørgsmål, des større fremgang i kund-
skab og videnskab ... De mest intelligente mennesker undersøger endvidere, hvad der sker 
efter døden  ... ” 



4

høre, hvad jeg bør tilbede, eller hvem jeg bør 
huske nu. En stor vismand som dig opholder 
sig ikke i en husholders hjem længere end 
nødvendigt, og derfor er det mit store held, at 
du har været så venlig at komme her på dette 
tidspunkt, hvor jeg skal dø. Giv mig derfor ven-
ligst nogle retningslinjer i denne kritiske time.”

Efter at den store vismand var blevet så-
ledes adspurgt af kongen på en indbydende 
måde, besvarede vismanden hans spørgsmål 
med autoritet, for han var en stor transcenden-
tal lærd og også godt udstyret med gudelige 
kvaliteter, eftersom han var den værdige søn af 
Badarayana eller Vyasadeva, den oprindelige 
kompilator af den vediske litteratur.

Sukadeva Gosvami svarede: ”Min kære 
konge, dine spørgsmål er meget relevante, og 
de er også gavnlige for alle mennesker til alle 
tider. Sådanne spørgsmål, som er de bedste 
af alle, der kan stilles, er relevante, fordi de 
bekræftes af læren i Vedanta-darsana, der er 
konklusionen på den vediske kundskab og er 
atmavit-sammatah. Befriede sjæle, der har 
fuld viden om deres åndelige identitet, stiller 
med andre ord sådanne relevante spørgsmål 
for at trænge dybere ned i forståelsen af Tran-
scendensen.”

Srimad-Bhagavatam er den naturlige kom-
mentar til de store Vedanta (eller Sariraka) 
sutraer, der blev samlet af Srila Vyasadeva. 
Vedanta-sutraerne er den højeste vediske 
litteratur og indeholder kernen af de grund-
læggende transcendentale spørgsmål om 
åndelig viden. Men selv om Srila Vyasadeva 
udfærdigede denne store afhandling, var hans 
sind ikke tilfreds. Da skete der det, at han 
mødte Sri Narada, sin åndelige mester, der 
anbefalede ham at beskrive Guddommens 
Personligheds identitet. Efter at have fået dette 
råd mediterede Vyasadeva på essensen af 
bhakti-yoga, hvilket tydeligt viste ham, hvad 
den Absolutte er, og hvad det relative eller 
maya er. Efter at have opnået fuldstændig 
erkendelse af disse spørgsmål udformede 
han den store fortælling Srimad-Bhagavatam 
eller den smukke Bhagavatam, der begynder 

med de virkelige historiske hændelser omkring 
Maharaja Pariksits liv.

Vedanta-sutra begynder med det centrale 
spørgsmål om Transcendensen, athato brah-
ma-jijnasa: ”Man bør nu spørge ind til Brahman 
eller Transcendensen.”

Så længe et menneske er i livets fulde vigør, 
glemmer det tit den nøgne sandhed om den 
død, som det er nødt til at møde. Derfor stiller 
et tåbeligt menneske ingen relevante spørgs-
mål om livets virkelige problemer. Alle tror, at 
de aldrig skal dø, selv om man ser bevis på 
døden rundt om sig hvert eneste sekund. Her 
har vi forskellen på dyr og menneske. Et dyr 
som f.eks. en ged har ingen sans for sin snart 
forestående død. Selv om dens gedebror bli-
ver slagtet for øjnene af geden, lader den sig 
besnære af en tot grønt græs og står roligt og 
gumler, mens den venter på at blive den næ-
ste, der skal slagtes. Hvis et menneske på den 
anden side ser et medmenneske blive dræbt 
af en fjende, forsøger det enten at kæmpe for 
at frelse sin bror eller flygter for at redde sit 
eget liv, hvis det er muligt. Det er forskellen på 
et menneske og en ged.

Et intelligent menneske ved, at døden er 
født sammen med dets fødsel. Det ved, at det 
dør hvert sekund, og at det afgørende stød 
vil blive givet, så snart ens tid er udløbet. Det 
forbereder sig derfor på det næste liv eller for 
frigørelse fra sygdommen af gentagen fødsel 
og død.

En tåbe ved derimod ikke, at denne menne-
skelige livsform er opnået efter en lang række 
liv med gentagen fødsel og død, som naturens 
love har påtvunget ham i fortiden. Han ved 
ikke, at det levende væsen er et evigt væsen, 
der ikke har fødsel eller død. Fødsel, død, 
alderdom og sygdom påtvinges det levende 
væsen udefra og skyldes hans kontakt med 
den materielle natur og hans forglemmelse af 
hans evige guddommelige natur og kvalitative 
enhed med den Absolutte Helhed.

Menneskelivet giver mulighed for at lære 
denne evige kendsgerning eller sandhed at 
kende. Derfor tilråder Vedanta-sutra som det 
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første, at eftersom vi har 
denne værdifulde men-
neskelige livsform, er det 
vores pligt nu at spørge: 
”Hvad er Brahman, den 
Absolutte Sandhed?”

Et menneske, der ikke 
er tilstrækkelig intelligent, 
spørger ikke ind til dette 
transcendentale liv. I stedet 
spørger det om så mange 
irrelevante ting, der intet har 
med dets evige eksistens 
at gøre. Lige fra starten på 
sit liv stiller man så mange 
spørgsmål til sin mor, far, 
lærere, professorer, bøger 
og så mange andre kilder til 
viden uden at få den rigtige 
viden om sit virkelige liv.

Som før omtalt blev Pariksit Maharaja adva-
ret om, at han ville møde døden om syv dage, 
og han forlod med det samme sit palads for 
at forberede sig på det næste stadie. Kongen 
havde i det mindste syv dage til sin disposition, 
hvor han kunne forberede sig på døden, men 
selv om vi ved, at vores død er sikker, ved vi 
intet om, hvornår den kommer. Jeg ved ikke, 
om jeg møder døden det næste øjeblik. Selv 
en stor mand som Mahatma Gandhi kunne 
ikke regne ud, at han ville møde døden om 
fem minutter, ligesom hans store tilhængere 
heller ikke kunne gisne om hans forestående 
død. Ikke desto mindre fører sådanne herrer 
sig frem som folkets store ledere.

Det er uvidenhed om døden og livet, der 
adskiller dyret fra mennesket. Et menneske i 
ordets virkelige betydning søger oplysning om 
sig selv, og hvad det er. Hvorfra er vi kommet 
ind i dette liv, og hvor går vi hen efter døden? 
Hvorfor er vi sat under besværlighederne med 
de trefoldige lidelser, selv om vi ikke ønsker 
dem? Lige fra barndommen spørger vi om så 
mange ting i livet, men vi spørger aldrig om 
den virkelige mening med livet. Det er at være 
et dyr. Der er ingen forskel på menneske og 

dyr, for så vidt de fire principper for dyrelivet 
angår, for ethvert levende væsen eksisterer 
ved at spise, sove, frygte og parre sig. Men 
kun menneskelivet er skabt til at stille relevante 
spørgsmål om kendsgerningerne omkring 
evigt liv og Transcendensen. Menneskelivet 
er derfor beregnet til at udforske det evige liv, 
og Vedanta-sutra råder os til at starte denne 
udforskning nu eller aldrig. Hvis man forsøm-
mer at spørge ind til disse relevante ting om 
livet nu, er man ifølge naturens love sikker 
på at vende tilbage til dyreriget. Selv om et 
tåbeligt menneske derfor virker til at være 
langt fremme i materiel videnskab, dvs. i at 
spise, sove, frygte, parre sig osv., kan det ikke 
gøre sig fri af dødens grusomme hånd under 
naturens love. Naturens love arbejder under 
tre kvaliteter – godhed, lidenskab og uviden-
hed. De, der lever under godhedens tilstand, 
forfremmes til en højere åndelig livsstatus, 
og de, der lever under lidenskabens tilstand, 
forbliver på den samme plads i den materielle 
verden, hvor de befinder sig nu, imens de, der 
lever under uvidenhedens tilstand, er sikre på 
at gå tilbage til de lavere arter. (Fortsættes i 
næste nummer)
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Der kræves ingen magi for at skabe liv. Det 
er en helt naturlig proces. Hvis du spørger mig 
om, hvad der helt nøjagtigt menes med en 
naturlig proces, så har jeg ingen ide om det. 
Jeg kalder det bare en naturlig proces, så det 
lyder mere videnskabeligt og for at narre krea-
tionister til at tro, at jeg ved, hvad jeg taler om.

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

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

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

Og du skal slet ikke bekymre dig om, at 
ingen med en fungerende hjerne tror på, at 
verden skabte sig selv ud af en bunke kemi-
kalier. Glem det faktum, at de mest prominente 

og brillante videnskabsfolk støtter ideen om ID 
– Intelligent Design – simpelthen fordi det giver 
mere mening. Det er helt betydningsløst. Du 
skal heller ikke bryde dig om, at du ikke ved, 
hvad en naturlig proces faktisk indebærer, du 
skal bare recitere det som et mantra:

… naturlig proces, naturlig proces, proces 
proces, naturlig naturlig

ingen magi, ingen mag, magi magi, ingen 
ingen ...

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

skrev:
”En fortolkning af kendsgerningerne ba-

seret på sund fornuft tyder på, at en super-
intelligens har pillet ved fysikken såvel som 
ved kemien og biologien, og at naturen ikke 
har blinde kræfter, der er værd at tale om. 
Sandsynlighederne, man regner sig frem til 
fra kendsgerningerne, er så overvældende, 
at denne konklusion er så godt som hinsides 
enhver tvivl.”

Hvordan kan man vide, om spøgelser 
eksisterer? - Af Jahnu Dasa

En sjæl har to kroppe – en fysisk krop, der 
består af de fem sanser, og en psykisk krop, 
der består af sindet, intelligensen og det falske 
ego. Sindets funktioner er tanker, følelser og 
vilje. Intelligensens funktion er skelneevne, 
hukommelse og tvivl, og det falske egos 
funktion er falsk identitetsfornemmelse med 
kroppen og sindet. Og sjælens funktion er at 
opleve og observere. Sindet fører ved døden 
sjælen over i en ny krop.

Man bliver spøgelse, hvis man begår 
selvmord, eller hvis man lider en pludselig, 
voldsom død. Et spøgelse er således en 
sjæl i en psykisk krop, men uden en fysisk 
krop. Spøgelser er ofte meget frustrerede og 
misundelige. Det hænger sammen med, at 

af Jahnu Dasa

DET ER HELT
NATURLIGT
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Nu lærer vi om spøgelser i Hare Krish-
na, så på det tidspunkt vidste jeg, hvad 
der foregik. Vi lærer, at spøgelser 
ikke kan udstå lyden af Guds hellige 
navn. Jeg kendte også et specielt 

spøgelses-mantra, der jager spø-
gelser væk, men da jeg forsøgte 

at få det over mine læber, 
kunne jeg ikke sige en 

lyd, for jeg var som sagt 
ved at kvæles. Jeg 

blev fuld af mere 
gru og skræk. 

Så skreg jeg 
inde i mit sind 
– NRISING-
H A D E V A , 
K R I S H N A , 

HARE KRISH-
NA – og med det samme forsvandt den tryk-
kende fornemmelse i halsen, og jeg kunne 
ånde igen.

Hvis du nogensinde skulle være så uheldig 
at blive angrebet af et spøgelse, skal du blot 
skrige HARE KRISHNA! eller tænke det, så 
forsvinder det. Der er også et særligt mantra 
til at bortjage subtile, psykiske væsener. Det 
lyder som følger:

om hrim kshraum ugra viram, 
maha-vishnu jvalantam sarvato mukham,

nrisingham bishanam bhadram, 
mrithur mrityum namah my aham

Hvis du nogensinde skulle få problemer 
med psykiske væsener, hvilket også kan 
være i form af en særlig ond drøm eller et 
skrækindjagende mareridt, som du eller dine 
børn udsættes for, skal du bare udtale det 
mantra. Man kan også bare recitere Hare 
Krishna-mantraet. Det bortjager øjeblikkeligt 
alle negative, psykiske elementer fra sindet, 
hvad enten det kommer fra spøgelser eller ens 
egne traumer. Og man behøver ikke at tro på 
eller tage mit ord for det. Det virker, hvad enten 
man tror på det eller ej.

alle de følelser, begær, tanker, drifter 
og opfattelser, man havde, mens 
man var i live, vil man også have 
som spøgelse. Et spøgelse er 
fuld af drifter som sult, tørst og 
sexbegær, men kan ikke få af-
løb for disse begær, for dertil 
kræves en fysisk krop. Derfor 
forsøger spøgelser ofte at 
overtage en person, så de 
kan få afløb for deres 
frustrerede begær.

Der er rap-
p o r t e r  f r a 
hele verden 
fra menne-
sker, der har 
mødt spøgel-
ser. Jeg er selv et af dem. 
Jeg behøver ikke at være i tvivl om, hvorvidt 
spøgelser eksisterer eller ej, for jeg har selv 
mødt et.

Da jeg først kom til Hare Krishna, var jeg 
munk i fem år. Min opgave (eller tjeneste, 
som vi kalder det) var at sælge bøger overalt 
i Danmark. Vi var fem munke, der rejste rundt 
i en Toyota Hiace fyldt med bøger. Vi boede 
en uge ad gangen i et sommerhus, vi havde 
lejet, og så tog vi ud derfra og solgte bøger i 
alle byerne i omegnen.

På det tidspunkt havde vi lejet et sommer-
hus på Kolding-egnen. Vi plejede at gå til ro 
omkring kl. 20 og stå op kl. 3 om morgenen for 
at meditere. Den nat vågnede jeg som sæd-
vanligt, men jeg var totalt desorienteret. Jeg 
vidste ikke, om jeg lå ned eller stod op, eller 
om jeg var vågen eller stadig sov. Så fornem-
mede jeg en person, der stod ved siden af mig.

Der var slet ikke noget at være i tvivl om. 
Jeg kunne ikke se vedkommende, men jeg 
mærkede hans (eller hendes) tilstedeværelse 
og vibrationer af intenst had og misundelse. 
Jeg blev grebet af ubændig skræk. Jeg følte, 
hvordan han hoppede på mig. Jeg mærkede 
en stærk trykkende fornemmelse på halsen 
og brystet. Jeg kunne ikke få vejret.
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Samvær med andre hengivne (sadhu-
sanga) er essentielt for ens Krishna-
bevidsthed. Hvorfor er nemt at forstå. 
Srila Prabhupada gav eksemplet med, 
at forretningsfolk stifter handelsselska-
ber eller børsassociationer, for når de 
mødes, forstår de naturligt hinanden og 
kan udveksle erfaringer, diskutere pro-
blemer, se eksempler på, hvordan andre 
forretningsmænd tjener penge osv. I 
hinandens selskab styrker de hinanden 
på en måde, som det ikke er muligt, hvis 
de kun er hver for sig.

På samme måde er det gavnligt for 
vores Krishna-bevidsthed at komme sam-
men med andre hengivne af Krishna. Da Srila 
Prabhupada startede ISKCON, oprettede han 
derfor templer, hvor alle hans hengivne kunne 
bo sammen under samme tag. Det skabte 
naturligt en stærk Krishna-bevidst atmosfære, 
hvor man beskyttede og inspirerede hinanden.

Ikke alle havde dog mulighed for at leve på 
denne måde, der hovedsageligt passer til unge 
mennesker, der ikke har de helt store forplig-
telser endnu, eller til ældre hengivne, der har 
overstået dem. Resultatet er, at igennem årene 
har ISKCON udviklet sig, så i vore dage virker 
99 procent af alle Hare Krishna-hengivne i 
det almindelige samfund. Princippet med at 
omgås med andre hengivne er dog stadig lige 
vigtigt, og derfor har hengivne andre måder at 
søge sammen på.

Bor man i nærheden af et tempel, er det na-
turligt at deltage i dets aktiviteter i det omfang, 
det er muligt. Gør man ikke det, er der måske 
andre hengivne i nærheden, som man kan 
mødes med til morgen- eller aftenprogram. 
En mulighed er at være med i en ’nama-
hatta’ gruppe, hvor man mødes eksempelvis 
en aften om ugen for at synge Hare Krishna, 
læse Bhagavad-gita og spise prasadam sam-

men. Nogle nama-hatta-grupper mødes også 
ved andre lejligheder eller arrangerer større 
sammenkomster eller festivaler i samarbejde 
med andre nama-hatta-grupper eller et lokalt 
tempel.

Er det ikke en mulighed, kan man foretage 
lejlighedsvise besøg i templer eller rejse en 
tur til Indien og opleve en intens Krishna-
bevidsthed i f.eks. Vrindavana og Mayapur.

En mulighed er måske også at gøre en 
gruppe mennesker i det område, man bor, in-
teresserede i Krishna-bevidsthed og begynde 
at mødes med dem. Det kræver lidt initiativ og 
lederevner, men er bestemt muligt, hvis man 
er frisk på det.

Indirekte former for sadhu-sanga kan også 
have sin berettigelse, når ikke andet er muligt. 
I vore dage er der på Internettet store netværk 
af hengivne, som man kan deltage i. Man kan 
også skrive sammen med andre hengivne 
eller abonnere på ISKCON’s tidsskrifter som 
Nyt fra Hare Krishna eller det engelske Back 
to Godhead.

Under alle omstændigheder anbefales det, 
at man arbejder på at forøge sin omgang med 
hengivne. Man kan måske overveje ligefrem 
på et tidspunkt at flytte efter det.

af Lalitanatha Dasa

SADHU-SANGA - SAMVÆR MED HENGIVNE
KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 12
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PRABHUPADA OM 
VACCINATIONER

En af vores mange gode hengivne nævnte 
over for mig: ”Prabhupada ville under ingen 
omstændigheder acceptere vacciner.” Anled-
ningen var selvfølgelig de snart kommende 
vaccinationer imod Covid19, som flere er usikre 
på, hvordan de skal forholde sig til.

Det inspirerede mig til at søge på, hvad Prab-
hupada havde sagt om vaccinationer, for jeg 
tvivlede umiddelbart på, at han var så kategorisk. 
En søgning i Vedabasen, der indeholder alt, 
hvad vi har af Prabhupadas ord fra skrift og tale, 
på ordene vaccination, vaccine og vaccinere 
gav et halvt hundrede resultater. Intet sted gik 
Prabhupada ind i en lang detaljeret diskussion 
af vaccinationer og slet ikke noget med for eller 
imod. Ikke desto mindre omtalte han mange 
gange vaccinationer i forbifarten.

Når Prabhupada nævnte vaccinationer, var 
det for det meste som en analogi på effekten 
af Krishnabevidsthed, der virker som en vac-
cination imod maya. Tilsyneladende var vac-
cinationer for ham en ganske normal ting, man 
benytter sig af, når det er nødvendigt, og han 
blev selv vaccineret ved forskellige lejligheder. 
I et enkelt citat udtalte han sig kritisk om læger 
og videnskabsfolks udnyttelse af vacciner til at 
tjene penge på folk.

Her følger nogle eksempler.
”Ligesom en læge giver en vaccination for at 

hindre spredningen af smitte, er den praktiske 
vaccination for at stoppe væksten af vores syn-
dige aktiviteter ganske enkelt at engagere sig 
i Krishnabevidsthed.” (Fra Nectar of Devotion, 
kapitel 1)

Den 6. november 1972 kommenterede 
Prabhupada i Vrindavana til denne passage: 
”Krishnabevidsthed – det er den bedste vacci-
nation. Tag denne vaccination og bliv fri for alle 
syndige reaktioner.”

I en klasse i Seattle den 25. september 1968: 

”Der er en epidemi, og på regeringens ordre bli-
ver alle vaccineret … Det er den materielle måde 
at beskytte sig imod smitte på. Hvis man på den 
samme måde altid holder sig i åndelig forståelse 
af Krishnabevidsthed, kan man forblive ren.”

I en klasse den 4. juni 1969 i New Vrindavana 
nævnte Prabhupada, hvordan han selv var ble-
vet vaccineret imod influenza:

”I Los Angeles gav du mig en eller anden, 
hvad var det, flus?

Hayagriva: Hongkong-influenza.
Prabhupada: Ja, Hongkong-influenza. Så alle 

blev vaccineret. Vores Hayagriva Prabhu tog 
også mig med. ”Kom, lad os få den.” [latter] Så 
heldigvis blev vi ikke syge. På samme måde er 
denne verden Hongkong-influenza [latter]. Maya 
er altid parat til at smitte os. Altid. Derfor er vi 
nødt til at tage denne vaccination, Hare Krishna.”

Prabhupada nævnte i en samtale i Paris den 
13.6.1974, at Krishna er som en vaccination, 
der gør én frygtløs:

”En hengiven, der har søgt tilflugt hos Krishna, 
er frygtløs. Men hvordan kan den, der ikke har 
søgt tilflugt hos Krishna, være frygtløs? Lad os 
sige, at der er en epidemisk sygdom. Hvis man 
har fået en vaccination, kan man være frygtløs, 

af Lalitanatha Dasa
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ellers vil epidemien smitte, og man vil komme 
til at lide. Så Krishna er vaccinationen, der gør 
én frygtløs.”

Den 23. januar 1976 nævnte Prabhupada i 
Mayapur, at man skal lade sig vaccinere med 
Hare Krishna-mantraet mod indflydelsen fra 
Kali-yuga: 

”Hvis jeg siger: ’Epidemien griber om sig. Tag 
denne indsprøjtning, så vil du blive reddet. Hvis 
du ikke tager vaccinationen, vil du lide.’ Det er 
vores propaganda … Kalau nasty eva nasty eva 
gatir anyatha. Hvis man i Kali-yuga ikke tager 
imod denne [sang af Hare Krishna], er der ingen 
måde at være sikker på.”

I sin dagbog bemærkede Srila Prabhupada 
den 30 juli 1965, at han havde modtaget en 
række dokumenter som forberedelse til sin rejse 
til Amerika, deriblandt et internationalt vaccinati-
onscertifikat, der var gyldigt i 3 år og 6 måneder.

I kommentaren til Bhagavad-gita 3.14 skrev 
Prabhupada, at mad, der er ofret til Krishna, 
virker som en vaccine imod den materielle 
tiltrækning:

”Når der er en epidemisk sygdom, beskytter 
en antiseptisk vaccine en person imod at blive 
ramt af en sådan epidemi. På samme måde gør 
mad, der er ofret til Herren Visnu og derefter 
spises af os, os tilstrækkeligt immune over for 
materiel tiltrækning.”

Der er talrige lignende eksempler:
”Krishnabevidsthed er vaccinen mod alle 

sygdomme (dvs. forskellige slags materielle 
kroppe).” (brev 18.6.1975)

”Antag, at der er en epidemi i byen, og man har 
fået en antiseptisk vaccine. Man bliver ikke ramt. 
På samme måde er denne Krishnabevidsthed 
den antiseptiske metode til at blive fri for smitten 
fra denne materielle verden.” (klasse New York 
27.8.1966)

”Ligesom hvis man tager en vaccine, kan den 
smitsomme sygdom ikke røre én. Hvis man på 
samme måde holder sig selv vaccineret med 

Krishna-bevidsthed, har maya ingen kraft til at 
røre én.” (klasse Los Angeles 16.7.1969)

”Det er ligesom en vaccine. Ved en smitsom 
sygdom såsom kolera er der en vaccine. Så 
dette maha-mantra er ingen almindelig lyd. Det 
er åndeligt. Ved at sige dette mantra – Hare 
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 
Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare – bliver man fri for smitten fra denne 
[Kali-yuga] tid.” (klasse London 12.9.1973)

”Ligesom hvis der er en epidemi, en sygdom, 
og man tager vaccinen, kan man regne med 
at undgå at blive smittet … Ved at synge Hare 
Krishna-mahamantraet vil man holde sig rask 
uden at blive smittet af denne Kalis tid.” (klasse 
Hawaii 15.1.1974)

”Ligesom en sygdoms smitte kan modvirkes 
med en vaccine, hvis man på samme måde ta-
ger denne vaccine … ” og Prabhupada fortsætter 
med at forklare i en klasse den 6. august1974, 
hvordan Hare Krishna-mantraet renser ens 
bevidsthed for enhver uren materiel forurening.

I en samtale i Hyderabad 14.4.1975 udtalte 
Prabhupada sig på den anden side kritisk om i 
hvert fald lægers og videnskabsfolks misbrug af 
vacciner. Ikke hele samtalen blev optaget tyde-
ligt, og nogle steder er det svært helt at forstå, 
hvad Prabhupada sigter til:

Brahmananda: Da jeg var i Tyskland, var der 
bevis på, hvordan videnskabsmændene spredte 
mere sygdom. De udviklede en vaccine imod 
influenza og gav den til alle i Tyskland. Men så 
skete der det, at kroppen opbyggede resistens 
mod disse vacciner … Som resultat opstod der 
en anden slags influenza, der var langt værre 
end den første. Den gav folk feber på 40,5 grader 
i fire eller fem dage i træk.

Prabhupada: Sådan er det. De har opdaget 
denne streptomycin imod tuberkulose, men hvis 
man får for mange indsprøjtninger med strepto-
mycin, virker den ikke.

Hengiven: Man bliver immun.
Prabhupada: Ja.
Brahmananda: Så som resultat af vaccinen 

skabte de en værre form for influenza, og de har 
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intet imod den værre form. Så nu er de nødt til 
at opfinde en anden vaccine.

Prabhupada: Disse slyngler giver folk pro-
blemer, specielt i Indien. Det er ikke vaccinen, 
de går efter. De vil fange folk og tvinge dem. Se 
bare. Det foregår [utydeligt] … andre undgår, de 
kommer og går den ene og den anden vej. Som-
metider falder de, de ved ikke, og tilfangetager 
[utydeligt] Disse slyngler skaber kaos. De skal 
bare sparkes i ansigtet med sko på. Det er alt. 
De såkaldte videnskabsfolk og biologer og … ”

Sidstnævnte samtale kan dog ikke have 
betydet, at Prabhupada i april 1975 var blevet 
modstander af enhver form for vaccination, for 
et halvt år senere den 4. oktober 1975 nævnte 
han i en klasse på Mauritius:

”Her til morgen kom en lægelig funktionær 
for at give mig en vaccination imod gul feber. 
Så hvorfor denne indsprøjtning, vaccine, imod 
sygdom? Det betyder, at hvis jeg bliver smittet 
med gul feber, kommer jeg til at lide.”

Og ti dage senere den 14.10.1975 i Durban 
i Sydafrika:  

”Derfor er det vores pligt at undgå den 
grundlæggende smitte, ligesom man forsøger 
at undgå sygdom og tager en vaccine. Hvis vi 
på samme måde omgås med den bedste af 
naturens kvaliteter – godhed – er det sikkerhed 
for vores befrielse.”

Svar fra Hari-sauri Prabhu
Hari-sauri Prabhu var Prabhupadas person-

lige tjener, der tilbragte halvandet år uafbrudt 
sammen med ham. Jeg skrev til ham og spurgte, 
hvad hans oplevelse var af Prabhupada? Hari-
sauri svarede tilbage:

”Imens det er sandt, at Prabhupada ikke brød 
sig om vestlig medicin og kaldte den for ’dæmo-
nernes medicin’, var han ikke imod, at de, der 
fulgte ham, brugte den.

Han brød sig helt sikkert ikke om blodprøver 
og andre intravenøse behandlingsmetoder og 
brugte mest ayurvedisk medicin. Men jeg så ham 
én gang tillade en læge at tage en blodprøve, om 
end under frihedsberøvelse [tilbageholdelse ved 

indrejse?]. Prabhupada sagde mange gange til 
os: ”Bring mig ikke på hospitalet.”

Det følgende er fra en samtale den 15. august 
1976 i Bombay [et uddrag fra Hari-sauris A 
Transcendental Diary]:

”Dr. Patel udtrykte igen bekymring for Srila 
Prabhupadas eget helbred. Han bad om at få 
lov til at bringe emnet på bane og spurgte: ’Så 
Arjuna blev rådet til at kæmpe. I det tilfælde 
gjorde han vel rigtigt i at følge Krishnas råd? Så 
hvis en mand er ramt af sygdom, og hvis han 
stritter imod det … ’

Prabhupada smilede over hans insisteren. 
’Nej, nej, jeg siger ikke, at han ikke skal kæmpe. 
Det er mit personlige valg. Ikke, at man ikke 
skal tage sig af kroppen, eller at man ikke skal 
spise medicin. Det er ikke … Jeg er bare sådan: 
’Lad mig klare mig uden medicin.’ Det er mit 
personlige valg.’

’Hvad er medicin?’ spurgte Dr. Patel. ’Enhver 
urt er medicin. Selv mad er medicin.’

’Det kan være, hvad det er,’ svarede Prabhu-
pada. ’Jeg afviser ikke medicin. Det er ikke mit 
budskab.’

’Nej, nej, jeg siger ikke afviser. Men du vil ikke 
drage fordel af medicin,’ insisterede Dr. Patel.

’Medicin,’ fortsatte Prabhupada objektivt. ’Det 
er ligesom en slags vairagya [forsagelse]. Som-
metider spiser man ikke. Det betyder ikke, at det 
er forbudt at spise. Det er det ikke. Det er min per-
sonlige ting, at jeg forsøger at undgå det, det er alt.

Kender du navnet W. C. Bannerji? Han var en 
stor advokat. Han var en af de tre grundlæggere 
af Kongrespartiet i begyndelsen. Han havde en 
jævnaldrende ven, en brahmana, der badede 
hver dag i Ganges, og hvis han var syg, drak han 
Gangesvand. Han blev alvorligt syg. Så denne 
W. C. Bannerji var en stor mand, og han bad om 
tilladelse til at bringe en læge: ’Du dør på denne 
måde.’ Men brahmanaen insisterede: ’Nej, jeg 
holder mig til Gangesvand.’ Men det var ikke, 
fordi lægevidenskaben blev afvist.”

Så kort sagt lod Prabhupada valget være op 
til den enkelte. Hans indstilling var ”hvad der 
end virker.”

Din ydmyge tjener, Hari-sauri Das
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Det har altid været et af ISKCON’s formål 
at demonstrere en mere naturlig måde at leve 
på. Det er ikke blevet mindre relevant det 
seneste år, hvor vi har oplevet, hvor sårbar 
den moderne globaliserede verden kan være. 
Et lille virus kan vælte verdenssamfundet og 
true milliarder af menneskers økonomi og 
fødevareforsyning. Det vil altid være faren i et 
samfund, hvor tusindvis af ting griber ind i hin-
anden. Ophører bare en ting med at fungere, 
lammes eller rammes alt andet.

Srila Prabhupada ville have ISKCON’s 
hengivne til at drive selvforsynende land-
brugssamfund, hvor de kan leve uden at blive 
påvirket af verdenssamfundets op- og nedture, 
vise et eksempel til andres efterfølgelse og 
fortsætte uhindret med praktiseringen af deres 
Krishnabevidsthed.

Der har ikke været et decideret Krishnabe-
vidst landbrugssamfund i Danmark i mange 
år (i 1980’erne og ’90’erne drev ISKCON et 
landbrug ved Brørup i Sydjylland, hvor der 
boede en halv snes hengivne). Planen er at 
forsøge at rette op på det fra starten af det nye 
år. Templet i København står lige nu i spidsen 
for at anskaffe en mindre gård, der kan blive 
starten på et nyt landbrugssamfund i Danmark.

Det sidste halve år har hengivne derfor 
været rundt på Sjælland og set på steder, dog 
endnu uden at have fundet noget, der passer 
helt til ISKCON's drømme, behov og midler. 
Der kigges efter et sted, der til at begynde 
med har plads til en håndfuld hengivne. Der 
behøver ikke nødvendigvis at høre et stort 
jordareal til. I opstartsfasen handler det mere 
om at få et fodfæste et sted på landet, og at det 
er småt kan ligefrem være en fordel. Det kan 
give projektet mulighed for at udvikle sig på en 
mere naturlig måde, når først det er etableret.

Efter hovedsageligt at have haft Sjælland i 
kikkerten er blikket her omkring årsskiftet ble-

vet rettet mod det nordlige Falster, der åbner 
for nogle interessante muligheder. Ulempen 
er, at det er længere væk fra verdens centrum 
(København). Men det er stadig inden for en 
realistisk rækkevidde for Københavns hengiv-
ne, hvilket er ønskeligt, da det et langt stykke 
ad vejen sikkert bliver dem, der skal hjælpe til 
med at få stedet op at stå. Og fordelen er, at 
prisniveauet er et andet end de fleste steder 
på Sjælland med priser ned til halvdelen eller 
sågar en tredjedel af de sjællandske.

Det åbner for nye muligheder, og allerede 
lige før jul havde vi også fundet og besluttet os 
for et sted ved Eskilstrup nord for Nykøbing, 
en lille gård med 280 kvm. beboelse, en enkelt 
staldlænge og ca. 8.000 kvm. god jord. Alt 
sammen i god stand til en pris på 900.000 kr. 
En anden køber kom os dog i forvejen. Til gen-
gæld er der så dukket et andet tilsvarende sted 
op i samme område, og det kigges der nu på.

Vi forestiller os at køre vores landbrug op 
i tre faser. Den første er opstarten, hvor det 
bare handler om at komme i gang. Ideen er 
som sagt at købe et lille sted med en smule 
jord, der lige er nok til at starte med. I stedet 
for med det samme at købe et større areal vil 
vi lære kunsten at dyrke rigtigt meget på meget 
lidt plads. Det gør investeringerne, den første 
såvel som eventuelle efterfølgende, væsentligt 
mindre med mindre risiko og større chance for 
at skabe noget realistisk.

Den næste fase er konsolidering. Det be-
tyder social konsolidering med en gruppe 
hengivne, der kan fungere sammen. Det 
betyder også økonomisk konsolidering, så 
stedet hviler i sig selv og ikke behøver støtte 
udefra. Lige nu er visionen at opnå det ved at 
dyrke grønsager og frugter til eget forbrug og 
videresalg og måske også forarbejde frugter 
og bær til en form for salg. Det må gerne kunne 
suppleres med afholdelse af seminarer, week-

FÅR VI ET 
LANDBRUG I 2021?
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ender og festivaler 
afhængig af, hvor 
gode faciliteterne 
bliver.

Det tredje stadie 
er et ekspansions-
stadie, hvor stedet 
kan blive et endnu 
mere produkt iv t 
sted, der kan ge-
nerere økonomi og 
beskæftigelsesmu-
ligheder for flere 
hengivne. Da hus-
priserne er lave i 
området, vil det give 
mulighed for at købe 
flere boliger til en rimelig pris, specielt hvis der 
også er mulighed for at få beskæftigelse, man 
kan leve af. Det er det tredje stadie.

Drømmen er, at dette tredje stadie kan 
nå et niveau, hvor det kan blive realistisk at 
introducere køer og okser. At have dyr på et 
tidligere stadie kan blive økonomisk bela-
stende, men hvis projektet er blevet godt og 
grundigt konsolideret og er ekspanderende, 
kan indføringen af køer være et økonomisk 
plus. Deres gødning vil være en ressource til 
det landbrug, der allerede er i gang, og der vil 
være brug for oksernes trækkraft, når der al-
lerede dyrkes effektivt på et areal. På sigt kan 
der så blive tale om at begynde at købe mere 
jord for at producere ahimsa-mælk, føje nogle 
boliger til og få flere involveret. Osv. Alt i alt 
en vision for et selvforsynende Krishnabevidst 
landbrugssamfund fra en lille begyndelse - det 
er, hvad der er i tankerne.

Her i startfasen er manges hjælp selvfølgelig 
afgørende. Som altid er der brug for to slags 
hjælp - økonomisk og praktisk. Økonomisk set 
er både små og store donationer velkomne 
og nødvendige, og også lån vil kunne gøre 
en stor forskel. Kan vi købe et sted med så 
lidt mellemværende med banken som muligt 
og klare det imellem os selv, vil det være flot. 
Har du således mulighed for at stille et "blødt 

lån" til rådighed, vil det være fantastisk. Måske 
har du penge stående på en bankkonto, hvor 
de alligevel ikke bliver brugt til noget, eller 
måske er det planen, at de først skal bruges 
om nogle år. I så fald kunne du låne dem ud 
til ISKCON's danske landbrug, få lidt rente 
for det og få pengene tilbage igen, når du har 
planlagt at bruge dem (f.eks. på din alderdom).

Med hensyn til donationer er éngangsdona-
tioner såvel som faste månedlige støttebidrag 
velkomne og gør begge en stor forskel.

Til praktisk hjælp får vi brug for flere hænder 
- og for mange er det det sjove ved det - til 
istandsættelse af bygninger, til opførelse af 
bl.a. et stort drivhus og til arbejdet med jorden 
til foråret, der kun er et par måneder væk. Det 
bliver et løbende arbejde hen over hele som-
meren og efteråret og sikkert videre end det.

Den tredje måde, man kan hjælpe på, er ved 
på sigt at aftage nogle af de ting, der skal pro-
duceres på vores gård. Ideen er til at begynde 
med at dyrke grønsager på friland og i drivhus, 
ligesom der måske bliver mulighed for at 
henkoge frugt og lave marmelader, chutneyer, 
safter mm. Håbet er selvfølgelig, at I alle har 
lyst til at aftage disse varer til gavn for jer selv 
og for vores alles landbrug. Det er fremtiden!

Følg med. Vi kommer løbende til at skrive 
mere om det i Nyt fra Hare Krishna.

Et sted, ISKCON har kig på
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Srila Prabhupada plejede at give en meget 
fin oversættelse af bahir nrsimha hrdaye nr-
simho fra vores bøn til Herren Nrsimhadeva. 
Ordret betyder det ”Narasimha udenfor” og 
”Narasimha indenfor”. Men Prabhupada udvi-
dede det til at betyde ”Må Herren Narasimha-
deva opholde Sig i mit hjerte og tilintetgøre alle 
mine dårlige tilbøjeligheder. Må mit hjerte blive 
fuldstændigt renset, og må jeg være i stand til 
at sprede fred over hele verden.”

Vi talte om, hvordan vi kan skabe en revolu-
tion i cyberspace. Men det kan vi ikke virkelig 
gøre, medmindre vi har åndelig kraft. Åndelig 
kraft kommer fra åndelig renhed. Man kan ikke 
simulere åndelig renhed. I det omfang, vi er 
rene, er vi kraftfulde.

Så mange gode virkninger kan komme som 
resultat af denne åndelige renhed. Af natur er 
vi rene, ligesom vand er rent, når det falder fra 
himlen, men bliver mudret og forurenet ved 
at komme i kontakt med jorden. Det levende 
væsens oprindelige natur er ren. Han er sac-
cit-ananda, dvs. evig, fuld af viden og fuld af 
lyksalighed. Han er ren.

Vores nuværende position i denne materielle 
tilværelse, der er asat-acit-nirananda, er en 
kunstig situation. Den er ikke naturlig. Som-
metider tror vi, at det er vanskeligt at blive 
gennemført Krishnabevidste. Vi tænker: ”Ja, 
jeg kan være en hengiven, men jeg kan ikke 
være en virkelig ren hengiven. Det er noget, 
vi læser om i Srimad-Bhagavatam, men det 
kan jeg ikke virkelig gøre.” Vi har alle denne 
tvivl om, at vi virkelig kan blive rene hengivne 
ligesom de store personligheder i Srimad-

Bhagavatam. Men ved I, hvad Prabhupada 
skrev til mig i et brev? Han skrev, ”Nej! Du 
skal blive kvalificeret til at se Krishna ansigt 
til ansigt.” Det var alt. Prabhupada gav mig 
ordre til at blive så ren, at jeg virkelig kan 
få Krishnas darsana. Det var Prabhupadas 
instruktion til mig. Og det var ikke kun til mig. 
Den instruktion gælder i virkeligheden for os 
alle. Prabhupada vil have os til at blive så rene, 
at vi virkelig kan få Krishnas darsana – at være 
på det niveau af renhed. Det er ikke nok blot 
at have et medlemskort til ISKCON. Vi skal 
blive rene hengivne.

Hvad er fordelen af at udvikle renhed? 
Nektar! At være Krishnabevidst betyder i 
den virkelige forstand af ordet at smage den 
sødeste nektar hvert øjeblik. Det er, hvad det 
virkelig vil sige at være Krishnabevidst. Så 
hvor mange af os er Krishnabevidste? Vi må 
forstå, at vi ikke smager den sødeste, mest 
ubeskrivelige, mest ufattelige nektar hvert 
øjeblik, fordi vi ikke er Krishnabevidste. Ikke, 
at det er umuligt at smage den, men vi forstår, 
at vi ikke gør det, fordi vi ikke er Krishnabe-
vidste. Den sindstilstand er en meget dejlig 
sindstilstand at være i. Det er Narottama 
Dasa Thakuras sindstilstand, når han synger 
i sangen Gauranga’ bolite habe:

gauranga’ bolite habe pulaka-sarira
’hari hari’ bolite nayane ba’ be nira

Narottama sørger: ”Jeg er ikke Krishnabe-
vidst! Hvornår kommer den dag, da jeg omsi-
der bliver Krishnabevidst? Og hvad vil tegnet 

af Sankarsana Dasa

ÅNDELIG
RENHED

I bogen Uttama Bhakti fra 2014 skriver Sankarsana Dasa Adhikari om praktisering af ren 
hengiven tjeneste. Kapitlet, der bringes her over et par gange, er en meget spændende diskus-
sion af vigtigheden af at udvikle åndelig renhed.

Sankarsana Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og selv åndelig mester for flere danske 
hengivne.
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på min Krishnabevidst-
hed være? Når jeg kan 
sige Gaurangas navn 
og mærke ekstase over 
hele kroppen. Min krop 
vil skælve i ekstase. 
Og når jeg synger Hare 
Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare 
Hare/ Hare Rama, Hare 
Rama, Rama Rama, 
Hare Hare, strømmer 
tårer ned ad mine kin-
der. Da vil jeg være 
Krishnabevidst.”

Prabhupada viste det. 
Vi fik lov til at se Prab-
hupada i ekstase. Så 
Narottama længes efter 
den dag, da han virkelig kan græde tårer af 
kærlighed, når han synger det hellige navn. 
Han siger: ”Når mit sind bliver helt rent, kan 
jeg træde ind i Vrindavana.”

Hvordan forestiller vi os normalt, at vi kom-
mer til Vrindavana? ”Jeg kan spare op til 
billetten. Jeg kan leje en taxa fra lufthavnen. 
Sådan kommer jeg til Vrindavana.” Beklager, 
sådan kommer man ikke til Vrindavana! Det 
er blot en skygge af det virkelige Vrindavana. 
Det virkelige Vrindavana får vi kun adgang til, 
når vi udvikler et rent hjerte, eller når sindet 
bliver suddha, fuldstændigt renset for ethvert 
materielt ønske.

Det er betydningen af at komme til Vrinda-
vana. Narottama beder om det: ”Hvornår vil mit 
sind være helt rent, så jeg virkelig kan komme 
til Sri Vrindavana Dhama?”

Fundamentet for vores åndelige 
renhed

Så spørgsmålet er: ”Det lyder alt sammen 
rigtigt fint. Men hvordan kan det blive til virke-
lighed i mit liv? Hvordan renser jeg virkeligt 
mig selv?”

Atter er Narottama Dasa Thakura en af de 
største ressourcer til denne viden. Han skriver:

anande bolo hari bhaja brndaban
sri-guru-vaisnaba-pade majaiya man

Sikke en fantastisk sang! Han nævner fire 
ting. Syng for det første Hare Krishna. Dernæst 
siger han, bhaja vrindavana, tilbed Vrinda-
vana. Vrindavana er nu ekspanderet til hele 
verden. Selv vores egne hjem, hvor vi har et 
alter, et sted for tilbedelse, er en manifestation 
af Vrindavana. Vi skal tilbede et helligt Krishna-
bevidst sted såsom det oprindelige Vrinda-
vana eller New Vrindavana og vores lokale 
ISKCON-center eller et pilgrimssted, der er 
manifesteret i vores hjem. Alle hellige tirthaer 
eller pilgrimssteder er tilbedelsesværdige.

Dernæst siger han, sri-guru-vaisnaba-pade 
majaiya man. Som disciple skal vi selvfølgelig 
altid tilbede vores gurus lotusfødder, ligesom 
vi altid synger sri-guru-carana-padma. Men 
Narottama siger videre: ”Tilbed fødderne på 
alle vaisnavaer.” Ikke, at jeg tilbeder min gurus 
fødder og til pokker med alle andre hengivne. 
Nej! I virkeligheden skal vi tilbede det hellige 
navn, den hellige Dhama, den åndelige mester 
og alle hengivne.

At bygge stærke forhold til det hellige navn, 
den hellige Dhama, den åndelige mester og 
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vaisnavaerne er selve fundamentet for vores 
åndelige renhed. Alle disse fire er helt forun-
derlige. Er der noget mere forunderligt end 
et godt, kærligt forhold til en hengiven? Det 
er så rart og fantastisk. Vi er nødt til at me-
stre kunsten at have forhold til en bestandigt 
voksende familie af hengivne. Jo mere vi kan 
bygge stærke, kærlige forhold til vaisnavaerne, 
desto mere bliver vi renset. Så igennem disse 
ting, som Narottama Dasa Thakura giver, kan 
vi finde tilbage til vores åndelige renhed.

Bliv jagad-guru
Åndelig renhed er drivkraften bag ISK-

CON’s succes. Men vores egen succes er i 
virkeligheden vigtigere end ISKCON’s succes. 
Prabhupada sagde, at den vigtigste ting er at 
redde verden, men endnu vigtigere er det at 
redde sig selv. I virkeligheden er den vigtigste 
ting at finde ud af, hvordan jeg kan blive en ren 
hengiven af Krishna. Det er den vigtigste pligt, 
vi hver især har: at blive fuldstændigt fejlfrie, 
rene hengivne af Herren.

Ren hengivenhed er en meget smitsom syg-
dom. Jo mere ren hengivenhed manifesteres i 
vores fællesskab af hengivne, desto mere vil 
vores fællesskab blive en kraftfuld magnet til 
at suge hele verden ind i denne malstrøm af 
Herren Caitanyas nåde. Det er en interessant 
ting. Blot ved at udvikle sin egen renhed kan 
man have en virkelig indflydelse på verden.

Da jeg for nylig kom tilbage fra Istanbul, tog 
jeg hen til min akupunktør, der spurgte: ”Så 
du seværdighederne, da du var i Istanbul?” 
Jeg svarede: ”Nej, dem er vi ikke interesseret 
i. Vi vil skabe en revolution, ikke kigge på 
seværdigheder.” En Krishnabevidst person 
er ikke interesseret i nyhederne på fjernsynet. 
En Krishnabevidst person vil hellere selv lave 
nyhederne eller være nyhederne end at se 
nyhederne. Det er mere spændende. Hvorfor 
studere historien, når man kan være historien? 
I virkeligheden laver alle, der vier sig seriøst til 
denne Krishnabevidste mission, historie hver 
dag med det, de gør. Hver eneste af os kan 
være en central person i verdenshistorien blot 

ved at praktisere ren hengivenhed på daglig 
basis i vores hjem, vores kontor, på vores 
daglige rejse, i vores tempel, når vi køber ind, 
og hvor som helst vi kommer. Prøv bare altid 
at manifestere ren hengivenhed.

Hvordan gør man det? Jamen, vi har tre 
ting, vi handler med, nemlig vores sind, ord 
og handlinger. Sindet – der begynder det hele. 
Man bør være meget bevidst og spørge: ”Vil 
denne tanke, jeg tænker, glæde min Guru 
Maharaja? Vil den glæde Srila Prabhupada? 
Vil den glæde Krishna?” Og når vi taler: ”Disse 
ord, jeg taler lige nu – vil de glæde min ånde-
lige mester? Ville de glæde Srila Prabhupada, 
hvis han hørte mig tale disse ord lige nu? Ville 
de glæde Krishna?” Det samme med vores 
handlinger. Vi bør være meget, meget bevidste 
omkring alt, vi tænker, gør og siger. Vi skal altid 
kultivere denne renhed i alting.

I Caitanya-caritamrta siger Prabhupada no-
get, der slår mig med forbavselse, hver gang 
jeg husker det. Han skriver, at enhver, der 
reciterer Krishnas hellige navn rent uden forse-
elser, bliver jagad-guru eller åndelig mester for 
hele verden, og under hans indflydelse vil hele 
verden blive engageret i Krishnabevidsthed.

Mon ikke Prabhupada gerne ville have, at vi 
alle kommer til den standard af renhed, hvor 
vi kan påvirke hele verden til at engagere sig 
i Krishnabevidsthed? Men mente han, at det 
ikke gjaldt for mig? Mente han ikke bare sann-
yasierne, guruerne og Prabhupadas disciple 
eller brahmacarierne og fuldtidsprædikan-
terne? Han mente det vel ikke virkelig for mig 
i mit familieliv, eller hvad jeg nu end gør. Men 
hvor sagde Prabhupada, at det ikke gælder for 
dig eller mig? Tror vi ikke, at Prabhupada ikke 
gerne ville have, at vi bliver rene hengivne af 
de hellige navne? Hver eneste mand, kvinde 
og barn i denne bevægelse opfordres af Prab-
hupada i denne udtalelse til at blive jagad-
guru, der kan få hele universet til at vende sig 
til Krishnabevidsthed. Det siger Prabhupada 
i virkeligheden i Caitanya-caritamrta. Det er, 
hvor vigtigt åndelig renhed er.

(Fortsættes i næste nummer)
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ANGKOR WAT - MYSTERIER OMKRING 
VERDENS STØRSTE TEMPEL

Angkor Wat i Cambodja er verdens 
største tempelkompleks. Så vidt jeg 
kan huske, har vi skrevet meget lidt om 
Angkor Wat i Nyt fra Hare Krishna igen-
nem tiden. Det har jeg tænkt mig at råde 
bod på over nogle gange. Et nærmere 
kig på dette fascinerende sted viser 
sig nemlig igen at afsløre forskellige 
mysterier i stil med dem, vi tidligere har 
set på i artikler om det mystiske Indien 
og vores mystiske verden.

Vi har før set på eksempler på spor af meget 
gamle kulturer, der er meget ældre, end det 
skulle kunne lade sig gøre ifølge den nuvæ-
rende gængse historieopfattelse. Vi har også 
set på spor, der tyder på en avanceret 
teknologisk kunnen i fjern fortid. Det 
vigtigste spor på dette er utvivlsomt de 
vediske tekster, der ikke blot fortæller 
om en sådan avanceret kultur i en fjern 
fortid, men også selv er det bedste 
bevis på det. Hvordan skulle en så 
avanceret litteratur med en så avance-
ret spirituel, filosofisk og videnskabelig 
tankegang kunne være samlet på ét 
sted, hvis det ikke havde været for en 
meget avanceret kultur?

Sådanne spor finder man også på Angkor 
Wat, der ifølge historikerne blev bygget for 
omkring 900 år siden med simple redskaber 
inden for en periode på 37 år af en konge ved 
navn Suryavarman. Templet dækker over et 
areal på 1,6 kvadratkilometer, hvilket er større 
end Vatikanet. Mindst 1 kvadratkilometer 
eller en million kvadratmeter er dækket af 
bygningsværker.

Betragter vi det tredimensionelt, består 
templets strukturer af lag på lag af stenblokke, 
søjler, lofter og tårne. Det ikoniske midtertårn, 
der er afbilledet på Cambodjas flag, er 71 
meter højt.

Mængden af sten, der er blevet anvendt, er 
enorm, og der er forskellige beregninger, helt 
op til 52 millioner tons. Et mere konservativt 
tal når frem til en femtedel, mindst 10 millioner 

tons. Det inkluderer ikke stenene til fundamen-
tet og de millioner af stenblokke, der er blevet 
brugt på den 5-10 meter dybe, 190 meter 
brede og over fem kilometer lange voldgrav, 
der omgiver Angkor Wat. De synlige sten er 
sandsten, der er meget nemme at udhugge og 
polere, imens en ikke så pæn lavasten sam-
men med sand er blevet anvendt som ballast 
og fyld i murene og hulrummene.

Historikerne hævder, at templet blev byg-
get på kun 37 år. Det lyder lidt utroligt. Hvis 
arbejdsdagen har været på 12 timer uden 
pauser, hviledage og ferier eller afbræk på 
grund af regntid eller andet, giver det 162.060 

af Lalitanatha Dasa
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arbejdstimer. Hvis der er blevet lagt 10 mil-
lioner tons sten i den periode, skal der være 
lagt cirka 60 tons sten i timen eller ét tons 
sten hvert minut. Det vil sige, at hvert minut 
skal ét tons sten være brudt i et stenbrud 80 
kilometer borte og transporteret til Angkor Wat, 
måske sejlet ned ad en flod. Stenene skal også 
være målt op, hugget til, sat på plads, poleret 
til perfektion og udstyret med de mest kom-
plicerede udhugninger af de fineste figurer, 
som findes noget sted (alle synlige områder 
på Angkor Wat er spækket med de utroligste 
udhuggede skulpturer). Det skal alt sammen 
være sket i tempoet med et tons hvert minut 
uden afbrydelse tolv timer i døgnet dag ud og 
dag ind i 37 år.

Måske nog le 
fornemmer, at et 
eller andet stem-
mer ikke her. Selv 
i vore dage med 
moderne maskin-
teknologi kan vi 
næppe  b r yde , 
transportere, pla-
cere, tilpasse, po-
lere og udhugge 
figurer på et tons 
sten i minuttet, 
uanset hvilket byg-
geri der er tale om. Det er et af Angkor Wats 
åbenlyse mysterier, der sikkert kunne lede 
nogle på den tanke, at der kan være mere 
til Angkor Wat end den traditionelle historie.

Angkor Wat blev efter sigende bygget som 
et hindutempel og dedikeret til Herren Visnu af 
Kong Suryavarman. Generationen efter blev 
hans søn omvendt til buddhismen og ændrede 
Angkor Wat til et buddhistisk tempel. Det er 
standardhistorien.

At Angkor Wat oprindeligt var et hindutem-
pel, kan ingen bestride, og alligevel er det 
på mange måder forskelligt fra noget andet 
hindutempel i Indien eller Cambodja. En til-
svarende arkitektur findes intet andet sted, 
hverken fra før eller efter Angkor Wats opfø-

relse, hvilket er påfaldende. De fleste templer 
er inspireret af for ikke ligefrem at sige kopieret 
fra tidligere templer eller har lagt arkitektur til 
senere templer. Men Angkor Wat er enestå-
ende og står arkitektonisk alene.

Angkor Wats oprindelige navn var Parama 
Visnu Loka, Herren Visnus hellige verden.

De astronomiske detaljer bygget ind i 
Angkor Wat er mange. Hvert år ved solhverv 
kommer titusinder af turister for at betragte 
solopgangen, når Solen står op præcist over 
hovedtårnet set fra den store indgangsbro, 
hvilket vidner om præcise astronomiske bereg-
ninger. Templet blev oprindeligt bygget som et 
gigantisk symbol på kosmologi med tolv tårne, 

der symboliserede 
dyrekredsens tolv 
stjernetegn, selv 
om nogle af tårnene 
siden er blevet øde-
lagt.

Et andet interes-
sant eksempel på 
astronomisk viden 
ser man et sted, 
h v o r  s o l g u d e n 
Surya er afbilledet 
sammen med pla-
neterne. Ni plane-
ter for at være helt 

præcis. Det er også det antal planeter, vi nu 
kender til i solsystemet. I Europa blev de tre 
yderste planeter dog først opdaget efter op-
findelsen af teleskopet i 1600-tallet, og den 
sidste planet, Pluto, blev sågar først fundet i 
1930. At Surya eller Solen i Angkor Wat ikke 
desto mindre flankeres af ni planeter, kan man 
derfor godt have lov til at kalde et mysterium.

Standardhistorien om, at templet blev bygget 
af Kong Suryavarman, der var hindu og efter 
sin død blev efterfulgt af sin søn, der kort tid ef-
ter blev buddhist og derefter brugte en masse 
energi på at ødelægge hindumonumenterne 
og i stedet opføre buddhistiske statuer, har 
også sine forklaringsproblemer. Således er der 

(Forsættes nederst næste side)
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MÅSKE, 
MÅSKE IKKE

Der var engang en fattig mand, hvis eneste 
rigdom var en hest. En dag løb hesten væk 
og kom ikke tilbage.

”Åh nej, det var dog uheldigt,” sagde hans 
naboer.

”Måske var det uheldigt, måske ikke,” sva-
rede manden. Naboerne undrede sig lidt.

Et par dage senere kom hesten allligevel 
tilbage. Ikke nok med det, men den havde 
følgeskab af fire andre heste, så manden nu 
pludselig havde fem heste.

”Ih, hvor heldig du er,” sagde naboerne til 
manden.

”Måske er jeg heldig, måske ikke,” svarede 
manden. Naboerne undrede sig igen.

En dag tog hans søn en af de nye heste ud 
for at prøve den til ridning. Hesten stejlede, 
smed drengen af og gav ham et voldsomt 
spark, så han brækkede benet. Benet groede 
ikke ordentligt sammen, og drengen fik et 

handicap for resten af livet.
”Det er meget sørgeligt,” sagde naboerne.
Manden svarede: ”Måske er det sørgeligt, 

måske ikke.”
En tid senere udbrød der krig, og alle unge 

mænd i landsbyen blev indkaldt til hæren og 
sendt ud til fronten. Kun mandens søn blev 
ikke indkaldt på grund af sit dårlige ben.

”Din søn er heldig,” sagde naboerne. Man-
den svarede: ”Måske er han heldig, måske 
ikke.”

Som der står i Caitanya-caritamrta, kan man 
ikke sige om materielle omstændigheder, at 
de er gode eller dårlige. De er kun dårlige. På 
den anden side ser en Gudsbevidst person i 
alle omstændigheder efter en plan fra Gud i 
hvad, der end sker, og hvis der er en plan fra 
Gud i hvad, der end sker, er der ikke noget, 
der er dårligt.

(Fortsat fra modsatte side)
en markant forskel på de oprindelige hindumo-
numenter og de formodede umiddelbart efter-
følgende buddhiststatuer i deres kunstneriske 
og håndværksmæssige niveau. Førstnævnte 
vidner om en perfektion og en overlegenhed 
i stenskæring og evne til at tilpasse sten, så 
f.eks. overgange ikke kan anes. Derimod re-
præsenterer den efterfølgende buddhistiske 
æras statuer et markant ringere stenarbejde. 
Det er underligt, for de samme stenhuggere 
og den samme håndværkstradition og erfaring 
burde have stået til sønnens rådighed, hvis kun 
nogle få år skiller de to epoker.

Snarere ser det ud til, at de to former for 
stenværk må repræsentere to vidt forskellige 
kulturer med store tidsrum imellem dem. Den 
første kultur beherskede en avanceret tekno-
logi, imens den senere kultur tilsyneladende 
kun kan have haft primitiv teknologi og erfaring 

til rådighed.
Et slående eksempel på dette er en bud-

dhistisk stupa, der står inde på Angkor Wats 
område. Den er nu så godt som en ruin, ikke 
fordi nogen har forsøgt at ødelægge den, 
men simpelthen fordi den ikke var bygget til 
at holde i mange århundreder. Derimod har de 
store og tidligere tempelstrukturer i langt hø-
jere grad modstået tidens kræfter. Det kunne 
tolkes som, at det buddhistiske element er fra 
en mere primitiv civilisation, der først kom på 
scenen på et langt senere tidspunkt end Ang-
kor Wats oprindelige byggeherrer. Så hvem 
byggede virkelig Angkor Wat? (Læs mere om 
Angkor Wat i næste Nyt fra Hare Krishna)

Denne artikel bygger et langt stykke ad vejen 
på en nylig diskussion, som Praveen Mohan 
havde om Angkor Wat. Se https://www.yout-
ube.com/watch?v=nZ8L_tWxSKc.(Forsættes nederst næste side)
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Jeg tog nogle frugter og grønsager fra grøntaf-
delingen i vores lokale supermarked og manøv-
rerede mig ned til bagerst i butikken, imens jeg 
kiggede omhyggeligt på hver hylde på vejen for 
at være sikker på, at jeg ikke manglede noget. 
Skilte ovenover omtalte produkterne nedenun-
der: sodavand, dåsemad, kaffe, småkager, kager 
og slik, pickles, salatdressinger, kød, fisk osv. 
Jeg bevægede mig ned til mejeriafdelingen i den 
modsatte ende af butikken, tog noget mælk og 
yoghurt og gik op til kassen og betalte.

Bortset fra en lejlighedsvis elektrisk pære, 
en pose fuldkornshvedemel eller noget opva-
skemiddel kunne midten af butikken for min 
skyld lige så godt ikke være der. Som Srila 
Prabhupada forklarede det i et brev: ”Vores 
madprogram bør være næringsrigt og enkelt, 
ikke luksuriøst. Det betyder capatier, dhal, grøn-
sager, noget smør, nogle frugter og mælk. Det 
er nok til at have et godt helbred.” Han rådede 
sine disciple, at for at holde sammen på krop og 
sjæl bør vi ”spise for at leve og ikke leve for at 
spise.” Det var på grund af hans indflydelse, at 
jeg gik direkte fra grøntafdelingen i den ene ende 
til mejeriafdelingen i den anden ende og sprang 
over fjorten spækkede rækker med hylder.

Af taknemmelighed og kærlighed ofrer 
hengivne deres mad til den Højeste Herre, 
der alene opretholder os alle. I Bhagavad-gita 
forklarer Herren Krishna, at Han ikke accepterer 
ikke-vegetariske ofringer, så Hans hengivne 
undgår at ofre noget, der indeholder kød, fisk 
eller æg. Eftersom hengivne på samme måde 
ikke indtager rusmidler, undgår de også alkohol, 
te og kaffe. Disse grundlæggende principper 
udelukker en betydelig del af supermarkedets 
vareudvalg for hengivne.

Frugter og grønsager på dåse kan bruges, 
men jeg foretrækker de friske. Jeg vil have 
maden så velsmagende og tiltrækkende som 
muligt, når jeg ofrer den til Krishna. Jeg vil gerne 

begynde med ingredienser af bedste kvalitet, 
tilberede dem med Krishna i tankerne og ofre 
retterne til Ham med følelse. Dåsemad og fær-
diglavede retter forstyrrer dette, synes jeg 

Srila Prabhupada forklarede: ”Når vi laver 
mad til os selv, er det forskelligt fra mad, der er 
tilberedt og ofret til Krishna. De samme ris, dal 
og grønsager er materielle til ét formål, men 
bliver åndelige, når de forbindes med Krishna … 
Hvis vi er oprigtige, når vi ofrer noget til Herren 
med hengiven kærlighed, vil Han tage imod det.”

Krishna har ikke brug for noget. Han er den 
fuldstændige helhed. Alligevel sætter Han pris 
på vores kærlighed til Ham, og Han giver os ven-
ligst lov til at vise den kærlighed. Han udveksler 
med os for at give os muligheden for at finde 
den virkelige genstand for vores tilbøjelighed til 
at elske. Vores madlavning bør sammen med alt 
andet, vi laver, være for at tilfredsstille Krishna. 
Bagefter kan vi nyde de helliggjorte rester af 
Krishnas mad.

Når en materialistisk handlende hører dette og 
ser min halvtomme indkøbsvogn, tænker han 
måske: ”Hvor tragisk – hun berøver sig selv nogle 
af livets glæder.” Men jeg ville svare, at min spar-
tanske indkøbsvaner tilkendegiver ikke en ringe, 
uinteressant kost. Siden jeg begynder fra bar bund 
og bruger de friskeste ingredienser, har jeg kun 
brug for det grundlæggende, når jeg handler ind, 
som frugter, grønsager, mælkeprodukter og korn.

Jeg kan lave mange retter i Herren Krishnas 
køkken med elementære ingredienser, og en 
rigtig dygtig kok kan lave endnu flere. Nogle 
vil være enkle, andre mere komplicerede, men 
alle velsmagende, næringsrige og afvekslende. 
Hvad mere er, vil disse retter være prasadam, 
Krishnas nåde. 

Indiske kiks (matthi)
Tilberedelsestid: 30 minutter
4–6 portioner

af Visakha-devi Dasi

SPARTANSK INDKØB, 
MEN GUDDOMMELIG SPISE
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5 dl sigtet fuldkornshvedemel eller hvidt mel
2. spsk. kommenfrø eller sesamfrø
1½ tsk. salt
½ tsk. bagepulver
2 spsk. ghee eller smør
ghee eller vegetabilsk olie til dybstegning
1,9 dl vand

1. Bland mel, kommenfrø (ikke spidkommen!), 
salt og bagepulver i en stor skål. Gnub 2 spsk. 
ghee ind i melet. Tilsæt nok vand til at lave en 
temmelig fast dej. Ælt godt i mindst fem minutter, 
indtil dejen er glat og elastisk. Stil den til side i 
nogle minutter.

2. Fyld en mellemstor wok to-tredjedel med 
ghee og stil den over middelvarme. Imens 
ghee’en varmer op, rulles dejen ud i et kvadrat 
på 1,25 cm’s tykkelse. Skær dejen med en skarp 
kniv i romber eller rektangler på 5 cm’s længde. 
Kom forsigtigt halvdelen af dem ned i den varme 
ghee. Varmen skal være indstillet, så kiksene 
bliver gyldenbrune på begge sider på 4 eller 
5 minutter. Tag dem op med en hulske og læg 
dem i et dørslag til afdrypning. Steg derefter den 
næste portion. Ofres til Krishna.

Pureret aubergine, spinat og tomater
(maha-brinjal)
Tilberedelsestid: 40 minutter
4–6 portioner

1 kg aubergine, skrællet og i terninger
½ kg frisk spinat, vasket og hakket
1 kg tomater, blancheret, skrællet og hakket
3 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1-2 tørrede, stødte chilier
1 tsk. stødt koriander
½ tsk. spidskommenpulver
½ tsk. gurkemeje
½ tsk. hing
1,25 dl vand
1 tsk. brunt sukker
2½ tsk. salt
½ tsk. garam masala

1. Varm ghee’en op i en stor gryde og steg chi-

lierne og den stødte koriander i nogle sekunder. 
Tilsæt alle de andre pulverkrydderier undtagen 
garam masala og steg nogle sekunder mere. 
Tilsæt med det samme aubergineterningerne. 
Steg let under omrøring, indtil auberginerne 
bliver bløde og begynder at frigive deres frø.

2. Tilsæt de hakkede tomater, spinat og vand. 
Bland godt. Dæk gryden delvist til og lad den 
småkoge (rør i den engang imellem) i omkring 
20 minutter, eller indtil auberginerne er meget 
bløde. Skru varmen op til medium og kog i 10 
minutter mere under jævnlig omrøring, indtil 
spinat, aubergine og tomater er blevet til en tyk 
fløjlsblød sovs. Til slut krydres med sukker, salt 
og garam masala. Der røres godt rundt i retten, 
før den ofres til Krishna.

Gulerods-halava (gajar halava)
Tilberedelsestid: 50 minutter
Afkølingstid: 30 minutter
4–6 portioner

1 kg friske gulerødder
170 g smør
5 dl mælk
3,75 dl sukker
3 spsk. mandler, let stegte
3 spsk. rosiner
½ tsk. stødt kardemomme

1. Vask gulerødderne, skrab dem og riv dem 
så fint som muligt på et rivejern. Trevlerne 
skal være så fine og lange som muligt. Smelt 
halvdelen af smørret i en gryde og kom de 
revne gulerødder i. Kog dem uden låg over 
mediumvarme i 10 minutter under hyppig 
omrøring for at sikre en jævn gennemkogning, 
og at intet brænder på. Tilsæt mælk, sukker, 
mandler, rosiner og resten af smørret. Kog i 
15-25 minutter, indtil halavaen bliver tykkere 
og til en samlet masse i gryden.

2. Spred halavaen ud på et serveringsfad. Så 
snart den er afkølet nok til at røre ved, formes 
den til en rund kage 2½ cm tyk. Pyntes med stødt 
kardemomme og stilles i køleskab i 30 minutter. 
Derefter skæres den i kiler og ofres til Krishna.
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SPØRGSMÅL: Jeg er lidt forvirret med hensyn 
til Visnu og Krishna. Hvis Krishna er en inkar-
nation af Herren Visnu, er Herren Visnu så ikke 
Guddommens Højeste Personlighed?

SVAR: Jo, Herren Visnu er helt sikkert Gud-
dommens Højeste Personlighed, men vi må 
forstå, hvordan Han er Guddommens Højeste 
Personlighed. Han er Guddommens Højeste 
Personlighed, fordi alting udspringer fra Ham. 
Der er millioner og atter millioner af Visnu-former, 
der udspringer fra den oprindelige Visnu-form. 
Denne oprindelige Visnu-form er kendt som 
Krishna. Ligesom et stearinlys kan tænde et 
andet stearinlys, der igen kan tænde et andet 
stearinlys, der igen kan tænde osv. millioner og 
millioner af gange, er Krishna den oprindelige 
form af Guddommen, og de talløse millioner af 
Visnuer er Hans ekspansioner. Alt, der eksiste-
rer, er en udstrømning fra Krishna. Han er den 
oprindelige kilde til alting, som det bekræftes af 
Herren Sri Krishna Selv i Bhagavad-gita:

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate
“Jeg er kilden til alle åndelige og materielle 

verdener. Alting udspringer fra Mig.” (Bhagavad-
gita 10.8)

SPØRGSMÅL: Sri Caitanya Mahaprabhu 
kom for 500 år siden, og Herren Krishna kom 
for 5.000 år siden. Er der nedtegnet noget om, 
hvornår Herren Rama, Herren Nrsimhadeva 
osv. kom?

SVAR: Vi kan forstå noget om, hvornår Herren 
Ramacandra kom, ved at konsultere Mahab-
harata (Santiparva 348.51-52) som følger:

treta-yugadau ca tato vivasvan manave dadau
manus ca loka-bhrty-artham sutayeksvakave dadau

iksvakuna ca kathito vyapya lokan avasthitah

“I begyndelsen af tidsalderen Treta-yuga blev 
denne videnskab om forholdet til den Højeste giv-
et af Vivasvan til Manu. Som menneskehedens 
far gav Manu den til sin søn Maharaja Iksvaku, 
denne jordplanets konge og forfader til Raghu-
dynastiet, hvor Herren Ramacandra blev født.”

Fra disse vers kan vi forstå, at Herren Rama-
candra kom i dynastiet fra Maharaja Iksvaku, 
Manus søn. Manu hørte Bhagavad-gita fra 
Vivasvan i begndelsen af Treta-yuga for omkring 
2.005.000 år siden. På denne måde kan vi ved 
at undersøge skrifterne lære noget om Herren 
Sri Krishnas forskellige inkarnationer.

SPØRGSMÅL: Hvorfor er det stadig så svært 
at bryde fri fra maya, selv når et stærkt forsøg 
bliver gjort? Hvad tror du, Krishna ville svare, 
hvis man spurgte Ham, hvad man skulle gøre, 
hvis man kæmper med depression og vrede?

SVAR: Det er svært at bryde fri af maya, fordi 
vi har været betinget til at være hendes slave i 
millioner og millioner af liv. At blive Krishnabevi-
dst er at erklære krig imod maya, den illusoriske 
energi. Hvis dit forsøg på at gøre dig fri af maya 
ikke lykkes, selv når du gør et stærkt forsøg 
derpå, må du gøre et endnu stærkere forsøg. Og 
hvis det heller ikke lykkes, må du gøre et endnu 
stærkere forsøg. På denne måde må du hele 
tiden gøre et endnu stærkere forsøg og endnu 
stærkere, stærkere, stærkere, indtil du omsider 
bryder fri af den materielle energis kløer.

Depression og vrede er sypmtomer på en 
person, der står under indflydelsen af de ma-
terielle kvaliteter lidenskab og uvidenhed. I 
Bhagavad-gita giver Krishna os ordre til at være 
transcendentale til indflydelsen fra den materielle 
nuturs tre kvaliteter.

BREVKASSE
Visnu og Krishna

Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: 
Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. 
Her svarer Sankarsana Prabhu på flere 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  

Alle offentlige arrangementer som søn-
dagsfester afholdes med et begrænset 

antal deltagere. Deltagelse kræver 
forhåndstilmelding. Se nærmere på 

https://www.facebook.com/HareKrishn-
aDanmark. Eller ring til templet.

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:
Alle ugens dage fra 11.00 - 21.30

Facebook
https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle  
facebook side

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

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

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

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside 
www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller 
nysgerrige om Hare Krishna 
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.soundcloud.com/krishnadk/sets
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til 
streaming eller download
www.intelligentdesigndk.wordpress.com
Videnskabsside om det seneste inden for debatten 
omkring evolution, Darwin og intelligent design

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo

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 (søndag kl. 15)

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.



VORES SIDSTE BESØG HOS RAIVATA PRABHU
Raivata Prabhu, en af Sveriges hengivne, der blev indviet af Srila Prabhupada, gik bort 

i den sidste uge i 2020. De, der har kendt til ISKCON siden 1980’erne, vil huske ham 
fra dengang som en af Skandinaviens fremtrædende hengivne. En overgang ledte han 
templet i København.

Mukunda Dasa fra Almviks Gård fortæller:
”I oktober 2020 rejste min kone Jivakesa og jeg til Gränna i Småland for at besøge 

Raivata Prabhu. Hans kone Suvarna Devi kontaktede mig i september og fortalte, at han 
var meget syg med kræft og sandsynligvis ikke ville leve længe. Han sagde, at han gerne 
ville træffe mig. Da vi kom ind i deres lille stue, sad Raivata i sin rullestol foran deres alter 
med Deiteterne af Sri-Sri Radha-Govinda, og han foreslog med det samme, at vi havde 
kirtana. På trods af sin alvorlige og smertefulde sygdom (han valgte ikke at tage noget 
smertestillende for at være så klar i bevidstheden som mulig) sang han med samme klare, 
stærke stemme som altid og fortalte med stor indlevelse om, hvordan han mødte Srila 
Prabhupada og de hengivne i London.

Det var utroligt at møde ham igen, og vi blev dybt rørt af hans alvor og dybden af hans 
Krishnabevidsthed. Vi tilbragte over tre timer sammen og talte kun om ting, der havde 
med Krishna at gøre. Derefter blev vi budt på en fantastisk middag, som Suvarna havde 
lavet. Vi mødte også hans søn Arjuna. Raivata sagde, at han var meget glad for at læse 
Almviksnytt og havde planlagt at besøge Almvik i foråret, hvilket dog blev forhindret af 
pandemien. Han længtes også efter se Sri-Sri Gandharvika-Giridhari igen.

Raivata Prabhu var min bhakta-leder, da jeg flyttede ned til hans tempel i Jönköping i 
1980. Det var ham, der inspirerede mig til at engagere mig i Krishna-bevidsthed på fuld 
tid. Jeg er ham uendeligt taknemmelig for alt, han har gjort for mig, og at jeg fik chancen 
for at besøge ham en sidste gang, inden han forlod dette jordiske liv. Suvarna fortalte 
senere, at han gik bort i sit hjem omgivet af hengivne, der sang Herrens hellige navn. 
Raivata Prabhu blev indviet af Srila Prabhupada i begyndelsen af 1977.”


