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KALENDER

Velkommen tilbage til Nyt fra Hare Krishna
efter at vi sprang sidste nummer over. Som
nævnt har ISKCON købt et nyt sted på Falster,
hvilket har taget vores tid, så det passede fint
at få en pause fra redaktionen. Forsidebilledet
er også fra Falster. Det er Vasanta, der skovler
hestemøg, hvilket der kan læses mere om på
side 16.
Vi havde et uheld med adresseringen af bladet i februar med det resultat, at adressemærkaterne faldt af mindst tyve blade, der dermed
kom retur. Nogle har rettet henvendelse om, at
deres blad ikke var kommet, og de blade har
vi selvfølgelig sendt ud. Men andre har vi ikke
hørt fra. Hvis du er en af dem, må du gerne sige
til, så sender vi straks februarnummeret til dig.
Ellers god fornøjelse med dette blad, hvor
Srila Prabhupada taler om, hvad en guru er,
Jahnu diskuterer relativ og absolut sandhed,
Sankarsana Prabhu forklarer videre om åndelig
renhed, vi fortsætter med vores tur til Angkor
Wat, og på køkkensiden taler Visakha Devi om
sammenhængen mellem en vegetarisk kost
og selvbeherskelse. På bagsiden omtales det,
at den 21. april fejres Herren Ramacandras
fremkomstdag, Rama-navami. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Hvad er en guru?

af Srila Prabhupada

I en tale i England i 1973 diskuterer Srila Prabhupada, hvad en guru virkelig er, hvordan han
oplyser os, og hvorfor det er så vigtigt at finde en guru og høre fra ham.
om ajnana-timirandhasya
jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena
tasmai sri-gurave namah

”Jeg fødtes i den mørkeste uvidenhed, og
min guru, min åndelige mester, åbnede mine
øjne med kundskabens fakkel. Jeg bøjer mig
respektfuldt og ydmygt for ham.”
Ordet ajnana betyder ”uvidenhed” eller
”mørke”. Hvis alt lys i dette rum pludselig gik
ud, ville vi ikke kunne vide, hvor vi eller andre
sidder. Alt ville være forvirring. På samme
måde er vi i mørke i denne materielle verden,
der er en verden af tamas. Tamas eller timira
betyder ”mørke”. Denne materielle verden er
mørk, og derfor er der brug for solskin eller
måneskin til at oplyse den. Imidlertid er der en
anden verden, en åndelig verden, der ligger
uden for dette mørke. Den verden beskrives
af Sri Krishna i Bhagavad-gita (15.6):
na tad bhasayate suryo
na sasanko na pavakah
yad gatva na nivartante
tad dhama paramam mama

”Denne Min bolig oplyses ikke af Solen eller
Månen og heller ikke af elektricitet. Den, der
kommer dertil, vender aldrig tilbage til denne
materielle verden.”
Guruens opgave er at føre sine disciple fra
mørke til lys. For øjeblikket lider alle på grund
af uvidenhed, ligesom man kommer i forbindelse med en sygdom på grund af uvidenhed.
Hvis man ikke kender til hygiejniske principper, vil man ikke vide, hvad der vil smitte én.
Derfor bliver vi inficeret på grund af uvidenhed

og bliver syge. En forbryder kan sige: ”Jeg er
ligeglad med loven,” men han vil ikke blive
undskyldt, hvis han begår en forbrydelse.
Uvidenhed er ingen undskyldning. På samme
måde vil et barn, der ikke ved, at ild brænder,
røre ved ilden. Ilden tænker ikke: ”Her er et
barn, og det ved ikke, at jeg vil brænde det.”
Nej, der er ingen undskyldning. Ligesom landet
har sine love, findes der også strenge naturlove, og disse love gælder på trods af vores
uvidenhed om dem. Hvis vi gør noget forkert
på grund af uvidenhed, må vi lide. Det er loven.
Uanset om loven er landets lov eller naturens
lov, risikerer vi at lide, hvis vi bryder den.
Guruens opgave er at sørge for, at intet menneske lider i denne materielle verden. Ingen
kan påstå, at de ikke lider. Det er umuligt. I
denne materielle verden er der tre slags lidelse: adhyatmika, adhibhautika og adhidaivika.
Disse er lidelser, der opstår fra den materielle
krop og sindet, fra andre levende væsener og
fra naturens kræfter. Vi lider måske mentalt,
vi lider på grund af andre levende væsener
som eksempelvis myrer, myg eller fluer, eller
vi lider på grund af en højere magt. Måske er
der ingen regn, eller der er oversvømmelse.
Det kan være alt for varmt eller alt for koldt.
Så mange slags lidelser trækkes ned over os
af naturen. Således er der tre slags lidelser i
den materielle verden, og alle lider under én,
to eller tre af dem. Ingen kan sige, at de er
helt fri for lidelse.
Vi kan da spørge, hvorfor det levende væsen
lider. Svaret er: på grund af uvidenhed. Det
tænker ikke: ”Jeg begår fejltagelser og fører et
syndigt liv. Det er grunden til, at jeg lider.” Derfor er guruens første opgave at redde sin discipel fra denne uvidenhed. Vi sender vores børn
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til skole for at redde dem fra lidelse. Hvis vores
børn ikke får en uddannelse, er vi bange for,
at de vil lide i fremtiden. Guruen ser, at lidelse
skyldes uvidenhed, der sammenlignes med
mørke. Hvordan kan man redde en person fra
mørke? Med lys. Guruen tager kundskabens
lys og stiller det foran det levende væsen, der
er omsluttet af mørke. Den viden befrier det
fra lidelsen i uvidenhedens mørke. Man kan
da spørge, om guruen er absolut nødvendig.
Vedaerne fortæller os, at det er han:
tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet
samit-panih srotriyam brahma-nistham [MU 1.2.12]
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Vedaerne indprenter, at vi skal finde en guru.
I virkeligheden siger de, at vi skal finde guruen,
ikke bare en guru. Guruen er én, for han kommer i discipelrækken. Det, som Vyasadeva og
Krishna instruerede for 5.000 år siden, bliver
der også undervist i nu. Der er ingen forskel
på de to instruktioner. Selv om hundredvis
og tusindvis af acaryaer er kommet og gået,
er budskabet ét. Den virkelige guru kan ikke
være to, for den virkelige guru siger intet, der
er forskelligt fra hans forgængere. Nogle åndelige lærere udtaler: ”Efter min mening bør
du gøre dette,” men sådan er en guru ikke.
Sådanne såkaldte guruer er blot slyngler. Den
ægte guru har kun én mening, og det er den

mening, der udtrykkes af Krishna, Vyasadeva,
Narada, Arjuna, Sri Caitanya Mahaprabhu og
Gosvamierne. For 5.000 år siden talte Herren
Sri Krishna Bhagavad-gita, og Vyasadeva
nedskrev den. Srila Vyasadeva sagde ikke:
”Det er min mening.” Tværtimod skrev han sribhagavan uvaca, dvs. ”Guddommens Højeste
Personlighed siger.” Alt, som Vyasadeva skrev,
blev oprindeligt talt af Guddommens Højeste
Personlighed. Srila Vyasadeva gav ikke sin
egen mening.
Følgelig er Srila Vyasadeva en guru. Han
misfortolker ikke Krishnas ord, men videregiver
dem nøjagtigt, som de blev talt. Hvis vi sender
et telegram, behøver personen, der afleverer
telegrammet, ikke at rette det, redigere det eller tilføje noget. Han skal blot overbringe det.
Det er guruens opgave. Guruen kan være den
ene eller den anden person, men budskabet er
det samme. Derfor står der, at guruen er én.
I discipelrækken finder vi blot gentagelse
af det samme emne. I Bhagavad-gita (9.34)
siger Sri Krishna:
man-mana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi yuktvaivam
atmanam mat-parayanah

”Engager dit sind i altid at tænke på Mig,
bliv Min hengivne, buk dig ned for Mig og
tilbed Mig. Ved at være helt absorberet i
Mig vil du helt sikkert komme til Mig.” Netop
disse instruktioner er blevet gentaget af
alle acaryaer såsom Ramanujacarya,
Madhvacarya og Caitanya Mahaprabhu.
De seks Gosvamier videregav også det
samme budskab, og vi følger blot i deres
fodspor. Der er ingen forskel. Vi fortolker
ikke Krishnas ord ved at sige: ”Efter min
mening repræsenterer Kuruksetras slagmark
menneskekroppen.” Sådanne fortolkninger
fremsættes af slyngler. I denne verden er der
mange slyngel-guruer, der giver deres egen
mening, men vi kan udfordre alle sådanne
slyngler. En slyngel-guru kan hævde: ”Jeg

er Gud”, eller ”Vi er alle Gud.” Det er i orden,
men lad os slå op i ordbogen og finde ud af,
hvad betydningen af ordet Gud er. Generelt
vil en ordbog fortælle os, at Gud angiver det
Højeste Væsen. Således kan vi spørge en
sådan guru: ”Er du det Højeste Væsen?”
Hvis han ikke forstår dette, kan vi forklare
ham betydningen af højeste. Enhver ordbog
vil fortælle os, at højeste betyder ”den største autoritet.” Vi kan da spørge: ”Er du den
største autoritet?” Selv om en sådan slyngel
af en guru erklærer, at han selv er Gud, kan
han ikke svare på dette spørgsmål. Gud er
det Højeste Væsen og den højeste autoritet.
Ingen er Hans lige eller større end Ham.
Alligevel er der mange guru-guder, mange
slyngler, der hævder, at de er den Højeste.
Sådanne slyngler kan ikke hjælpe os til
at slippe ud af den materielle tilværelses
mørke. De kan ikke oplyse vores mørke med
den åndelige kundskabs lampe.
Den ægte guru vil blot give, hvad den højeste guru, Gud, siger i ægte skrifter. En guru
kan ikke ændre discipelrækkens budskab.
Vi må være klar over, at vi ikke kan finde
den Absolutte Sandhed gennem forskning.
Caitanya Mahaprabhu sagde Selv: ”Min Guru
Maharaja, Min åndelige mester, anså Mig for at
være et stort fjols.” [Cc. Adi 7.71] Den, der forbliver et stort fjols foran sin guru, er selv guru.
Men hvis man hævder: ”Jeg er så avanceret,
at jeg kan tale bedre end min guru,” er man
blot en slyngel. I Bhagavad-gita (4.2) udtaler
Sri Krishna:
evam parampara-praptam
imam rajarsayo viduh
sa kaleneha mahata
yogo nastah parantapa

”Denne højeste videnskab blev således
modtaget gennem discipelrækken, og de hellige konger forstod den på den måde. Men i
tidens løb blev kæden brudt, og derfor ser det
nu ud til, at videnskaben er gået tabt.” (fortsættes i næste nummer)
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HVILKE FORSKELLIGE FORMER
FOR SANDHED FINDES DER?
af Jahnu Dasa

Der findes to slags sandheder, nemlig
relative sandheder og den absolutte sandhed. Relative sandheder er menneskelige
spekulationer, og den absolutte sandhed må
nødvendigvis være defineret af Gud, for kun
en absolut personlighed kan definere en absolut sandhed.
Det er kun et absolut, almægtigt væsen, der
kan stadfæste sandheden om eksistensen.
Det er ikke muligt for noget menneske at definere virkeligheden, som den er. Det eneste,
vi kan gøre som de subjektive væsener, vi er,
er at have en mening om, hvordan og hvorfor
virkeligheden opstod. På den måde er alle
undtagen Gud subjektive væsener, for kun
Gud kender fortid, nutid og fremtid.
Hvad objektivt er der ved, at en gruppe
subjektive væsener bliver enige om, at f.eks.
videnskaben er objektiv? Objektivitet opstår aldrig gennem stemmeafgivelse. Den moderne
videnskab kan ikke være objektiv, simpelthen
fordi den udføres af subjektive væsener. De
subjektive væsener bedømmer alting med
deres subjektive sind. Hvordan kommer objektivitet ind i billedet?
Vi ved selvfølgelig alle, at to plus to er fire.
Det er en objektiv eller absolut sandhed. Vi
kender alle talrækken. Vi har lært den i skolen.
Men hvis vi tænker os om, står det klart, at
den eneste grund til, at vi ved, at to plus to er
fire, er, fordi vi har lært det af nogen. Og hvem
har vi lært det fra? Vi har lært det fra nogen,
der også har lært det fra nogen osv. Det er et
indiskutabelt faktum, at den eneste grund til,
at vi ved, at to plus to er fire, er, fordi nogen
har fortalt os det.
Forestil dig at være vokset op helt uden menneskelig stimuli. Ingen havde nogensinde fortalt
dig noget. Hvad ville man vide? Man ville ikke
vide nogen verdens ting. Den eneste grund til,
at vi ved noget som helst, er, fordi vi har lært det.
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Og her kommer det uundgåelige spørgsmål:
Hvem var den første? Hvem sagde det første
gang? Her er det værd at bemærke, at ideen i
evolutionsteorien om, at sproget udviklede sig
fra en abes grynten til det, vi kender i dag, er
så åndssvag, at det er et under, at nærmest
hele verden tror på det.
Lad os kigge lidt nærmere på den moderne
såkaldt videnskabelige forklaring. Og her vender vi igen tilbage til subjektivitetens verden.
Lad os se på teorien om arternes opståen
ifølge Darwin, og her er det vigtigt at notere
sig, at denne forklaring gennem de sidste fem
årtier er blevet fremlagt som en helt logisk,
sandsynlig og rationel forklaring på den virkelighed, vi lever i. Ja, evolution bliver undervist
på alle verdens universiteter og læreanstalter
som et videnskabeligt faktum. Vi bliver fortalt,
at evolution er den bedste forklaring, vi for
øjeblikket har på virkeligheden.
Lad os høre, hvad forklaringen går ud på.
Først var der nogle kemikalier, der kom ud af
et lille bitte punkt. Før punktet eller Big Bang
var der ingenting inklusive hverken tid eller
rum – simpelthen ingenting. Allerede her hopper kæden af. Intet rum? Seriøst? Men lad os
for alt i verden ikke spilde tiden med den slags
irriterende detaljer.
Så dette punkt i ingenting bliver kaldt en
singularitet for at få det til at lyde mere videnskabeligt. Kemikalierne boblede og sydede
så i meget, meget lang tid, til der endelig var
blevet brygget en eller anden amøbeagtig organisme frem – et levende væsen, der kunne
reproducere sig selv. Gradvist voksede der så
ben ud på amøben, og den lærte at tale.
— men, men, det skete over milliarder af
år og utallige gradvise udviklinger. Der kom
ikke ligefrem ben ud af amøben. De kom først
langt senere. Forstår du, først blev amøben
til en fisk, så blev fisken til en salamander,

der kravlede op af vandet og
blev til et insekt, der blev til en
fugl, der så blev til et dyr, og
dette dyr udviklede sig så igen
over lang, lang tid og gennem
millioner af mutationer til et
menneske. Og så fandt dette
menneske ud af, at to plus
to er fire.
Kan I se komikken? Kan I
se, hvordan moderne mennesker bliver indoktrineret
til at tro, at det rene antiintellektuelle ævl sidestilles
med videnskab?
Og hvordan lærte dette første menneske at tale? Husk
på, at det første menneske, der kravlede ud af
evolutionshjulet, var helt alene. Der var ingen
til at fortælle ham noget. Hvordan lærte dette
første menneske, der lige var blevet udviklet
gennem millioner af forandringer og transmutationer, at tale, når der ingen var til at lære
ham det? Kan I se, hvor latterlig den ide er?
— men, men, men det lærte han af sig selv.
Ingen ved nøjagtigt, hvordan det gik til. Først
var der grynteri, og det blev så gradvist over
lang, lang tid til Shakespeare.
Hahaha. Hold da kæft en gang bavl at tro på.
— men, men, men det skete af nødvendighed. Der var en nødvendighed – overlevelse af
den mest egnede. Det var sådan, mennesket
lærte at formulere sig.
Hvordan det imidlertid kan være, at det
ældste kendte sprog, nemlig sanskrit, samtidigt er det mest udviklede og perfekte sprog,
forholder man sig ikke til i evolutionsteorien.
Eller hvordan kakerlakker, der ikke kan tale,
er langt bedre til at overleve end mennesker.
Det er blot en anden irriterende detalje, der
ikke undervises om i biologitimerne.
Og hvem bestemmer egnethed? Hvem stadfæster, hvad der er mest egnet og rigtigt? Det
gør en hel masse subjektive væsener. Det kan
jo ikke være evolutionen alene, for evolutionen
er blot bevidstløse kemiske vekselvirkninger

uden intelligens. Egnethed, rigtigt og forkert,
kræver intelligent stillingtagen, og uha, det er
et grimt ord i evolutionsundervisningen – ingen
intelligens er tilladt i evolutionen. Intelligent
design er helt udelukket.
Men det er, hvad vi bliver bedt om at tro på.
Først var der kun kemikalier, og så udviklede
disse kemikalier sig til mennesker. Det spiller ingen rolle, hvor mange mellemstadier
der skulle til, for spørgsmålet er stadigvæk,
hvordan lærte dette første menneske at tale?
Det første menneske var bare et dyr – ingen
hukommelse, det begyndte fra helt bar bund
af. Men det vil de have, vi skal tro på. En eller
anden amøbe, der så gradvist lærte at gå og
derefter at tale.
Bemærk i modsætning til dette nonsens hvilken rationel og sandsynlig forklaring vi bliver
tilbudt i den vediske version – tiden er evig og
cyklisk. Det første menneske, Brahma eller
skaberguden, blev undervist af Krishna, og han
fortalte det videre til resten af menneskeheden.
Det er en forklaring, der giver mening, og
som er i overensstemmelse med den observerbare virkelighed. Den moderne såkaldte
videnskabelige forklaring er simpelthen fjoget
og usandsynlig. Ikke desto mindre er vi alle
vokset op med at tro på den som et faktum.
(Fortsættes i næste nummer)
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TJENESTE

KRISHNABEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 14
af Lalitanatha Dasa

Den løbende serie om praktisering af Krishnabevidsthed midt i et almindeligt liv fortsætter her med nogle betragtninger over, hvor vigtigt det er at have tjeneste til Krishna og
holde fast i den tjeneste, når man først har fået den.
I Vrindavana var der på Srila Prabhupadas tid en kvinde, der igennem en hel
menneskealder hver dag havde hentet to
krukker vand fra Yamunafloden. Hun bragte
vandet til et tempel, der brugte det i den
daglige Deitets-tilbedelse. Da hun en dag
ikke mødte op, sluttede Prabhupada, at hun
var død og var gået tilbage til Krishna på
grund af sin trofaste og urokkelige tjeneste
igennem så mange år.
Historien melder intet om, hvem denne
kvinde i øvrigt var, så vi kan kun gisne
om hendes liv. Måske var hun en ganske
almindelig husmor med familie, børn, husholdning osv. Vi kan gætte på, at som en
stor hengiven af Krishna var det vigtigt for
hende ud over hendes normale pligter at
gøre en direkte tjeneste til Krishna hver
dag. Selv om denne tjeneste ikke synede
af meget, var det en meget stor ting, at
hun gjorde den hver dag hele livet igennem
med usvigelig sikkerhed. Den holdt hende
forbundet med Krishna.
Det kan anbefales, at man ud over sin
personlige sadhana og daglige praktisering
af hengiven tjeneste hjemme hos sig selv
også påtager sig en eller anden form for
tjeneste til Krishnas større arbejde eller
mission. Som eksemplet med kvinden viser,
behøver det ikke at være noget, der tager
en masse tid. Det vigtige er, at man gør
noget fast, og at Krishna og Hans hengivne
kan stole på, at man gør det.
Srila Prabhupada skriver i Bhagavad-gita:
”Der er mange hengivne, der er engageret i udbredelsen af Krishna-bevidsthed,
og de har brug for hjælp. Selv hvis man
8

ikke direkte kan praktisere bhakti-yogaens
regulative principper, kan man forsøge at
hjælpe et sådant arbejde. Hver eneste
bestræbelse kræver land, kapital, organisering og arbejde. Ligesom man i en
forretning har brug for et sted at være,
en vis kapital, en vis arbejdskraft og en
vis organisering for at ekspandere, er der
brug for det samme i Krishnas tjeneste.
Den eneste forskel er, at i materialisme
arbejder man for sansetilfredsstillelse.
Det samme arbejde kan imidlertid gøres
for Krishnas tilfredsstillelses skyld, og da
er det en åndelig aktivitet. Hvis man har
penge nok, kan man hjælpe med at bygge
et kontor eller tempel for udbredelsen af
Krishna-bevidsthed. Eller man kan hjælpe
med udgivelser [af bøger og magasiner].
Der er forskellige aktivitetsområder, og
man bør være interesseret i sådanne
aktiviteter … Denne frivillige tjeneste til
Krishnas sag vil hjælpe én til at komme
til et højere stadie af kærlighed til Gud,
hvorpå man bliver fuldkommen.” (fra Bg.
12.10).
Det er altså meget fordelagtigt for ens
Krishna-bevidsthed, hvis man kan påtage
sig en eller anden tjeneste, selv hvis den
kun tager en halv time om dagen eller sågar
kun fem minutter om ugen. Det er det, at
man påtager sig et ansvar, uanset om det er
stort eller lille, der forbinder én med Krishna
og Hans hengivne. Hav øjnene åbne, spørg
og prøv at finde ud af, hvad der er brug for,
og hvad du specielt kan bidrage med. Hold
derefter fast i din tjeneste og slip den ikke
under nogen omstændigheder.

ÅNDELIG RENHED, 3
af Sankarsana Dasa

I bogen Uttama Bhakti fra 2014 skriver Sankarsana Dasa Adhikari i et kapitel om praktisering
af ren hengiven tjeneste. Kapitlet, der bringes her over flere gange, er en meget spændende
diskussion af vigtigheden af at udvikle åndelig renhed.
Sankarsana Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og selv åndelig mester for flere danske
hengivne.
Denne ånd af ydmyghed eller følelsen af,
at vi er meget lave, meget degraderede og
forkastelige, er alle tiders! Når som helst vi
føler os modløse over, at vi bare er så usle
og så faldne, bør vi slå mønt på den følelse.
Det er en god følelse. Brug den rigtigt. Når
vi føler: ”Jeg kan ikke få styr på min Krishnabevidsthed. Jeg er ubrugelig,” må vi ikke tro,
at det er en dårlig ting. Husk, at Dronning
Kunti bad om vanskeligheder. Hun bad om
at måtte være langt nede, for da kunne hun
virkelig søge tilflugt hos Krishna, mærke Hans
nærvær og føle, at nu var hun immun over
for fødsel og død.
Benyt jer på denne måde af hver eneste
situation, I er i, til jeres fordel. Der er ingen
sådan ting som modgang for den, der er fast
forankret i Krishnabevidsthed. Modgang er
fejlopfattelsen hos en person, der ikke er absorberet i Krishnabevidsthed. En Krishnabevidst person ved, hvordan han skal bruge alting til sin fordel. Prabhupada sagde engang:
”En succesfuld forretningsmand sælger, når
markedspriserne er høje. Når priserne er
lave, køber han.” Han bruger altid en hvilken
som helst situation på forretningsmarkedet til
at gavne sin forretning. På den måde kan vi i
hvert eneste øjeblik i vores eksistens udnytte
det øjeblik til at forøge vores Krishnabevidsthed. Hvis I føler jer henrykte, hvis I føler jer
oplivede, så brug det til at oplive andre i deres
Krishnabevidsthed. Jo mere man kan oplive
andre i deres åndelige liv ved at prædike og
dele Krishnas nåde med andre, desto mere
vil man opdage, at ens ekstase blot vokser

og vokser og vokser i det uendelige.

Din evige identitet venter på dig

Der er ingen grænse for, hvor meget nektar
man faktisk kan smage i Krishnabevidsthed. Mængden af nektar, der kan smages i
Krishnabevidsthed, er simpelthen ufattelig.
Vi kan ikke engang begribe, hvor meget
nektar der er tilgængelig i blot én udtalelse
af ’Krishna’. Tag alle ting, der kan nydes i
hele den materielle verden, al den sex, folk
har, og alle deres penge, prestige, tøj, huse
og sansenydelse – læg det alt sammen på
den ene side af vægten og gang det med ti
milliarder, og læg på den anden side én ren
udtale af ”Krish-na”, og vægten svinger med
det samme til Krishnas side.
Krishnabevidsthed er ingen vittighed. Den
er virkelig. Den bringer os virkelig tilbage
til vores oprindelige position fra før, vi faldt
ned i denne materielle verden. Den bringer
os tilbage til den rene bevidsthed, vi havde,
da vi var Krishnas evige ledsagere i den
åndelige verden. Prabhupada bemærker
dette i introduktionen til Bhagavad-gita. Han
forklarer, at der er en tilstand i vores eksistens, der kaldes svarupa-siddhi. Svarupa
betyder ”sin egen form”. Hver eneste af os
har en åndelig form i den åndelige verden,
men vi har glemt, hvad den er. Siddhi betyder ”fuldkommenhed”. Det venter os alle.
Vores svarupa-siddhi-fuldkommenhed, hvor
vi virkelig husker, hvem vi var i den åndelige
verden, venter på os. Uanset om man er en
kohyrdedreng eller hyrdepige, en sommer9

fugl eller en sten, eller hvad end man måtte
være – det kunne være i Vaikuntha-sfæren
som en hengiven af Herren Narayana – er
vores evige identitet der virkeligt og venter
på os. Prabhupada nævnte i en klasse, at
man faktisk også kan ændre sin rasa. Man
er ikke låst fast i en rasa. Men det ønsker
man generelt ikke at gøre, for sjælene i den
åndelige verden føler normalt, at deres rasa
er den bedste. Prabhupada forklarer sågar,
hvordan en frugt føler, at han er heldigere end
gopierne, for han får lov til at smage Krishnas
læber endnu mere, end gopierne gør det.
Pointen er, at vi alle har en fantastisk
identitet i Krishnas evige lilaer. Alle har vi en
identitet, der blot venter der. Der står kun én
ting imellem os, og at vi kommer tilbage til vores svarupa-siddhi, og det er de forbryderiske
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anarthaer, der lige nu kvæler vores hjerte.
Kan I se, hvorfor det er så dejligt at blive
meget entusiastisk for at slippe af med dette
onde, denne byrde, vi har båret rundt på i
millioner af liv? Hvorfor skulle det være værd
at koncentrere sig om at gøre det og ikke blot
om de ydre ting? ”Jamen, jeg har sagt mine
runder i dag, jeg følger principperne, jeg besøgte templet, jeg hørte en klasse, og jeg har
bukket mig ned så mange gange.” Disse er
ydre ting, og dem er vi nødt til at gøre. Men
det virkelige arbejde er inde i os selv. Vi må
arbejde flittigt på at fjerne alt det onde, der
holder os fast her i denne falske identifikation
med ”Jeg er en mand, jeg er en kvinde, jeg
er hvid, jeg er sort, jeg er amerikaner, jeg er
det ene og det andet.” Så mange latterlige,
absurde ting, som vi bærer rundt på.

Intens længsel

Nogle gange har vi en tilbøjelighed til at
undgå kamp. Vi vil have den lette vej. Men
det er ikke et klogt træk. Vi bør acceptere
kampen for at blive rene hengivne og ivrigt
kaste os ud i den. Dette er det mest vidunderlige, spændende eventyr – at overvinde
den subtile krop, der har holdt os her i millioner og millioner af liv! At slippe af med den
grove krop er som at klø sig i nakken, for
hver gang vi dør, slipper vi af med den. Den
er færdig. Den grove krop er ikke så stort et
problem. Problemet er den subtile krop. Den
er et stort, stort problem. Den subtile krop
har liv efter liv ført os med igennem millioner
af liv. Den subtile krop har lagt os i håndjern
og holder os fanget på dette forfærdelige
sted, der kaldes den materielle verden. Vi må
virkelig arbejde på slippe fri fra den subtile
krop. Derfor er anartha-nivrtti så vigtig, så vi
kan slippe af med alt det ondskab i hjertet.
Disse sange af Srila Bhaktivinoda og
Narottama Dasa Thakura er meget, meget
nyttige til dette formål. Vi kan blot intenst
længes, ligesom Srila Bhaktivinoda udtrykker det i sangen kabe ha’be bolo se-dina
amar. I virkeligheden kan den også synges
på dansk: ”Hvornår, ja hvornår, vil den dag
være min?”
Vi må have den form for længsel. Denne
sang er virkelig god. Hvis I nogensinde føler,
at jeres anarthaer bare er for meget, syng da
kabe ha’be bolo se-dina amar. Sæt blot jer
selv i en stemning af længsel: ”Hvornår, ja
hvornår, vil jeg blive fri alt dette ondskab?”
I det andet vers skriver Srila Bhaktivinoda:
”Lavere end et græsstrå, mere tolerant
end et træ. Hvornår vil mit sind opnå disse
kvaliteter? Respektfuld over for alle og ikke
forvente respekt fra nogen, først da vil jeg
smage den ædle nektar i Krishnas navn.”
kabe ha’be bolo se-dina amar

”Hvornår, ja hvornår, vil den dag være
min?”

Så vi kan længes inderligt. Nu lider jeg
bare intenst. Jeg er så opblæst, jeg er så
stolt. Jeg tror, jeg er avanceret i Krishnabevidsthed. Jeg tror, jeg er stor. Vi er nødt til
at indse, at denne falske stolthed giver os
så mange unødvendige kvaler, og blot lære,
hvordan vi bliver meget, meget ydmyge.
Jeg anbefaler på det kraftigste, at I synger
disse sange af Narottama og Bhaktivinoda.
Jeg ved, at Prabhupada engang talte med
Visnujana Maharaja, da Visnujana Maharaja
var i sit værelse i Los Angeles i Prabhupadas
gemakker, og Prabhupada sagde: ”Se, jeg
har harmoniummet her. Når jeg intet har at
lave, kan jeg derfor sætte mig her og spille
på harmoniummet og synge nogle bhajanaer.” Og Prabhupada tilføjede: ”Ingen plads
til maya.” Meningen er, at vi hvert eneste øjeblik skal administrere vores tid. Vi hører så
meget om at organisere sin tid i den professionelle verden, men i virkeligheden er Rupa
Gosvami den oprindelige acarya inden for
tidsorganisering. Han sagde: ”Spild ikke et
eneste øjeblik uden for Krishnabevidsthed.”
Vi er nødt til at være meget, meget flittige.
Ikke kun, når vi står foran andre, men også i
vores private tid, når vi er alene. Hvad laver
vi, når vi er alene? Det er integritet. Hvad
laver I, når I er alene? Hvad farer rundt i jeres
sind lige nu? Bob Dylan skrev engang: ”Hvis
mine tanker og drømme kunne ses, ville
de lægge mit hoved i en guillotine.” Sådan
ønsker vi ikke at være. Vi vil have sind, der
kunne være på Internettet, hvor alle kunne
logge ind og se, hvad der foregår i vores
sind, og alle ville tænke: ”Orv! Sikke nogle
vidunderlige tanker, han hele tiden har!” Man
kunne have sit subtile webkamera derinde
og sende vores tanker ud på Internettet døgnet rundt, så alle kunne se, hvad man tænker
på lige nu. Vi bør være så helbredte, at vi i
virkeligheden kunne have vores tanker sendt
ud over hele verden, hvor tusinder kunne se
dem hvert sekund. Det er den slags renhed,
vi bør stræbe efter i Krishnabevidsthed.
(Fortsættes i næste nummer)
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HVORFOR VACCINATION
VAR DET RIGTIGE FOR MIG
af Indradymna Swami

Indradyumna Swami er discipel af Srila Prabhupada og især kendt for sine store festivaler
i Polen.
I lyset af den igangværende epidemi med
coronavirus (COVID-19) og udviklingen af vacciner imod COVID-19 har mange af mine disciple
spurgt, om de bør lade sig vaccinere eller ej.
Lad mig som svar dele mine opfattelser om
dette emne med mine disciple og jer, der gerne
vil tage råd fra mig. Den endelige beslutning
om, hvorvidt man vil lade sig vaccinere eller
ej, ligger selvfølgelig hos den enkelte.
Efter at have rådført mig med adskillelige hengivne læger, der bogstaveligt talt
har reddet mit liv ved fem separate tilfælde
(tre tilfælde af dødelig kræft og to tilfælde af
blodforgiftning), besluttede jeg at blive vaccineret imod COVID-19, hvilket jeg så blev
den 1. marts.
Disse hengivne læger er højt uddannede,
samvittighedsfulde og erfarne professionelle
læger. Da jeg er lægmand, når det kommer til
medicinske spørgsmål, vil jeg hellere placere
min tro i dem end i de grundløse anti-vaccinationsteorier, der verserer.
Jeg er ingen fremmed over for vaccinationer,
eller for at sige det lige ud er jeg i live i dag,
fordi jeg blev vaccineret.
Som lille dreng blev jeg vaccineret med en
forløber til den nuværende vaccination mod
meningitis. Da meningitis rasede i mit nabolag
og på min skole, fik jeg et mindre alvorligt tilfælde af sygdommen, fordi jeg var vaccineret.
Som resultat overlevede jeg. På min skole var
tre drenge, der ikke blev vaccineret, ikke lige
så heldige. De døde.
Da poliomyelitis (polio), en lammende og potentielt dødelig infektion, brød ud i 1950’erne,
fik mine forældre mig også vaccineret imod
den. Steven Rushmore, en barndomsven,
der boede længere nede ad gaden, blev ikke
12

vaccineret. Hans forældre var skeptiske over
for poliovaccinen. Steven blev efterfølgende
smittet med poliovirus og lammet for livstid.
I 1995 var jeg på vej til Mozambique på
en prædiketur, imens landet var ramt af en
epidemi af gul feber. Jeg blev rådet til at blive
vaccineret, men vaccinationen lød skræmmende. Da jeg var usikker, rådførte jeg mig
med min gudsbroder Pusta Krishna Prabhu
(Paul Dossick, MD, FACS), der havde været
Srila Prabhupadas personlige sekretær. Jeg
spurgte Pusta Krishna, om Srila Prabhupada
nogensinde var blevet vaccineret imod gul
feber for at kunne prædike i Afrika. Pusta
Krishna bekræftede, at det var Prabhupada
blevet. Derfor gjorde jeg det også. Pusta
Krishna nævnte også, at Prabhupada var
blevet vaccineret imod influenza ved flere
lejligheder.
At blive vaccineret imod COVID-19 er for
mig et spørgsmål om sund fornuft. Jo, måske
kan der forekomme en mild reaktion imod
vaccinerne og i sjældne tilfælde alvorlige reaktioner, men de er undtagelser til reglen. Hvad
der er meget mere farligt, er, at COVID-19 har
taget livet af over 2,5 millioner mennesker det
seneste år, og over 110 millioner mennesker
er blevet smittet med COVID-19. Hvem kan
forestille sig, hvor højt det endelige dødstal
vil være?
Jeg er enig med lægerne og videnskabsfolkene i, at hvis en betydelig procentdel af os
bliver vaccineret, vil vi være i stand til at komme
tilbage til et ”normalt liv”. Og når det normale
liv er blevet genoptaget, kan Herren Caitanyas
sankirtana-bevægelse komme tilbage i fuldt
sving og helbrede folk for den virkelige sygdom
– vores glemsel af Krishna.

ANGKOR WAT: HVER CENTIMETER
GEMMER PÅ EN HEMMELIGHED
af Lalitanatha Dasa

Jeg har allerede skrevet i de to forrige numre om Angkor Wat, verdens største tempel, der
ligger i Cambodja. Her vil jeg omtale et andet utroligt træk ved dette utrolige kompleks og
endnu engang stille spørgsmålstegn ved arkæologernes officielle historie om, at Angkor Wat
blev bygget på en forholdsvis kort årrække med primitiv teknologi.
Angkor Wats mysterium er ikke kun, at det
er verdens største tempel, men også, at det
har verdens mindste og fineste stenhuggerarbejde, og at der er så meget af det. Faktisk er
der udskæringer overalt, selv på de mindste
og mest skjulte flader.
Man kan som eksempel tage søjlerne,
der alle er helt dækket af uhyre små og fine
udskæringer. Udskæringer af dyr, enormt
detaljeret, helt ned til en millimeters størrelse.
Små hjorte for eksempel, hvor man tilmed kan
se deres øjne og åbne munde. Hvor stort et
arbejde har det krævet at udhugge disse miniatureskulpturer? Alle søjler er spækket med
disse miniatureudskæringer.
Et sted ser man to fugle kysse hinanden,
et andet sted to fugle kæmpe mod hinanden.
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Man kan se fuglenes øjne, deres fjerdragter,
udstrakte vinger og halerne og også benene
og fødderne med kløerne. Alt dette er udhugget inden for 2-5 cm og gentaget til et ufatteligt
mønster på hele søjlen. Der er søjler, der viser
aber gøre forskellige ting, miniatureudskæringer, der helt fylder søjlernes facade.
I alt er der 1532 søjler i Angkor Wat-templet,
og alle er de udsmykket på den måde. Nogle
steder er der store udskårne figurer af guder,
men de får aldrig lov til at stå alene. Al pladsen

omkring dem og bag dem er fyldt med miniatureudskæringer med blomster og blade. Ikke
én eneste kvadratcentimeter er uudsmykket.
Hvilket arbejde. Glem alt om at bygge verdens største tempel. Tænk blot over opgaven
med at lave billedskæringer på hver eneste
flade i dette tempel, for udskæringerne be14

grænser sig ikke til søjlerne. Overalt på væggene, lofterne og bjælkerne er der tilsvarende
udskæringer. Man kan ikke finde en plet i
dette tempel, hvor der ikke er udskæringer.

Blomster, slyngplanter, dekorative mønstre.
Et tempel, der dækker 160 hektar (eller 1,6
kvadratkilometer), og hver eneste kvadratcentimeter er fyldt med udskæringer. Hvilket
ufatteligt arbejde.
Der er talrige flere hundrede meter lange
vægge, der er dækket overalt med udskæringer. Krigere, guder og mange slags dyr. Hver
kriger gør noget specielt. En affyrer en pil, en
anden svinger et sværd, en tredje bruger et
skjold osv. Alle mulige dyr inklusive dyr, der
uddøde for flere millioner år siden. Detaljerne
er så livagtige, at man tilmed kan se udtryk
af vrede, frygt, håbløshed og tilfredshed.
Vægge på flere hundrede meter dækket på

Selv ydermurerne, som meget få kommer helt tæt på, også er spækket med udskæringer.

denne måde. Det er, som om stenhuggerne
ikke kunne få nok plads at arbejde på, så
derfor måtte de fylde hver eneste plet med
udskæringer.
Motiverne er utallige – guder, krigere, dyr,
blomster, mønstre, dyreansigter, fugle med
udbredte vinger osv. Overalt på dette tempelkompleks på 160 hektar med bygningshøjder
på op til 70 meter er hver eneste plet fyldt med
udskæringer. Ikke kun der, hvor folk kommer,
men også på ydermurerne og fundamenterne,
hvor ingen gæster normalt ville kigge. Steder,
hvor ingen, hverken i dag eller i fortiden, ville
komme, er der udskæringer.
Hvordan er sådant et menneskeligt umuligt
arbejde blevet gennemført? I en tidligere
artikel nævnte jeg, at hvis Angkor Wat blev
bygget på 37 år for 900 år siden, hvilket
det skulle være ifølge den officielle historie,
skulle et tons sten udhugges, transporteres
80 kilometer fra stenbruddene og anbringes
hvert minut i 37 år, hvis arbejdsdagen var på

12 timer 365 dage om året. Men det er ikke
det hele. Hvert minut skal der være lavet
udskæringer på et tons sten. Er det muligt?
Eller er der grund til at tvivle på den officielle
historie om, at Angkor Wat blev bygget på
37 år med simpel teknologi som hamre og
mejsler? Hvordan er alt dette blevet til på
37 år med simpel teknologi? Er tilfældet
snarere, at en fortidig meget avanceret
civilisation taler til os igennem Angkor
Wat om et mesterværk, der blev opført på
et ukendt tidspunkt i historien, måske for
mange tusinde år siden over århundreder
eller måske årtusinder? Eller måske noget
helt tredje?
Materialet til denne serie er hovedsageligt
hentet fra Praveen Mohan, der lavede en
række udsendelser fra Angkor Wat i efteråret
2020. De kan alle sammen ses på hans youtube-kanal. Denne tekst var baseret på https://
www.youtube.com/watch?v=C-3_QXV3-w0.
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SIKKE
NOGET MØG
af Lalitanatha Dasa

Som nævnt i sidste nummer af Nyt fra Hare
Krishna har ISKCON og templet i København
netop købt et lille sted i Nr. Vedby på Falster
for at lægge grunden til, hvad der forhåbentligt kan blive et dansk landsbysamfund i stil
med andre landbrugssamfund, der findes i
ISKCON’s regi eller drives af hengivne fra
ISKCON.
Vi har indtil videre fået en masse god respons på stedet. Således kommenterede Anton: ”Sikke noget møg!” Vasanta gav ham ret:
”Ja, det hele er en gang lort!” Bedre bliver det
ikke. Selv naboerne, som vi har lært at kende,
synes, at det er rigtigt spændende at bo ved
siden af nogle Hare Krishna’er, og specielt en
af dem jubler over, at hun må aflevere lige så
meget hestemøg på vores areal, som hun har
lyst til. Det kan nemlig være svært at slippe
af med. Og Vasanta, Anton og alle vi andre
er henrykte, for hvad kan være bedre end
hestemøg, når der skal dyrkes rigtig mange
grønsager, frugter og blomster? Hestemøg er
en god gødning, og så er det tilmed gratis –
inklusive levering. ”Sikke noget møg!”
Det slutter ikke her. På side 18 kan I læse, at
en håndfuld hengivne nu har købt en ejendom i
Nordjylland, hvor de også vil forsøge at få gang
i et landsamfund. Derfor er det nærliggende at
spørge, hvorfor der er fokus netop på landliv i
ISKCON Danmark lige nu. Det falder selvfølgelig sammen med Corona-nedlukningen, så
nogle vil sikkert se en motivering om at kunne
være i sikkerhed, hvis samfundet bryder helt
sammen.
Måske er det en lille del af svaret, men
motiveringen er dybere end det. Hare Krishnahengivne er under alle omstændigheder ikke
kendte for at flygte, når samfund bryder sammen. Tværtimod plejer man at kunne finde
hengivne på brændpunkter i forbindelse med
f.eks. krige og katastrofer, hvor der er behov
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Vigvej 62, Nr. Vedby

for uddeling af prasadam og generelt give folk
håb om, at livet har formål. Som hengivne
skulle vi også gerne være så oplyste, at vi
ved, at den materielle verden er et farligt sted
uanset hvad, og vi skulle også gerne vide, at
vi alle sammen er evige åndelige sjæle, der
ikke kan påvirkes af noget materielt, så der er
ingen grund til at flygte fra et sted til et andet.
Hengivne ønsker i bund og grund blot at være
der, hvor Krishna vil have dem.
At bo på landet handler derfor om mere end
at flygte fra et muligt samfundssammenbrud
(og hvad nu, hvis det ikke sker?). Det handler
om, at det er bedre for alles Krishnabevidsthed. Ved at leve i tættere kontakt med naturen
mærker man Krishnas tilstedeværelse mere
direkte, end når man f.eks. ikke oplever, hvordan den mad, man spiser, kommer fra jorden,
fra andre levende væsener og fra naturens og
Guds barmhjertighed. Når man ser ting vokse,
ser man mirakler ske foran sig hvert øjeblik på
en anden måde, end når det eneste forhold,
man har til sin mad, er til en plastikpose i et
supermarked.
Srila Prabhupada var altid kritisk over for
det moderne industrialiserede storbysamfund.
Det anbringer mennesker i et miljø, hvor Guds
eksistens ikke er lige så nærværende som i
en mere landlig situation. Moderne storbyer er
kolde og kunstige og domineres af lidenskaben
og uvidenhedens kvaliteter, imens et landligt
miljø er i godhedens kvalitet og derfor også

mere befordrende for åndeligt liv og Krishnaudvikling bør være jordbrug og beskyttelse
bevidsthed.
af køer, tror mange ikke på, at han mener det
Srila Prabhupada gav som nummer 6 af bogstaveligt, eller at det kan lade sig gøre.
ISKCON’s syv formål, ”At bringe medlemDerfor fortsætter de fleste i en storbylivsstil
merne tættere sammen for at undervise i en
med betalt løn for et stykke arbejde, der hverenklere og mere naturlig måde at leve på.” ken har noget med Krishna at gøre eller giver
Når ISKCON’s hendem nogen særlig
givne bor tættere på
tilfredsstillelse.
hinanden og hjælpes
Således står vi
ad i deres dagligdag,
over for en konkret
kommer man naturligt
opgave om at få
tættere på hinanden.
overbevist os selv
Omvendt ser vi, at
og andre om, at
den moderne levestil,
det godt kan lade
hvor man ernærer sig
sig gøre. Det første
Det nye drivhus skridt her i vores nye
via et betalt lønarbejde, der ikke gøres
projekt i Nr. Vedby
sammen med dem,
er derfor at vise, at
man gerne vil have
det faktisk kan være
sin daglige omgang
økonomisk rentabelt
med, gør os splittede
at bo på landet, så
og føles konstant utilnu fokuserer vi på at
fredsstillende for de
få jorden gjort klar til
fleste hengivne. Det
at producere et stort
gør det ofte svært at
antal friske frugter,
Visu og hans kone kom på besøg og gav en hjælpende hånd grønsager, blomster
praktisere Krishnabevidsthed på et seriøst
og urter. Det kan
niveau. Krishnabemange forhåbentligt
vidsthed bør generelt
få glæde af og også
praktiseres sammen
give et økonomisk
med andre hengivne,
eksistensgrundlag
hvis der virkelig skal
for selve stedet, så
ske noget. Storbyliv
alle kan se, at det
er ikke ideelt. Landser realistisk at bo på
byfællesskaber er
landet, og få mod på
meget mere beforAnton og Vasanta skovler hestemøg selv at være med
drende.
til det.
De fleste af ISKCON’s hengivne er derfor
Som det første skridt er I alle velkomne til at
overbeviste om vigtigheden af landbrugssamtage en tur til Falster og besøge os på Vigvej
fund, uanset hvad der ellers sker i verden. Men
62 i Nr. Vedby. Der skulle blive fint forårsvejr i
ikke alle er lige overbeviste om, at det også er
den kommende tid, en hjælpende hånd er altid
muligt. At de fleste ikke tror på det som en reavelkommen, og måske bliver du også fascinelistisk måde at leve på i den moderne verden,
ret af stedet og får lyst til at købe eller leje et
har afholdt mange fra at tage skridtet fuldt ud
tilsvarende sted (huse koster ikke ret meget
og lade storbyen bag sig. Selv om Prabhupada
her), hvilket er måden, vi har tænkt vores Hare
overalt skriver, at grundlaget for økonomisk
Krishna-landsby skal vokse på.
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'SIMPLE LIVING, HIGH THINKING'
GÅR NORDENFJORDS
af Kamsahanta Dasa

Det er mig en glæde at kunne fortælle, at
vi måske nu får gang i endnu et landbrugsprojekt i den danske yatra. Denne gang i det
nordjyske.
Bhaktin Louise Mataji har med sin mors
hjælp købt en nedlagt landbrugsejendom med
lidt over tre tønder land og flyttede ind sammen
med sønnerne Nimai og Nitai den 12. marts.
Stedet er beliggende i landsbyen Manstrup i
Han Herred tæt på Thy med en kort køretur til
både Limfjorden og Vesterhavet.
Turen til Aalborg kan gøres med bil på små
50 minutter.
Tejasvi Krishna Prabhu og Bhakta Jacob
Prabhu har sammen med undertegnede
planlagt et sådant sted det sidste halve års
tid og har på det seneste talt med Bhakta Kim
Prabhu og Bhaktin Louise Mataji om det, og de
har gået med de samme ønsker. Det virkede
dog nærmest umuligt for omtalte trekløver
at få en sådan drøm finansieret, men så fik
Bhaktin Louises mor en pose ekstra penge,
som hun gerne ville låne sin datter, og så gik
der lige nul komma fem, inden et sådant sted
manifesterede sig. Krishnas kærlige hånd?
Så afgjort!
Stedet blev sikret efter en budrunde på Sri
Varahadevas fremkomstdag. Lykkebringende.
Varahadeva redder Moder Jord, når hun er
i specielle problemer. Må Varahadeva løfte
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det nye hengivne landbrugssamfund op på
samme måde, som Han redder Moder Jord
fra asuraernes angreb!
For øjeblikket er Bhaktin Louise Mataji og
trekløveret i gang med planlægningen af
samarbejdet omkring det fælles projekt, og
vi vil løbende informere om udviklingen. De
sidste seks år har der været gang i forskellige
hengivne aktiviteter i det nordjyske, og nu kan
der for alvor blive sat skub i udviklingen. Det
skal dog påpeges, at det første år vil være en
prøveperiode, og at en dedikering til samarbejdet omkring projektet fra de involveredes side
afhænger af, hvordan prøveperioden forløber.
Der bliver en uofficiel åbning af stedet, når
vi holder Gaura Purnima den 28. marts. I
er inviteret! Når de hengivne brænder for et
Krishnabevidst samfund i landlige omgivelser
under devisen ”Simple Living, High Thinking”
og vil arbejde hårdt for at få det til at lykkes
og udvikle sig, kan det med Srila Prabhupadas og Krishnas barmhjertighed gå hen og
blive en sand succeshistorie. Vi beder til Srila
Prabhupada og de forsamlede hengivne om
velsignelser til at kunne udvikle et landligt
Krishnabevidst samfund i den ånd, som vores
grundlægger-acarya instruerede og ønsker det!
Al ære til Srila Prabhupada!
På vegne af den nordjyske yatra,
jeres tjener, Kamsahanta dasa

KOST OG
SELVBEHERSKELSE
Jeg faldt for nylig over, hvordan en vegetarisk kost er tæt relateret til seksuel selvbeherskelse.
”Mænds interesse i sex … kan reduceres og
i nogle tilfælde helt elimineres af en hundrede
procent vegetarisk kost … Fordi dyreprotein
fremmer en højere produktion af seksuelle
sekreter, kan store daglige mængder af kød
føre til et behov for hyppigere sex,” fortæller
East West Magazine.
Ved nærmere læsning fandt jeg ud af, at
denne ide ikke er ny i Vesten. Den berømte
græske matematiker og filosof Pythagoras
troede på, at en streng vegetarisk kost var
nødvendig for at gøre selvbeherskelse let og
normal. Hans tilhængere (pythagoræerne) giftede sig godt nok og fik børn, men praktiserede
alligevel cølibat på samme måde, som gifte
Hare Krishna-hengivne gør det ved at afholde
sig fra sex undtagen for at få børn.
Dr. Raymond Bernard skriver: ”Fra Pythagoras lærte Platon og Aristoteles doktrinen om
vegetarisme og cølibat, som de begge holdt
fast ved igennem deres lange liv, og Aristoteles
lærte disse principper til sin elev Alexander den
Store, der var streng vegetar … ”
Nogle af historiens største genier praktiserede cølibat og vegetarisme på samme måde
og erfarede den fysiske, mentale og moralske
gavn af dette. Blandt dem var Newton, da
Vinci, Tolstoy, Michelangelo, Raphael, Händel,
Beethoven, Franz af Assisi, Locke, Spinoza,
Kant og Gandhi.
Cølibat er specielt vigtigt i åndeligt liv. Srila
Prabhupada forklarer: ”Den højeste glæde,
når det kommer til materie, er sexnydelse.
Hele verden bevæger sig under dens fortryllelse, og en materialist kan slet ikke arbejde
uden denne motivering. Men en person, der
er engageret i Krishnabevidsthed, kan arbejde
med større energi uden sexnydelse, som

af Visakha-devi Dasi

han undgår. Det er prøvestenen i åndeligt liv.
Åndelig erkendelse og sexnydelse går dårligt
sammen. En Krishnabevidst person er ikke
tiltrukket af nogen form for sanseglæde, for
han er en befriet sjæl.”
Den, der er opsat på at gøre åndeligt fremskridt, bør derfor følge en vegetarisk livsstil
og byde neddæmpningen af sine lidenskaber
velkommen. Ja, en af grundene til, at cølibat
bliver anset for unaturligt og undertrykkende
er, at en ikke-vegetarisk kost er tilbøjelig til at
vække lidenskaber til et kunstigt niveau. Med
andre ord kan cølibat virke unaturligt undertrykkende på grund af den kunstige stimulering fra en ikke-vegetarisk kost. ”Blandt alle
medlemmerne af pattedyrfamilien,” skriver Dr.
Bernard, ”er det civiliserede menneske alene
offer for en overdreven og sygelig seksuel drift,
en tilstand, som det i en vis grad har påført dyr,
som det har tæmmet, og som har taget dets
kost til sig … ” Dr. Bernard noterer, at når aber
får kød i stedet for deres normale frugt, bliver
de seksuelt ophidsede og ondskabsfulde.
Havelock Ellis, forfatter til Studies in the Psychology of Sex, bekræfter, at det civiliserede
menneskes sexliv er unaturligt umådeholdent
mere på grund af visse afrodisiske stimulanser
og mindre på grund af instinkt. Sådanne stimulanser inkluderer tobak, alkohol, kaffe, seksuelt stimulerende litteratur, film og samtaler og
selvfølgelig en proteinrig, ikke-vegetarisk kost.
Dr. John Harvey Kellogg, der også troede
på den psykologiske værdi af cølibat, skrev:
”Kød, krydderier, æg, te, kaffe, chokolade og
alle andre stimulanser har en direkte kraftfuld
indflydelse på blodet, og via nervesammenhængen med hjernen vækkes lidenskaberne
… når børn opfostres med sådanne ting … er
det ikke underligt, at de til tider får problemer.
Hvor mange mødre forsøger ikke at lære deres
børn dyder i børneværelset, men stimulerer
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ubevidst deres lidenskaber ved middagsbordet, indtil laster bliver en fysisk nødvendighed?
… Intet er så godt til at holde lidenskaberne i
bero som en simpel kost.”
Denne befordring af selvbeherskelse er måske en overset fordel ved en vegetarisk kost,
men den er en vigtig ting, selv fra et materielt
perspektiv. Srila Prabhupada skriver: ”Alle bør
lære ikke at afgive sæd unødvendigt. Det er
meget vigtigt for alle mennesker. Hvis sæd
ikke spildes unødvendigt, bliver man særdeles
skarp i hukommelse, beslutsomhed, aktivitet
og vitaliteten i ens kropslige energi.”

Fyldt fladbrød med krydrede kartofler
(alu paratha)
Tilberedelsestid: 1½ time
Giver 12 portioner

285 g fuldkorns hvedemel
1 tsk. salt
0,9 dl varmt vand
3 mellemstore kartofler
1 spsk. ghee
½ tsk. spidskommenfrø
1 tsk. friskrevet ingefær
½ tsk. cayennepeber
½ tsk. gurkemeje
1½ spsk. citronsaft
4 spsk. smør
1.

2.
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Til dejen blandes mel og ½ tsk. salt i en
stor skål. Tilsæt langsomt vandet, imens
du samler melet, indtil du har en blød dej.
Overfør dejen til en arbejdsflade og ælt
den i 6-8 minutter, indtil den er glat og
fast. Stænk dejklumpen over med vand,
dæk den med et fugtigt klæde og stil den
til side.
Kog kartoflerne, indtil de er bløde, skræl
dem og mos dem groft. Opvarm en spiseskefuld ghee i en mellemstor gryde, tilsæt
spidskommenfrø og steg under omrøring.
Tilsæt nogle sekunder senere revet ingefær, cayennepeber og gurkemeje. Steg
under omrøring i nogle sekunder mere.

3.

4.

Tilsæt de moste kartofler og steg i 4-5
minutter under konstant omrøring. Hæld
citronsaften over blandingen, drys en ½
tsk. salt i og bland grundigt. Spred blandingen ud på en plade til afkøling.
Når fyldet er kølet af, formes dejen i 12
kugler, der hver rulles ud til en pandekage
på 15 cm i diameter. Smør ghee oven på
pandekagen. Læg en spiseskefuld fyld i
midten. Løft dejens kanter ind over fyldet
og sno dem sammen. Fjern overskydende
dej og forsegl åbningen ved at trykke den
fast sammen. Strø mel over den, tryk den
flad og rul den ud så tyndt som muligt,
uden at fyldet kommer ud.
Smør en svær stegepande eller bageplade med ghee. Steg parathaen langsomt
og vend den så mange gange, som det
kræves for at stege den på begge sider.
Når begge sider er gyldenbrune med
rødlige pletter, er den færdig. Tag den af
panden og kom smeltet smør på den ene
side. Steg alle 12 parathaer på denne
måde og lav en ofring af dem til Krishna.

Stegte kartoffelkager
(alu ki tikki)

Tilberedelsestid: 40–60 minutter
8 portioner
5 mellemstore kartofler
2½ dl friske ærter
1,25 dl gulerødder i terninger
1,25 dl blomkål, fint hakket
1 tsk. garam masala
½ tsk. spidskommenfrø
¼ tsk. hing
2 knuste tørrede chilier
2 spsk. hakkede korianderblade eller persille
1 tsk. salt
1 spsk. citron- eller limesaft
3 spsk. tørristet kikærtemel
2 spsk. smør eller ghee
(Forsættes nederst næste side)

PRINSER,
KONGER OG SKOMAGERE
Der var en ung prins, der som dreng var i
gurukula og asrama hos en åndelig mester.
Han måtte leve et strengt disciplineret liv med
at stå meget tidligt op om morgenen, lave
yajna, puja, recitere Hare Krishna osv. Hele
dagen igennem skulle han være travlt engageret i forskellige praktiske pligter inklusive at
gå ud og tigge på guruens vegne. Derudover
var der selvfølgelig selve undervisningen,
hvor han var tvunget til at læse og studere
mange emner.
En dag kiggede han fra asramaen ned i
landsbyen, hvor han fik øje på nogle af landsbyens børn løbe rundt hele dagen og lege.
Prinsen følte et stik af misundelse, men sagde
intet. Hans guru lagde dog mærke til det og
forstod straks, hvad prinsen tænkte.
”Så du ville gerne have lov til at lege hele
dagen ligesom de andre drenge?” spurgte
guruen.
Prinsen svarede: ”Jeg forstår ikke, hvorfor
jeg skal følge sådan en streng disciplin og har
ingen frihed til at gøre, hvad jeg har lyst til.
Hvorfor må jeg ikke være ligesom de andre
børn på min egen alder?”
”Du er en kongesøn,” svarede guruen.
”Disse børn er sudraer. Ikke fordi de automatisk er født til at være sudraer, men det bliver
deres skæbne, fordi de får lov til frit at lege i
(Fortsat fra modsatte side)
1. Kog kartoflerne. Damp de andre grønsager, indtil de er bløde. Afdryp kartoflerne
og de andre grønsager. Skræl kartoflerne.
Bræk dem derefter i stumper og bland dem
i en stor skål med de andre afdryppede
grønsager, krydderierne, citronsaften og
til sidst kikærtemelet. Brug en gaffel eller
lignende til at mose alle ingredienserne.
2. Lav 8 stk. 2½ cm tykke flade kager ud af
blandingen. Opvarm en svær stegepande

et par år nu uden at blive disciplineret. Som
resultat kommer de til at slave resten af livet,
som du allerede ser deres forældre gøre det.
Du bliver derimod disciplineret og er din gurus
slave nu, men resultatet er, at du bliver herre
over dig selv, så du bagefter kan blive konge
og leve et liv i velstand og opleve en langt
større frihed resten af dit liv, end disse børn
nogensinde vil gøre det.”
Fortalt af Vasanta Prabhu under et foredrag
over Srimad-Bhagavatam. Han fortalte også en
historie om en skomager, der blev misundelig
på kongen. Følgelig gav kongen ham lov til at
prøve at være konge i en uge, men allerede
efter to dage kom skomageren tilbage til kongen
og tiggede ham om at få lov til at være en fattig
skomager i stedet for at være konge.
Det fik en af tilhørerne til at fortælle en anden
historie om en skomager, der lavede et par sko
til kongen. Kongen var så tilfreds med skoene,
at han sagde til skomageren, at han kunne få
opfyldt et ønske. Skomageren svarede: ”Giv
mig lov til at være konge i én dag” Det gik
kongen med til. Skomageren satte sig da på
kongens trone, og straks deklarerede han: ”Fra
i dag skal alle penge laves af læder.” Kongen
blev vred og trak ham ned fra tronen. ”Du er
og bliver ikke andet end en skomager.”

over lav varme og kom en smule smør
eller ghee i. Kom så mange fladkager i,
som der er plads til, så der også er plads
til at bevæge en spatel ind imellem dem.
Steg på hver side i 12-15 minutter. Når
den ene side bliver gyldenbrun, skubbes
spatelen under fladkagen, der vendes
uden at ødelægge skorpen. Hvis fladkagerne steger for hurtigt, skrues der ned
for varmen. Ofres til sidst til Krishna.
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BREVKASSE

Skal vi lære fra alle de store lærere?
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.
SPØRGSMÅL: Er alle verdens
store åndelige lærere som
Kristus, Buddha, Muhammed
osv. avataraer af Krishna?
Hvis ja, hvordan skal vi så forholde os til deres lære? Bør
vi respektere og ære dem og
også tage ved lære fra dem?
SVAR: Alle verdens store lærere er enten inkarnationer
af Gud eller Guds rene
hengivne. I begge tilfælde
er de lige ærværdige og tilbedelsesværdige, for den rene hengivne skal tilbedes
på samme niveau som Gud. Fordi den rene
hengivne til fulde er forlenet med Krishnas sakti
eller kraft til at hæve den globale bevidsthed,
kaldes han en saktyavesa-avatara.
De forskellige inkarnationer og rene hengivne kommer igen og igen op igennem historien
for at genetablere de religiøse principper. De
giver somme tider den fulde sandhed, somme
tider en delvis sandhed, og somme tider fokuserer de på subreligiøse principper som i
tilfældet med Herren Buddha.
Hvis du omhyggeligt studerer Bhagavad-gita
som den er, vil du forstå den fulde sandhed
og derved se, hvordan alle inkarnationer og
rene hengivne underviste deres elever på en
sådan måde, at de bragte dem tættere på den
højeste sandhed.
Nogle gange fremlægger store lærere
principper, der går imod Vedaernes højere
principper, for at bringe syndige mennesker
ind på det rette spor, så de gradvist kommer til
niveauet af ren hengivenhed. Når det kommer
til at forstå, hvilke principper og læresætninger,
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du skal tage til dig, og hvilke du bør lade
hvile, vil det alt sammen blive klart ved
at studere og følge Bhagavad-gitas
lære.
SPØRGSMÅL: I Hare Krishna-mantraet nævnes Rama,
som jeg tror refererer til Herren
Rama. Hvis jeg har forstår det
rigtigt, er Rama og Krishna
begge avataraer af Visnu. Så
Rama, Krishna og Visnu er i
virkeligheden én og samme.
I ingen af jeres forelæsninger eller klasser omtaler I nogensinde Herren Rama eller
Moder Sita. I beskriver altid Herren Krishna
og Radhas lilaer. Hvorfor omtaler I Radha og
Krishna og ikke Sita og Ramas liv og lære?
SVAR: Du har ret i, at Rama, Krishna og
Visnu er én og samme. Men du har ikke ret
i at tro, at Krishna og Rama er avataraer af
Visnu. Den virkelige situation er, at Visnu og
Rama er avataraer af Krishna. Det bekræftes
i Bhagavad-gita, hvor Herren Sri Krishna forklarer, at Han er kilden til alting, og at alting
udspringer fra Ham.
Mens det ikke er sandt, at vi aldrig nævner
Sita og Rama, er det rigtigt, at vi taler meget
mere om Radha og Krishna end om Sita
og Rama. Det betyder imidlertid ikke, at vi
forsømmer Sita og Rama. Ligesom vi ved at
vande et træs rod nærer alle dets blade og
grene, forherliges Sita og Rama automatisk,
når Radha og Krishna forherliges.
Hvis du lytter til flere af vores forelæsninger
eller klasser, vil du opdage, at Sita og Rama
somme tider omtales.

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

Alle offentlige arrangementer som søndagsfester afholdes med et begrænset
antal deltagere. Deltagelse kræver
forhåndstilmelding. Se nærmere på
https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark. 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

Aarhus
På grund af coronasituationen er alle arrangementer
aflyst. For fremtidige arrangementer kontakt
Danesh Das Tlf.: 28880377
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)

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

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.
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HERREN RAMACANDRAS FREMKOMSTDAG

Onsdag den 21. april er det Rama-navami, Herren Ramacandras fremkomstdag. Guddommens Højeste Personlighed nedsteg for mange millioner år siden som Ramacandra
for at vise eksemplet på den ideelle konge og en perfekt efterlevelse af religionens principper, dharma.
Rama-navami er en af årets store festivaldage, selv om den i år for manges vedkommende vil blive afholdt i privat regi og i nogle tilfælde i virtuelt eller digitalt regi. På grund
af corona-restriktioner har mange templer verden over måttet skrue ned for festivaler og
store forsamlinger. Det gælder også for templet i København, hvor der højst må være 13
personer på samme tidspunkt i selve tempelrummet. Derfor afholdes der for tiden hverken de traditionelle festivaler eller de faste åbne søndagsprogrammer, hvor der plejer at
kommer omkring 100 gæster.
Alle håber selvfølgelig, at det ændrer sig hen over foråret eller sommeren, men faktum
er, at I skrivende stund er det ikke muligt for nogen at sige, hvornår der igen kan afholdes
programmer med mange samlet på ét sted. I stedet opfordres alle indtil videre til at mødes
i små forsamlinger bag hjemmenes vægge.

