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 KALENDER
ISKCON i Ukraine er et af de mest frem-

gangsrige Hare Krishna-samfund i verden. 
Hvert år plejer ISKCON Ukraine at afholde 
deres store Bhakti Sangam Festival med helt 
op til 20.000 deltagende hengivne fra hele ver-
den, men stadigvæk med mindst 90 procent 
fra selve Ukraine. Forsidebilledet er fra Bhakti 
Sangam i 2017.

Derfor er det internationale Hare Krishna-
samfund også ekstra optaget af den me-
ningsløse krig, der har ramt landet. Livet for 
Ukraines Hare Krishna-hengivne er vendt op 
og ned ligesom for resten af Ukraines befolk-
ning, og mange er fanget i krigshandlinger, er 
på flugt osv. Vi fortæller mere om Ukraine på 
side 5 inklusive, hvordan I også kan være til 
at hjælpe vores ukrainske brødre og søstre. 
Specielt opfordres alle til at bede for Ukraines 
hengivne og for alle de lidende sjæle generelt.

Måske udkommer vi ikke til maj. Eller måske 
gør vi. Vi har lovet at udgive mindst ti numre af 
Nyt fra Hare Krishna hvert år, så vi har mulighed 
for at springe over en gang imellem, hvis tiden 
er knap. Og foråret ser ud til at blive travlt i 
april, så derfor er der en mulighed for, at vi 
ikke får tid til at lave det næste nummer til maj. 
Men på den anden side kan det godt være, 
at vi alligevel får tid til det, og så udkommer 
vi alligevel! Overraskelsernes tid er ikke forbi.

Bemærk som omtalt på bagsiden, at Rama 
Navami, Herren Ramacandras fremkomstdag, 
en af årets store dage, fejres søndag den 10. 
april. Hare Krishna. Ld.

En bøn for Ukraines hengivne
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Faill: Er Krishnabevidsthedsbevægelsen i 
vækst?

Srila Prabhupada: I høj grad. De vil måske 
blive overrasket over at få at vide, at vi sælger 
bøger i tusindtal. Vi har omtrent 50 bøger, og 
mange bibliotekarer og universitetsprofessorer 
sætter stor pris på dem, fordi der forinden ikke 
eksisterede sådan en slags litteratur. Det er et 
nyt bidrag til verden.

Faill: For at være Krishnabevidst ser det tilsy-
neladende ud til at være nødvendigt at barbere 
sig skaldet og iklæde sig orange dragt. Hvor-
dan kan en almindelig familiemand praktisere 
Krishnabevidsthed?

Srila Prabhupada: Det orange klæde og 
den skaldede isse er ikke nødvendige, selv om 
de skaber en god sindstilstand, ligesom når 
en soldat iklæder sig uniform, får det ham til 
at føle sig som en soldat. Betyder det, at man 
ikke kan kæmpe, medmindre man er iført uni-
form? Nej. Ligeledes kan Gudsbevidsthed ikke 
holdes nede. Den kan genopvækkes under alle 
omstændigheder, men visse omstændigheder 
er befordrende for det. Derfor foreskriver vi, at 
man lever på en bestemt vis, klæder sig på en 
bestemt måde, spiser på en bestemt måde osv. 
Disse ting er gunstige for at praktisere Krishna-
bevidsthed, men de er ikke nødvendige.

Faill: Man kan altså studere Krishnabevidst-
hed, imens man fører et normalt liv?

Srila Prabhupada: Ja.
Faill: Hvad med stoffer, kan de hjælpe i den 

Gudsbevidste proces?
Srila Prabhupada: Hvis stoffer kunne gøre én 

Gudsbevidst, ville stoffer være mægtigere end 
Gud. Hvordan kan vi acceptere den påstand? 

Stoffer er kemiske substanser, der er materielle. 
Hvordan kan noget materielt hjælpe én med 
at erfare Gud, der er ren ånd? Det er umuligt. 
Hvad man oplever ved at tage stoffer, er blot en 
form for beruselse eller hallucination. Det er ikke 
Gudserkendelse.

Faill: Tror De, at de store mystikere igennem 
tiden rent faktisk har set den åndelige gnist, De 
nævnte tidligere?

Srila Prabhupada: Hvad mener De med 
“mystiker”?

Faill: Det er en titel, der gives til dem, der har 
haft en oplevelse af et andet lag af virkeligheden.

Srila Prabhupada: Vi bruger ikke ordet my-
stiker. Vores virkelighed er Gudserkendelse, der 
opstår, når vi kommer til det åndelige niveau. Så 
længe vi har en kropslig opfattelse af livet, vil 
vores forståelse flugte med sansetilfredsstillelse, 
fordi kroppen består af sanser. Når vi avancerer 
fra det kropslige plan, og vi anser sindet som 
midtpunktet for sanseaktiviteter, anskuer vi sin-
det som værende det endelige niveau af erken-
delse. Det er det mentale plan. Fra det mentale 
plan kan vi avancere til det intellektuelle plan, 
og fra det intellektuelle plan kan vi yderligere 
avancere til det transcendentale plan. Sluttelig 
kan vi hæve os over selv det transcendentale 
plan og opnå det modne åndelige niveau. Disse 
er stadierne af Gudserkendelse. Fordi folk er så 
faldne, giver sastraerne [skrifterne] i denne tids-
alder dog den specielle anbefaling, at folk kan 
opnå det åndelige plan direkte ved at recitere 
Guds hellige navne: Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare 
Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hvis vi kultiverer 
denne praksis på det åndelige plan, vil vi straks 

SRILA PRABHUPADAS SIDE 
MEDITATION OG DET INDRE JEG, 2

af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen) 

Kan meditation løse vores dagligdagsproblemer? Er der et liv efter døden? Kan stoffer hjælpe 
os til at opnå selverkendelse? Dette er anden del af Srila Prabhupadas svar på disse og andre 
spørgsmål, der blev stillet af Bill Faill fra “Durban Natal Mercury” til Srila Prabhupada under hans 
besøg i Sydafrika i 1976.
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erkende vores åndelige identitet. Derved kan 
processen til Gudserkendelse meget hurtigt 
bære frugt.

Faill: I dag er der mange, der siger, at vi må 
kigge indad for at finde sandheden i stedet for 
at betragte sansernes ydre verden.

Srila Prabhupada: At se indad betyder at 
vide, at man er en åndelig sjæl. Medmindre man 
forstår, at man ikke er kroppen, men at man er 
en sjæl, er der ingen grund til at kigge indad.

Først må vi undervises i: “Er jeg denne krop, 
eller er jeg noget, der befinder sig inden i krop-
pen?” Desværre er der ingen skoler, gymnasier 
eller universiteter, der underviser i dette emne. 
Alle tror: “Jeg er denne krop.” For eksempel tror 
alle folk: “Jeg er sydafrikaner, de er indere, de 
er grækere,” osv. Faktisk befinder alle i denne 
verden sig i den kropslige livsopfattelse. Krishna-
bevidsthed starter, når man hæver sig over den 
kropslige opfattelse.

Faill: Anerkendelsen af den åndelige gnist 
kommer først?

Srila Prabhupada: Ja. Anerkendelsen af 
eksistensen af den åndelige sjæl inden i krop-
pen er det første skridt. Medmindre man forstår 
dette simple faktum, kan man ikke gøre åndelige 
fremskridt.

Faill: Handler det om blot at forstå det på et 
intellektuelt niveau?

Srila Prabhupada: I begyndelsen, ja. Der 
er to afdelinger af viden: teoretisk og praktisk. 
Først må man lære åndsvidenskaben teoretisk. 
Derefter kommer man ved at arbejde på det 
åndelige niveau til stadiet af praktisk erkendelse.

Desværre befinder de fleste sig i den krops-
lige livsopfattelses mørke. Derfor er denne 
bevægelse yderst vigtig, for den kan løfte 
det civiliserede menneske ud af mørket. Så 
længe mennesker befinder sig i den kropslige 
livsopfattelse, er de ikke bedre end dyr. “Jeg er 
en hund,” “Jeg er en kat,” ”Jeg er en ko.” Dyr 
tænker på denne vis. Så snart nogen nærmer 
sig, vil en hund gø, fordi den tror: “Jeg er en 
hund. Jeg er blevet tildelt denne vagthunde-
tjans.” Hvis jeg på samme måde påtager mig 
hundens mentalitet og udfordrer udlændinge: 

“Hvorfor er I kommet her til lands? Hvorfor er I 
kommet til mit nabolag?”, hvad er da forskel-
len mellem hunden og jeg?

Faill: Ingen. For at skifte emne – er det nød-
vendigt at følge en bestemt kost for at praktisere 
åndeligt liv?

Srila Prabhupada: Ja, hele processen er 
ment til at rense os, og hvad vi spiser, er en 
stor del af den renselse. Jeg tror, De har hørt 
mundheldet “Man er, hvad man spiser,” og det 
er sandt. Vores kropslige tilstand og mentale 
atmosfære afhænger af, hvad samt hvordan 
vi spiser. Derfor anbefaler sastraerne, at for at 
blive Krishnabevidst bør man spise Krishnas 
rester. Hvis en tuberkuloseramt har spist af 
noget, og man spiser resterne, vil man smittes 
med tuberkulose. Hvis man ligeledes spiser 
Krishna-prasadam, vil man inficeres med 
Krishnabevidsthed. Derfor venter vi lidt med at 
spise. Først ofrer vi maden til Krishna, derefter 
spiser vi den. Dette hjælper os med at avancere 
i Krishnabevidsthed.

Faill: Er I alle vegetarer?
Srila Prabhupada: Ja, for Krishna er vegetar. 

Krishna kan spise alt, for Han er Gud, men i 
Bhagavad-gita (9.26) siger Han: “Hvis en person 
tilbyder Mig et blad, en blomst, lidt frugt eller 
noget vand med kærlighed og hengivenhed, 
tager Jeg imod det.” Han siger aldrig: “Giv mig 
vin og kød.”

Faill: Hvad med tobak?
Srila Prabhupada: Tobak er også et rusmid-

del. Vi er allerede berusede ved at befinde os 
i den kropslige livsopfattelse, og hvis vi øger 
beruselsen, fortabes vi.

Faill: De mener, at ting som kød, alkohol og 
tobak blot forstærker kropsbevidstheden?

Srila Prabhupada: Ja. Antag, at man er syg, 
og at man ønsker at kureres. Man må følge læ-
gens instrukser. Hvis han siger: “Undgå at spis 
det her, spis dette i stedet,” må man følge hans 
påbud. Ligeledes har vi også en formular til at 
kureres fra den kropslige livsopfattelse: recitér 
Hare Krishna, hør om Krishnas aktiviteter og 
spis Krishna-prasadam. Denne behandling er 
den Krishnabevidste proces.
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Krigen i Ukraine tog 
verden på sengen for 
(i skrivende stund) en 
måned siden og har fyldt 
verdens medier og al-
les bevidsthed siden da. 
Titusindvis af dræbte, 
kriminelle grusomheder 
mod civilbefolkningen, 
millioner på flugt og en 
udstilling af galskab, grå-
dighed, magtbegær og 
foragt for menneskeliv, 
som denne del af verden 
ikke har oplevet siden 
Anden Verdenskrig for 
snart 80 år siden.

Ukraine er tilfældigvis 
også hjemsted for Euro-
pas største Hare Krishna-
samfund med måske 
40.000 hengivne, deraf 
4.000 initierede hengiv-
ne. Derfor fylder Ukraine 
lige nu meget for rigtig 
mange i ISKCON. Lige-
som alle andre ukrainske 
borgere er en stor del af 
disse hengivne på flugt. 
Nogle har fundet beskyt-
telse i afsides landom-
råder inden for Ukraine, 
hvor Hare Krishna har 
flere landbrugssamfund, 
imens andre har forladt 
landet og er flygtet til 
nabolandene, især Polen 
og Ungarn.

Som en nødvendig øje-
blikkelig håndsrækning til vores ukrainske 
brødre og søstre har ISKCON oprettet et euro-

pæisk beredskab med 
et koordineret netværk, 
der hjælper fordrevne 
ukrainske hengivne til at 
finde hjem blandt andre 
hengivne rundt omkring 
i Europa. Lige nu har 
vi i ISKCON Danmark 
fundet plads til at huse 
35 ukrainske hengivne 
og arbejder på at skaffe 
plads til mange, mange 
flere. Derfor har vi også 
en appel til alle jer, der 
læser dette. Der er flere 
måder at hjælpe på.

1. Tilbyd plads til ukra-
inske hengivne. Har I 
eller kender til et helt 
hus, der står tomt eller 
kan gøres ledigt, vil det 
være helt fantastisk. Men 
det er også fint, hvis I har 
et par ekstra værelser 
derhjemme, hvor der 
kan bo nogle hengivne. 
Det vil for de flestes ved-
kommende dreje sig om 
kvinder/mødre og deres 
børn, da mændene har 
svært ved at få lov til at 
forlade landet.

2. Økonomisk støtte 
er altid godt og tiltrængt. 
De hengivne på flugt har 
måttet forlade alting og 
ankommer oftest med så 
godt som ingenting. De 
vil selvfølgelig få hjælp fra 

den danske stat, men da de først skal have 
oprettet en dansk bankkonto for at kunne 

KRIGEN I UKRAINE: OPDATERING OG 
TANKER I DEN FORBINDELSE

af Lalitanatha Dasa 

Blandt de første ukrainske hengivne i Danmark er 
her Krishna Prita og hendes søn Bogdan og på bil-

ledet nedenfor ses Bhaktin Julia med hendes 
to døtre Mizoslava og Zoryana
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modtage økonomisk hjælp, kan der i begyn-
delsen være brug for direkte kontant hjælp til 
nyankomne hengivne. Andre ting, man kan 
hjælpe med, er madrasser, sengetøj, tøj, sko, 
sarier, dhotier, gryder, andet køkkenudstyr 
mm. Økonomisk støtte kan sendes til templet 
i København (mobilepay 941487, bankkonto: 
reg 2077, konto 6881 118 945. Mærk bidraget 
’Ukraine’). For øvrig hjælp, ring eller send en 
besked til 4073 6446.

3. Specielt hvis man er russisktalende, 
kan man være med til at byde de ukrainske 
hengivne velkommen og hjælpe dem til at 
integrere i det danske samfund, da mange 
af dem ikke taler engelsk for slet ikke at tale 
om dansk.

4. Næste skridt i vores hjælp til ukrainske 
hengivne er at prøve at leje huse, hvor de 
hengivne kan bo sammen. Staten vil selvføl-
gelig sørge for, at alle, der kommer, med det 
samme får tag over hovedet. Men hengivne 
har særlige behov for og ønsker om at kunne 
bo sammen med andre hengivne, så de kan 
praktisere deres hengivne liv. Hengivne bliver 
også stærke og kan yde deres positive indfly-
delse på det større samfund, når de er sam-
men. Derfor vil det være en stor ting at kunne 
leje huse til dem, så det kan lade sig gøre. Det 
er heller ikke urealistisk, for de ukrainske hen-
givne vil få integrationsydelse fra den danske 
stat og også mulighed for at arbejde på nor-
mal vis, så de skulle være i stand til at afholde 
lejeudgifterne imellem sig. Det eneste, der er 
brug for, er en starthjælp via villige sjæle, der 
vil lægge depositummer til leje af sådanne 
huse. Disse depositummer vil kunne komme 
tilbage igen, eksempelvis ved at aftale, at de 
ukrainske hengivne afdrager depositummerne 
over en periode på f.eks. et år.

Det er i det hele taget en stor mulighed for 
os alle for at vise solidaritet med hengivne i en 
vanskelig situation. Der er intet, der er Krishna 
mere kært, end tjeneste til Hans hengivne, så 
denne situation giver os alle chancen for at 
tjene Krishnas hengivne og få Hans særlige 
barmhjertighed for at gøre det.

Srila Prabhuda om den grumme 
virkelighed

Hvad ville Srila Prabhuda have sagt i denne 
situation med voldsom krig og ødelæggelse? 
Et interessant interview, som en journalist la-
vede med ham i 1971 i New Delhi, kan måske 
give et fingerpeg. Det var på tidspunktet for 
krigen mellem Indien og Pakistan, der endte 
med, at Bangladesh blev udskilt fra Pakistan.

Midt under interviewet lyder der luftalarmer, 
og hele byen bliver mørklagt. Satsvarupa 
Dasa Gosvami fortæller:

“Mørklægning! Mørklægning!” råbte jour-
nalisten og andre i huset. Krigen mellem 
Pakistan og Indien havde været forestående 
i ugevis, og luftangrebsøvelser og advarsler 
var nu dagligdag i Delhi.

“Sir” – journalisten talte anspændt i det 
mørklagte rum – ”Virkeligheden trænger 
sig på. Vi trues af denne krig mod Pakistan. 
Luftalarmen er den grumme virkelighed, der 
kommer efter os.”

“Vi er altid i den grumme virkelighed,” sva-
rede Prabhupada. “Døgnet rundt. Hvad nu, 
hvis der ingen mørklægning var? Alligevel 
ville der ingen garanti være for, at du kommer 
hjem igen, når du går ud på en tur i gaden. 
På denne måde er du altid i den grumme 
virkelighed. Hvorfor taler du kun om denne 
mørklægning? Den er blot en af siderne af 
denne grumme virkelighed. Det er alt.”

Journalist: “Ja, men lige nu …”
Prabhupada: “Forstår du ikke, at du er i den 

grumme virkelighed døgnet rundt? Padam pa-
dam yad vipadam. Der er fare for hvert skridt.”

Journalist: “Det ved jeg, Sir, men dette er 
kollektivt, en national fare. Kan du hjælpe os 
med et eller andet imod den?”

Prabhupada: “Krishnabevidsthed er det 
eneste middel imod den. Følg denne proces, 
og du vil blive lykkelig.”

Journalist: “Sir, jeg tror, at nogen skulle 
opsøge Yahya Khan [Pakistans præsident].”

Prabhupada: “Hvad gavn vil du have af at 
opsøge Yahya Khan?”

Journalist: “Han forsøger at slå mig ihjel.”
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Krishnabevidsthed. Yam prapya na nivartante / 
tad dhama paramam mama. Hvis du kommer 
til Krishna, kommer du ikke tilbage igen til 
denne materielle verden.”

Journalist: “Sir, dette er et meget hypotetisk 
spørgsmål. Hvad nu, hvis hundrede procent 
rene, helgenagtige Krishnabevidste personer 
mediterer eller diskuterer sammen, og nogen 
kommer og smider en bombe – ”

Prabhupada: “De, der er Krishnabevidste, 
er ikke bange for nogen bombe. Når de ser en 
bombe komme, tænker de, at Krishna ønsker, 
at bomben skal komme. En Krishnabevidst 
person er aldrig bange for noget. Bhayam 
dvitiyabhinivesatah syat. Den, der har en fore-
stilling om, at noget kan eksistere uafhængigt 
af Krishna, er bange. På den anden side har 
den, der ved, at alt kommer fra Krishna, ingen 
grund til at være bange. Bomben kommer. 
Den hengivne siger: ”Ah, Krishna kommer.” 
Det er den hengivnes perspektiv. Han tænker: 
”Krishna ønsker at dræbe mig med en bombe. 
Det er helt i orden. Lad mig blive slået ihjel.” 
Det er Krishnabevidsthed.”

Da journalisten spurgte, om en vaisnava 
ville dø uden at kæmpe, svarede Prabhupada, 
at vaisnavaen ville kæmpe, men kun under 
Krishnas vejledning, og han nævnte Arjuna 
og Hanuman som eksempler. Han fortsatte 
med at forklare, hvordan Krishnabevidsthed 
var den eneste løsning. Mørklægningen op-
hørte. (Fra Satsvarupa Dasa Gosvami: ŚrŚla 
PrabhupŚda-lŚlŚmrta 2.37)

Krigens karma
Krishnabevidste personer ved, at ikke et 

græsstrå rører sig uden Krishnas sanktion. 
Hvorfor tillader Krishna da, at tusindvis af 
uskyldige mennesker bliver slået ihjel og mil-
lioner drevet på flugt?

Et svar er, at hvem er uskyldig, når det kom-
mer til stykket? For eksempel er det meste 
af verden i dag medskyldig i, at milliarder af 
uskyldige skabninger hvert år bliver dræbt på 
verdens slagterier, og millioner af børn bliver 
slået ihjel, før de bliver født. Hvem kan sige 

Prabhupada: “Men lad os sige, at Yahya 
Khan ikke slår dig ihjel. Vil du da være i sikker-
hed? Så hvad nytter det at gå til Yahya Khan? 
Du kommer til at dø i dag eller i morgen. Hvis 
du vil redde dig selv, så gå til Krishna. Det er 
vores forslag. Selv hvis du går til Yahya Khan, 
og han afholder sig fra at gå i krig, betyder det 
da, at du vil leve for evigt? Hvad gavner det 
dig at lefle for Yahya Khan? Du skulle hellere 
lefle for Krishna, så du kan blive reddet for 
altid. Hvorfor gør du ikke det?”

Journalist: “Jeg tænkte kun på det i forbin-
delse med kollektiv sikkerhed. Jeg kan se, 
hvor du vil hen.”

Prabhupada: “Du må forstå, at du altid er 
i fare.”

Journalist: “Ja, sir, det er vi enige om. Af-
døde Einstein sagde det samme.”

Prabhupada: “Det er vores situation, og 
Krishna siger: ”Jeg vil redde dig.” Lad os 
derfor vende os til Krishna. Hvorfor gå til 
Yahya Khan?”

Journalist: “Blot fordi han forstyrrer os, 
det er alt.”

Prabhupada: “Dit sind forstyrrer dig hele 
tiden, for det er altid sammen med dig. Din 
krop er altid hos dig. Lider du ikke fra kropslige 
smerter? Hvorfor går du ikke til Yahya Khan og 
beder ham helbrede dine kropslige smerter? 
Du er altid i fare. Hvorfor kan du ikke se det?”

Journalist: “Vi kan se, at dette er en national 
katastrofe.”

Prabhupada: “Det er bare symptomer. Folk 
forsøger at komme med lappeløsninger på 
sygdommen. Vi giver den endelige helbre-
delse. Det er forskellen. Ingen lappeløsning 
vil hjælpe dig. Du har brug for en fuldstændig 
helbredelse.

janma karma ca me divyam 
evam yo vetti tattvatah 

tyaktva deham punar janma 
naiti mam eti so ’rjuna

Kuren er ingen gentagelse mere af fødsel og 
død. Det er det, vi vil have. Det er fordelen ved 
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sig fri for at være impliceret i disse grufulde 
aktiviteter?

Vi er selvfølgelig efterkommere af barbarere 
i denne del af verden, og dyr er blevet slået 
ihjel og slagtet, så længe vi kan spore den 
europæiske mleccha-historie tilbage. Derfor 
er europæisk historie også en historie om 
løbende vold og krig. Men især i det sene-
ste århundrede har verdens slagterier nået 
et niveau af effektivitet og raffinement som 
aldrig tidligere set. Hvad der foregår på disse 
slagterier er fuldt på højde med rædslerne i 
enhver krig. Prøv at lægge mærke til, at store 
slagterier aldrig har vinduer, for hvis man 
kunne kigge ind og se, hvad der foregår, ville 
alle være vegetarere. Her bliver millioner af 
uskyldige dyr såsom køer, grise og høns dag-
ligt myrdet uden barmhjertighed. Mennesker 
flest tror, at det ikke er så slemt, for det er kun 
dyr, der er tale om, men sådan ser Krishna 
ikke på det. Fra Hans perspektiv er det altid 
slemt, når vi påfører andre unødvendig lidelse, 
uanset hvem disse ’andre’ er.

Derfor kan vi gå ud fra, at når dyr hensyns-
løst bliver slagtet, som tilfældet er i verden, 
bliver slagterierne på et tidspunkt flyttet ud 
på gaderne, og mennesker slagter hinanden 
på samme måde, som de slagter dyr på slag-
terierne. Sådan fungerer karma. Derfor er det 
hyklerisk at tigge om fred i verden, så længe 
vi ikke er villige til at starte med os selv og give 
fred til andre af Guds skabninger, der er lige 
så meget Guds børn, som vi er det.

Det er selvfølgelig naturligt at fordømme en 
meningsløs krig, som krigen i Ukraine er det. Det 
er også lige så naturligt at forsøge at standse 
krigen og ville gøre alt for at hjælpe dem, der er 
ramt af den. Men samtidig er det også vigtigt at 
forstå, at der er dybere karmiske årsager til det, 
når tilsyneladende uskyldige mennesker bliver 
ramt af en sådan krig. Hvis vi virkelig ønsker at 
hindre krig fremover, er det nødvendigt at forstå 
de dybere årsager til verdens krige og handle 
derefter, især ved at starte med sig selv. Det er 
nødvendigt at være en del af løsningen og ikke 
en del af problemet, ligesom det er nødvendigt 

at hjælpe andre til at forstå, hvad det virkelige 
problem er.

Hvorfor udsætter Krishna Sine 
hengivne for krig?

Et andet nærliggende spørgsmål er, hvorfor 
Krishna udsætter Sine hengivne for en sådan 
krig. De fleste hengivne af i dag har selvføl-
gelig en fortid, hvor de også var involverede i 
mange former for syndig karma, men Krishna 
forsikrer i Bhagavad-gita, at enhver, der overgi-
ver sig til Ham, straks befries for alle syndige 
reaktioner og enhver form for karma.

Blot fordi hengivne er overgivne til Krishna, 
betyder det dog ikke, at Krishna ikke sætter 
dem i vanskelige situationer. Præcis hvorfor 
kan være svært at sige i øjeblikket, hvor det 
sker, men senere hen vil det ofte være tyde-
ligt, hvad Krishnas plan var. Arjuna og hans 
brødre, der alle var Krishnas store hengivne, 
blev sat i så farlige og vanskelige situationer, 
at selv Bhismadeva, der var en hærdet kriger, 
somme tider græd over at se, hvad Pandava-
erne måtte gennemgå. Men bagefter kunne 
han se, at det var Krishnas plan. Han ønskede 
at bruge Pandavaerne til at gennemføre Sin 
mission i denne verden, og Han ønskede 
at forherlige Pandavaerne ved at vise, hvor 
urokkelige de var i deres hengivenhed, uanset 
hvad de gennemgik.

Vanskelige og farlige situationer er altid 
en lejlighed for hengivne til at huske på og 
blive endnu mere absorberede i Krishna, og 
derfor sætter Krishna sommetider Sine hen-
givne i ekstreme omstændigheder, så deres 
Krishnabevidsthed bliver forstærket. Måske 
har Krishna også andre grunde til at prøve 
Sine hengivne på denne måde. Hengivne 
har under alle omstændigheder fuldstændig 
tro på, at Krishna kun vil Sine hengivne såvel 
som alle andre mennesker og alle levende 
væsener det bedste. Den, der til fulde har 
forstået dette og lægger sin skæbne helt i 
Krishnas hænder, vil kunne gå igennem de 
største prøvelser og kun blive stærkere og 
mere Krishnabevidst af det.
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VAISNAVA-ETIKETTE, 3

Hvordan man bliver en hengiven af 
Krishna

1. Vi er alle bittesmå dele af Sri Krishna. Som 
vores Krishnabevidsthed gradvist øges, vil vi 
naturligt udvikle og manifestere guddommelige 
kvaliteter.

2. Den bedste måde at blive Krishnabevidst 
på er at recitere det hellige navn.

3. Det er ikke let at blive en ren hengiven. Vi 
må gardere os mod billige imitationer og strengt 
følge i Srila Prabhupadas fodspor.

4. Kvaliteterne hos en ren hengiven såsom Sri-
la Prabhupada er milevidt fra vores nuværende 
formåen. Igennem Sri Krishna og vaisnavaernes 
nåde er principperne og processen formuleret 
på en klar og tilgængelig måde.

5. Sri Krishna opremser i Bhagavad-gita 
(12.13-20) hvilke kvaliteter, der behager Ham:

(a) ”Den, der ikke er misundelig, men 
er en barmhjertig ven mod alle levende 
væsener, som ikke anser sig selv for en 
ejer af noget og er fri for falsk ego, som er 
den samme i både lykke og lidelse, som 
er tolerant, altid tilfreds og selvbehersket, 
og som med beslutsomhed er engageret i 
hengiven tjeneste med sit sind og sin intel-
ligens fæstnet på Mig – sådan en hengiven 
af Mig er Mig meget kær.” (Bg. 12.13-14)

(b) ”Den, der ikke forvolder andre 
besvær, som ikke lader sig forstyrre af 
nogen, og som er ligevægtig i lykke og 
lidelse såvel som i frygt og bekymring, er 
Mig meget kær.” (Bg. 12.15)

(c) ”Min hengivne, der ikke er afhængig 
af tingenes almindelige forløb, og som er 
ren, dygtig, sorgløs, fri for al smerte og ikke 
stræber efter noget resultat, er Mig meget 

kær.” (Bg. 12.16)
(d) ”Den, der hverken fryder sig eller 

sørger over noget, som ikke beklager 
sig eller begærer noget, og som forsager 
både det lykkevarslende og ulykkevars-
lende – en sådan hengiven er Mig meget 
kær.” (Bg. 12.17)

(e) ”Den, der er ens indstillet over for 
venner og fjender, som er ligevægtig i 
ære og vanære, varme og kulde, lykke og 
lidelse og berømmelse og skam, som altid 
er fri for urent selskab, som altid er tavs 
og tilfreds med hvad som helst, som ikke 
bekymrer sig om nogen fast bolig, som 
er forankret i viden, og som er engageret 
i hengiven tjeneste – en sådan person er 
Mig meget kær.” (Bg. 12.18-19)

(f) ”De, der følger denne den hengivne 
tjenestes uforgængelige vej, og som 
fuldstændigt engagerer sig med tro og 
gør Mig til det højeste mål, er Mig meget, 
meget kære.” (Bg. 12.20)

6. Hvordan kan vi udvikle disse kvaliteter? 
Srila Rupa Gosvami uddyber:

(a) Vær entusiastisk.
(b) Hav tillid.
(c) Hav tålmodighed.
(d) Følg de regulerende principper (såsom 

sravanam kirtanam visnoh smaranam – høre 
om, recitere samt huske på Krishnas glorvær-
dighed).

(e) Ophør med at omgås ikke-hengivne.
(f) Følg i acaryaernes fodspor (Sri Upadesam-

rta / Nectar of Instruction, tekst 3)

7. Sri Rupa Gosvami omtaler også de ak-
tiviteter, der vil hindre udfoldelsen af vores 

af Bhakti Caru Swami

I dette tredje afsnit om vaisnava-etikette diskuterer Bhakti Caru Swami videre, hvordan man opfører 
sig som en hengiven af Krishna.
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Krishnabevidsthed:
(a) At spise mere end nødvendigt eller samle 

sig flere midler end nødvendigt.
(b) At overanstrenge sig i jagten på verdslige 

ting, der er meget svære at opnå.
(c) Unødvendig snak om verdslige affærer.
(d) At praktisere de skriftlige regler og regu-

leringer blot for syns skyld uden at stræbe efter 
åndelige fremskridt eller at forkaste skrifternes 
regler og reguleringer og handle efter eget 
forgodtbefindende.

(e) At omgås verdsligsindede personer, der 
ikke interesserer sig for Krishnabevidsthed.

(f) At være ivrig efter at opnå verdslige præ-
stationer.

8. Srila Prabhupada, praktisk og medfølende 
som han var, gav os en simpel tjekliste, vi kan 
anvende til at bedømme, om vi gør fremskridt 
i Krishnabevidsthed. Konsulter venligst Bha-
gavad-gita 13.8-12.

9. Metoden til at udvikle vores Krishnabevidst-
hed er yderst simpel og ligetil. Hvis vi oprigtigt 
søger ly ved vaisnavaernes lotusfødder og har 
et intenst ønske om at nå i mål, vil Sri Caitanya 
Mahaprabhu utvivlsomt vise os nåde og hjælpe 
os på vej.

10. Alle de guddommelige kvaliteter er alle-
rede til stede i sjælen. Derfor vil disse kvaliteter 
manifestere sig naturligt, som vi nærmer os 
vores åndelige identitet.

Grundprincipper for en vaisnavas 
adfærd

Vaisnava-etikette er ikke overfladisk eller uvig-
tig. Ifølge Caitanya-caritamrta 4.129-30:

“Efter at have hørt den detaljerede redegø-
relse var Sri Caitanya Mahaprabhu velfornøjet 
og sagde følgende: 

tathapi bhakta-svabhava maryada-raksana
maryada-palana haya sadhura bhusana

“Min kære Sanatana, selv om du er hele 
universets udfrier, og selv om halvguderne og 
de store helgener renses af din berøring, er 

det karakteristisk for en hengiven at udvise og 
værne om vaisnava-etiketten. At vedligeholde 
vaisnava-etikette er en hengivens smykke.””

Det står altså skrevet, at “etikette er en vaisna-
vas smykke.” Hvad skal det betyde? Er etikette 
blot noget ydre eller noget, der er valgfrit? Vi 
kunne lave en sammenligning. Er det muligt 
at være rig uden at besidde rigdom? Hvad 
er værdien af rigdom, hvis vi ikke bærer dyre 
smykker? Generelt vil man klæde sig, som 
man har midler til. Hvis man er meget rig, vil 
man kun iføre sig det fineste tøj og de fineste 
smykker. Ligeledes vil en person, der er opslugt 
af Krishnabevidsthed, i al sin gøren og laden 
pryde sig med vaisnava-etikettens juveler. En 
hengivens karakter skinner igennem i alle hans 
handlinger. En vaisnavas dybde bedømmes 
ud fra hans kendetegn. Den ægte hengivne vil 
derfor altid under alle omstændigheder påklæde 
sig ifølge vaisnavaernes normer for passende 
opførsel.

Etikette [ordbogsdefinition]: 1) De konven-
tionelle krav til social adfærd; 2) en professions 
etiske kodeks.

At kalde sig en vaisnava forpligtiger til et sær-
ligt niveau af anstændig adfærd eller etikette. 
Vaisnava-etiketten faciliterer Krishnabevidsthed. 
Den udgør kriteriet – protokollen – for, hvordan 
en hengiven skal opføre sig ordentligt i enhver 
situation. I en forklaring til et vers i Bhagavad-gita 
(6.24) citerer Srila Prabhupada vers 3 i Upade-
samrta, og med sine egne ord beskriver han en 
af de gunstige tilstande for at udvikle hengiven 
tjeneste som “ved komplet at engagere sig i 
udførelsen af handlinger i godhedens kvalitet.” 
At praktisere vaisnava-etikette betyder altid at 
handle i godhedens kvalitet, der er et springbræt 
til det transcendentale plan. Godhedens kvalitet 
er befordrende for selverkendelse, hvorimod 
lidenskab og uvidenhed ikke er det. Hvordan 
man praktiserer principperne for vaisnava-
etikette, er derfor udtryk for, om den enkelte 
hengivne er Krishnabevidst eller ej. Er han for 
eksempel ydmyg? Samvittighedsfuld? Velop-
dragen? Disciplineret? Dannet? Mild? En ægte 
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blot var en mindre forseelse. Det var et symptom 
på ligegyldighed og misbrug, og Prabhupada 
sagde, at det knuste hans hjerte. En gang kom 
Prabhupada ud af sit rum og råbte: “Hvem er 
det, der smækker med dørene? Ingen ved, 
hvorfra denne bygning kommer. I tager den for 
givet, at den er til stede. Ingen skænker den en 
tanke.” (SP Lil.V, side 144)

At stjæle
”Men hvad angår at stjæle, bør man ikke 

stjæle undtagen i de mest sjældne omstæn-
digheder. At følge moralske principper anbe-
fales i alle skrifter som en forudsætning for 
åndelig kultur.” (Brev til Pradyumna den 22. 
januar 1968)

Yderligere kendetegn ved en vaisnavas 
adfærd

“Det er karakteristisk for en hengiven at udvise 
og værne om vaisnava-etiketten. At vedligeholde 
vaisnava-etikette er en hengivens udsmykning.” 
(Cc. Antya.Lila 4.129-30.)

1. En hengivens bevidsthed manifesteres 
igennem hans handlinger.

2. Hvis man har en har dyb erkendelse, vil 
juvelerne af vaisnava-etikette naturligt pryde al 
ens gøren og laden.

3. Vi må være bevidste om, at hovedparten 
af vores udvekslinger er med hengivne og den 
uskyldige offentlighed. Aparadha eller forseelser 
er det åndelige livs eneste reelle forhindring. Vi 
må udvikle en frygt for at begå forseelser. En 
sådan opmærksomhed vil gøre vores handlin-
ger ædruelige og alvorlige. Vi vil naturligt blive 
ydmyge, Sri Caitanya Mahaprabhu vil tilfreds-
stilles, og vi vil gøre fremskridt uden alvorlige 
forhindringer.

4. Srila Prabhupadas omdømme afhænger 
af vores adfærd. På grund af sin medfølelse 
løftede han os ud af vores degraderede levevis. 
Han blev sågar kritiseret af de mindre indre intel-
ligente i Indien pga. dette. For at vedligeholde 
Srila Prabhupadas gode omdømme må vores 
opførsel derfor være yderst eksemplarisk. (Fort-
sættes i næste nummer)

hengiven kan identificeres ud fra i hvor høj grad, 
han besidder disse gode kvaliteter.

Citater fra Srila Prabhupada
’En vaisnava er bedre end en brahmana’ og 

’Brahminsk livsstil indebærer renlighed’:
“Brahminsk livsstil betyder at holde sig meget, 

meget ren udvortes såvel som indvortes. Indvor-
tes igennem at lytte og recitere, udvortes ved at 
bade tre gange dagligt. Hvis det ikke lader sig 
gøre, så mindst to gange, men aldrig mindre 
end én gang. Man bader, efter man har besørget 
sig. En brahmanas kvalifikationer beskrives i 
Bhagavad-gita 18.42: “Fredfyldthed, selvbe-
herskelse, askese, renhed, tolerance, ærlighed, 
viden, visdom og religiøsitet er de naturlige 
egenskaber, der kendetegner brahmanaernes 
arbejde.” Se til, at disse instrukser følges omhyg-
geligt.” (Brev til Sivarama 12/7/75)

’At afholde sig fra omgang med materialistiske 
personer’:

Ramesvara [angående beskyldninger om 
hjernevask]: ”De påstår, at vores livsstil har det 
med at isolere den hengivne fra omverdenen.” 
“Ja,” svarede Srila Prabhupada. “Vi kan ikke for-
drage at omgås med jer. Intet dannet menneske 
omgås med døgenigte. Krager flokkes ikke med 
ænder og hvide svaner, og hvide svaner bryder 
sig ikke om at være sammen med krager. Det er 
en naturlig opdeling. Krage søger mage.” (SP 
Lil. VI, side 222)

Fødder
Fødderne bør ikke røre ved (ej heller vises 

over for) nogen eller noget som helst, især ikke 
hellige genstande. Det er anstødeligt. Fødderne 
bør kun røre jorden eller gulvet. Ellers holdes 
de tildækkede. Man bør ikke træde henover 
(eller række henover) nogen, a) imens de ofrer 
hyldester (for eksempel foran vyasasanaen), b) 
imens de sidder (for eksempel i tempelrummet)

Smække med dørene
At smække med dørene forstyrrede Srila Prab-

hupada gevaldigt, selv om det tilsyneladende 
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TIL MINDE OM 
SRIVASA PANDITA PRABHU

En af mine fornøjelser er at rulle op og ned på 
Facebook og læse hengivnes opdateringer og 
se billeder af forskellige Deiteter rundt omkring 
i verden. Det var en søndag eftermiddag, hvor 
jeg havde weekendarbejde, som jeg er tvunget 
til én gang om måneden. Mens jeg kørte rundt 
og løste IT-relaterede problemer for klienter, 
så jeg, mens jeg kiggede på opdateringer på 
Facebook, at en af dem var en opdatering fra 
Deena Bandu Prabhu fra Vrindavana, hvor 
han venligt bad os om at bede for en af vores 
vidunderlige vaisnavaer, Srivasa Pandit Dasa, 
der netop havde forladt kroppen. Det knuste 
mit hjerte, og varme tårer løb fra mine øjne. Jeg 
kunne ikke tro, at det var sandt.

Han forlod kroppen i Vrindavana kl. 3.30 om 
morgenen under brahma-muhurta. Han havde 
lidt af strubekræft i to år, hvilket ikke mange var 
klar over. Mit sind fyldtes med tanker om Hans 
Guddommelige Nåde Srivasa Pandit Prabhu. 
Resten af dagen kunne jeg ikke fokusere på 
mit arbejde. Jeg opførte mig som en bevidst-
løs mand uden den rette intelligens. Mange 
tanker fyldte mit sind. Min kontakt med ham 
begyndte i 2017, hvor han besøgte Køben-
havnstemplet. Mit første indtryk af ham var, at 
jeg følte mig meget konfortabel i hans selskab. 
Den næste dag gik han med til at komme til 
et Damodara-program. Efter Damodagara-
aratien havde vi en meget lang samtale fra 
omkring klokken 20 indtil 1 om natten i min 
bil, mens det frøs 4 grader udenfor, og min 4 
år gamle søn sov på bagsædet.

Han talte meget afslappet og vejledte mig 
på en måde, som jeg havde savnet længe. 
Han prædikede til mig og værdsatte, hvad jeg 
gjorde og opmuntrede mig til at gøre endnu 

mere, rådede mig til, hvad jeg skulle gøre 
næst, og lovede at støtte, hvad end jeg havde 
brug for, selv om han boede på den anden 
side af kloden. Under vores samtale den aften 
forstod jeg, at han helt sikkert var en ren hen-
given, en af Srila Prabhudas virkelige soldater 
og en dedikeret tjener af sin åndelige mester.

Jeg satte virkelig pris på den korte tid, vi 
havde sammen. Jeg kunne virkelig godt lide 
ham. Jeg begyndte at skrive til ham lejlig-
hedsvis, og han plejede at svare meget varmt. 
Engang ønskede jeg meget at besøge templet 
Angkor Wat i Cambodia, og han lovede at ar-
range faciliteterne.

Mange gange tænkte jeg helt seriøst, at jeg 
må have haft hans selskab i et tidligere liv. 
Hvad er beviset for det? Somme tider kom 
han i mine drømme, hvilket jeg ikke tror kan 
være muligt kun på grund af den korte tid, vi 
var sammen i dette liv.

En ren hengivens bortgang er en glædes-
fyldt og på samme tid smertefuld ting. Han 
går til Herrens evige bolig, imens vi vil savne 
hans selskab.

Kære Srivasa Pandit Prabhu, jeg er stadig 
ikke i stand til at tro og tolerere, at du ikke 
længere er hos os. Vores samtaler og dine 
instruktioner står friske i mit sind og vil måske 
altid gøre det. Jeg beder ved dine lotusfødder, 
at du venligst må kigge ned på en særdeles 
falden sjæl som mig og vise mig din nåde, så 
jeg på et eller andet tidspunkt i dette liv eller 
måske næste liv kan få et glimt af den rene 
hengivenhed og dedikering, du har til din 
åndelige mester og Srila Pabhupada.

Din evige tjener, 
Jayanta Govinda Dasa

af Jayanta Govinda Das

I 2017 havde Danmark for første og sidste gang besøg af Srivasa Pandita Prabhu fra Myan-
mar, og mange hengivne blev rørte af hans dybe hengivenhed og fine væsen. I anledning af 
hans bortgang i marts 2022 mindes Jayanta Govinda Dasa, hvordan han dybt berørte hans liv.
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ISKCON.
Ud over at lede ISKCON Myanmars yatra 

oversatte Srivas Pandit Prabhu også talrige 
bøger til burmesisk, Myanmars lokale sprog, 
såsom Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam, 
Caitanya-caritamrita og mange små bøger. 
Oversættelsen af Caitanya-caritamrita skulle efter 
planen være blevet offentliggjort til den netop 
overståede Gaura Purnima som en ofring til 
Srila Prabhupada.

Alle, han kom i kontakt med, forsøgte han 
at forbinde med Krishna. Hans oprigtige og 
udvekslende natur rørte manges liv. Hans liv og 
prædiken gennem eksempel mindede os alle 
om Srila Prabhudas fantastiske og ubegræn-
sede nåde, som han forsøgte at sprede. Al ære 
til Srivasa Pandit Prabhu!

Kort om Srivasa Pandit Prabhu
Af Rasikshekar Dasa, ISKCON Myanmar
Hans Nåde Srivasa Pandit Das gik bort om 

morgenen kl. 3:49 den 13. marts 2022 i Vrinda-
vanas hellige land omgivet af hengivne, der 
havde kirtana for ham.

Hans bortgang har chokeret mange, som han 
trænede og nærede. Han var den person, der 
startede Krishnabevidsthed i Myanmar og såede 
frøet dér under meget vanskelige omstændighe-
der med meget lidt støtte og mandskab. Han var 
GBC’s regionalsekretær for ISKCON Myanmar.

Srivas Pandit Prabhu blev introduceret til 
Krishnabevidsthed igennem et Back to God-
head-magasin. Efter at have hørt en af Srila 
Prabhupadas båndoptagede klasser besluttede 
han at vie sit liv til at tjene Srila Prabhupada og 
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DEN VEDISKE OBSERVATØR 

Er buddhister ateister?
Per definition er buddhister ateister, ef-

tersom Gud ikke figurerer i buddhismen. 
Buddhister og ateister har også det samme 
mål i livet, nemlig en opløsning af selvet.

Buddhas filosofi kaldes sunyavadi – tom-
hedsfilosofi. Målet i buddhismen er altså at 
indgå i den totale tomhed.

Hvor man i buddhismen accepterer re-
inkarnation, indså Buddha, at livet yderst 
set er lidelse, så befrielse for en buddhist 
er at blive fri for genfødsel. Det svarer til en 
ateists ønske om at dø for evigt.

I buddhismen kaldes befrielse nirvana – ud 
af skoven. Men det betyder blot at komme ud 
af den evige cyclus af fødsel og død, og det 
gør man ved at dø for sidste gang.

Oprindeligt kom Buddha som en inkarnation 
af Krishna for at stoppe den dyreslagtning, 
der på det tidspunkt foregik i Vedaernes navn.

I den vediske tidsalder ofrede man dyr for 
derefter at genoplive dem. Disse ofringer var 
for at vise den almindelige befolkning de my-
stiske evner, en brahmana besad.

Men som tiden gik, og Kali-yuga holdt sit 
indtog (for 5.000 år siden), mistede brahma-
naerne deres overnaturlige evner, og dyreof-
ringer blev blot et påskud for at slagte dyr for 
at spise dem.

For at stoppe dette dyreslagteri, der altså 
foregik under påskud af at være vediske 
ofringer, fornægtede Buddha Vedaerne og 
prædikede ahimsa (ikke-vold) som den høje-
ste menneskelige dyd.

At fornægte Vedaerne er det samme som 
ateisme. Buddha er en af Krishnas ti inkarna-
tioner (dasavatara), så Gud inkarnerer Sig Selv 
som ateist med et helt særligt formål.

Ifølge vismændene:
”Derpå vil Herren i begyndelsen af Kali-yuga 

åbenbare Sig som Herren Buddha, Anjanas 

søn, i provinsen Gaya blot for at vildlede dem, 
der er misundelige på de trofaste teister.” (SB. 
1.3.24)

Er woke antisemitisme?
Jeg beskæftiger mig ikke med woke og anti-

semitisme. Når først man forstår, at man ikke 
er sin krop og dens kultur, bliver alle kropslige 
betegnelser såsom race, køn, evner og navn 
helt og aldeles ligegyldige. At beskrive sig selv 
i en social sammenhæng er nogenlunde lige 
så dybt som at snakke om sin Toyota.

I en absolut forstand har vi kun et valg i 
tilværelsen – vil jeg være min krop og dens 
kultur med al den elendighed og lidelse, det 
medfører, eller vil jeg være en sjæl sammen 
med Krishna?

Hvis jeg vælger den materielle verdens il-
lusion, er resultatet forfald, sygdom og død. 
Hvis jeg vælger Krishna, er resultatet evighed, 
kundskab og lyksalighed.

Det er ikke en tro. Det er et efterprøveligt 
faktum.

Krishna siger:
”O lærde Uddhava, de, der fæstner deres 

bevidsthed på Mig og opgiver alle materielle 
ønsker, deler sammen med Mig en glæde, der 
umuligt kan erfares af dem, der er optaget af 
sansetilfredsstillelse.” (SB. 11.14.12)

af Jahnu Das
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Så har jeg gennemlæst din tekst og tænkt 
over den. Hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg 
svært ved at genkende hinduismens tankegang, 
så jeg vil nok som udgangspunkt foreslå en 
anden tilgang til emnet.

Lad mig først nævne, at i stedet for hinduisme 
er det mere præcist at tale om vedisk religion. 
Ordet hindu og hinduisme er udefrakommende 
begreber uden nogen egentlig betydning. I ste-
det for at skrive ”den oldindiske vediske kulturs 
religion, som meget i hinduismen trækker på,” 
kan du præcisere, at Vedaerne og den bredere 
vediske litteratur er hinduismens skriftlige grund-
lag, ligesom Biblen er kristendommens grund-
lag og Koranen grundlaget for islam. Derfor ville 
det være mere korrekt at tale om vedisk religion 
end hinduisme, men fred være med det. Lad os 
bare kalde det for hinduisme for nu.

Med hensyn til Vedaernes alder kan jeg hel-
ler ikke lade være med at nævne, at 1500-1200 
f.v.t., som du giver for Rg Veda, er en 1800-tals 
angivelse, hvis ophavsmand var Max Müller. På 
en eller anden måde har den bidt sig fast og 
bruges stadig i de fleste af Vestens sekulære 
skriverier om hinduisme. Ikke desto mindre er 
denne aldersangivelse problematisk. Max Müller 
tog senere selv afstand fra den og indrømmede, 
at Rg Veda sagtens kunne være meget ældre, 
hvilket stemmer overens med Vedaernes egne 
udsagn. Og hvorfor skulle Vedaerne ikke have 
ret i deres egen aldersangivelse? Hvor finder 
vi ellers, at en bogs angivelse af sin udgivel-
sesdato ikke tages for pålydende? Ydermere 
støttes dette bl.a. af Vedaernes beskrivelser af 
en række geografiske træk såvel som astrono-

miske konstellationer, som man skal 5.000 år og 
længere tilbage i tiden for at finde. Jeg vil derfor 
foreslå, at du i det mindste gør opmærksom 
på Vedaernes egen aldersangivelse, der også 
generelt accepteres af Vedaernes tilhængere, 
hvis du absolut vil nævne Max Müller-tallene. 
Eller endnu bedre - glem Max Müller.

For at vende tilbage til den vediske tanke-
gangs holdning til evolutionsteorien, ville jeg 
bestemt ikke koble Visnus ti avataraer sammen 
med evolutionsteorien. Jeg ved, hvad du refere-
rer til, men det har intet at gøre med Vedaernes 
filosofi og opfattelse. Jeg vil gå så vidt som at 
kalde det en gang løsslupne spekulationer fra 
folk, der ikke ved, hvad de taler om, hverken 
når det kommer til evolutionsteori eller vedisk 
filosofi.

Den simple sandhed er, at siden evoluti-
onsteorien er en ren materialistisk filosofi, er 
evolutionsteorien og Vedaernes opfattelse 
nærmest hinandens direkte modsætninger eller 
antiteser. Der er ingen fællestræk imellem dem. 
Evolutionsteorien er en tese om, at livet er et rent 
materielt fænomen. Alt ved livet kan tilskrives 
fysik og kemi. Livet startede på den tidlige jord 
med simple tilfældige kemiske reaktioner og 
har udviklet sig over nogle milliarder år til det 
komplekse fænomen, som det er i dag. Fra kaos 
til kompleks orden uden nogen styring bagved. 
Intet andet end materiens processer, dvs. fysik 
og kemi, er ansvarligt for livsfænomenet.

I modsætning dertil er liv ifølge Vedaerne 
slet ikke materielt. Hvordan kunne der ellers 
være reinkarnation? Vi er alle åndsvæsener, 
der opholder os i materielle kroppe. At dette er 

HINDUISME OG 
EVOLUTIONSTEORIEN

af Lalitanatha Das

I marts måned blev jeg kontaktet af en religionshistoriker, der skriver på en skolebog om ”spæn-
dingsfeltet mellem Darwins evolutionsteori og religiøse holdninger til den.” I afsnittet om hinduisme 
ønskede forfatteren bl.a. at koble Visnus ti avataraer til Darwins evolutionsteori og bad mig om hjælp 
til at formulere dette plus generelt om min kommentar til hele projektet. Brevet var også ledsaget af en 
tekst, der var tiltænkt bogens afsnit om hinduisme. Jeg svarede som følger.
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tilfældet, er for resten ikke svært at iagttage, for 
vi oplever alle, hvordan vores kroppe ændrer sig 
konstant fra barn til ung til voksen og gammel, 
imens jeg hele tiden på trods af det forbliver 
den samme uforanderlige ’mig’. Reinkarnation 
betyder, at den samme ’jeg’ opholder sig i for-
skellige kroppe på forskellige tidspunkter, og 
det behøver man ikke at kunne huske tidligere 
liv for at kunne observere. Det sker også inden 
for dette ene liv. Ifølge Vedaerne kan man derfor 
logisk konkludere, at vi er åndsvæsener, der 
fortsætter med at eksistere på den anden af 
denne fysiske krops død. Dette argument alene 
er nok til at punktere hele evolutionsteorien, hvis 
du spørger mig.

I forlængelse deraf slutter Vedaerne også, at 
den oprindelige årsag bag alting – den årsag, 
der er årsag til alt andet, men selv er årsagsløs 
– må være bevidst. Hvorfor? Fordi en dels kva-
litet altid må findes i helheden (fordi en dråbe 
havvand er saltholdig, må havet også indeholde 

salt). Derfor må kvaliteten bevidsthed, som vi, 
der er små dele af en større helhed, besidder, 
også findes i den oprindelige årsag til alting. 
Denne årsag betegnes Brahman såvel som 
Paramatma og Bhagavan og kan vel nemmest 
oversættes som ’Gud’.

Denne logik om selvets og bevidsthedens 
uforanderlige natur såvel som den logiske 
konsekvens i form af den oprindelige årsag, 
Brahmans, bagvedliggende eksistens, er man 
nødt til først at forstå, før man kan hitte rede i, hvad 
du løst betegner som skabelsesmyter, for slet ikke 
at tale om Visnus avarataer. Giver det mening?

Så kort sagt ville jeg, hvis jeg var dig, slet 
ikke forsøge at koble evolutionsteori og vedisk/
hinduistisk tankegang sammen. Hvorfor ikke 
bare forklare, hvordan de som opfattelser er 
hinandens diametrale modsætninger, og lade 
det blive ved det?

Med venlig hilsen,
Leif Asmark Jensen

NÅR GANGES BLIVER TØR
Kaminimohan var en meget indadvendt 

person og næsten umulig at få ud at sit hus. 
En dag kom en af hans venner og sagde: “O 
Kaminimohan, der er en stor sadhu på besøg 
i Mayapur. Lad os tage over og lytte til ham.” 

Kaminimohan var meget uvillig til at forlade 
sit trygge hjem blot for at høre på en sadhu 
og kom med mange indvendinger. Hans ven 
forsøgte da at lokke ham på en anden måde. 
“Lige nu er der et omrejsende tivoli i Kuliya 
med al mulig morskab. Lad os tage hen og 
nyde dagen der.” 

Dette forslag fangede Kaminimohans interes-
sere, så han lod sig omsider overtale til at tage 
med for at nyde dagen i forlystelsesparken. 

Vennens plan var at overtale Kaminimohan 
til at tage med over Ganges til Mayapur, når 
de alligevel var i Kuliya. Efter at Kaminimohan 
havde nydt forlystelsesparken et stykke tid, 
sagde hans ven derfor til ham: “Mayapur er 
lige ovre på den anden side af floden. Hvorfor 
tager vi ikke derover en time eller to?”

Da Kaminimohan forstod, hvor beslutsom 
hans ven var på at tage til Mayapur, blev han 
endnu mere beslutsom. “Min kære ven,” sagde 
han, “Jeg er meget bange for at sejle over flo-
den. Jeg bliver altid svimmel og får kvalme, når 
jeg er i en båd, og jeg er bange for at drukne 
og får hjertebanken. Og lige nu er det regntid, 
hvor Ganges er fuld af vand. Men jeg lover dig, 
at hvis Ganges til vinter, når der er mindre vand, 
bliver tør, og vi kan gå tørskoet over den, vil jeg 
helt sikkert tage med dig til Mayapur.” 

Hans ven sagde til ham: “Min kære Kamini-
mohan, Ganges bliver aldrig tør, og du kommer 
aldrig til Mayapur.”

Fortalt af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. 
Mange af os tror, at vi lige skal være færdige 
med alle vores materielle anliggender, og der-
efter vil vi helt sikkert blive seriøse med hensyn 
til åndeligt liv. Det kommer ikke til at ske. Vi 
vil aldrig blive engageret i hengiven tjeneste, 
medmindre vi starter med det samme.
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Atma
På linje med mange fysiske felter, der 

udviser partikelegenskaber, har bevidst-
hedsfeltet ifølge de fleste vediske filosofiske 
skoler også en fundamental enhed, der på 
sanskrit kaldes atma. Jeg har taget dette 
nyttige begreb til mig grundet dets præcise 
betydning og definition. Det er den mindste 
individuelle enhed, der besidder bevidsthed, 
og er opbygget af bevidsthedens egenskab. 
Atmaen er subjektet i vores personlige ople-
velse. Den er jeg’et, fornemmelsen af “hvem 
jeg er” eller det bevidste jegs enhed, der har 
den grundlæggende opfattelse af personlig 
eksistens, identitet og bevidst individualitet.

De vediske traditioner udforsker, hvordan 
atmaen kan udvide sin selvopfattelse ved at 
identificere sig med en udefrakommende per-
sona. Personaer er former for selvopfattelser, 
der opstår i forbindelse med den fysiske krop, 
mentale konstruktioner, sociale forhold osv. 
Der er et klart skel mellem atmaen som det 
bevidste jeg, dvs. den enhed, der er i stand 
til at have en subjektiv bevidsthed, og de 
forskellige former for psykologisk indhold 
og opfattelser, deriblandt opfattelser af vores 
selvbillede.

Sankhya og sindet som grænseflade
For at denne model skal være troværdig, 

skal den kunne beskrive mekanismerne, 
igennem hvilke bevidstheden observerer 
stoffets funktioner. I sankhya-analysen fa-
ciliteres interaktionen mellem det bevidste 
jeg og den fysiske verdens egenskaber af 
et sæt ikke-neurale kognitive funktioner, der 

fungerer som en slags grænseflade. Skåret 
ud i pap er dette koncept lig med den tradi-
tionelle funktion, der generelt bliver refereret 
til som “sindet”. Sankhya opfatter sindet 
som en grænseflade, et ikke-neuralt fysisk 
organ med den ubevidste kognitive evne til 
at afkode fysiske systemers informationer 
og præsentere dem i et qualia-format, som 
bevidstheden kan forstå.

Moderne sindsfilosofi har en tendens til at 
kategorisere bevidsthed, kognition, følelser, 
opmærksomhed og al vores mentale ballast 
under samme vage koncept, der kaldes sin-
det, og derefter skabe yderligere forvirring 
inden for feltet ved at sætte dem i samme 
kategori som hjerneprocesser.

I sin essens redegør sankhya-systemet for 
de særskilte roller, det bevidste jeg, sindet 
og hjernen spiller. Denne trefoldige model 
er en genial indsigt fra en tidløs visdom. 
Den kan helt sikkert finde anvendelse inden 
for klinisk psykologi, uanset hvordan man 
anskuer ontologien. Den har også paralleller 
inden for moderne teknologi. Tænk over de 
fire elementer i en computers processering: 
sensorerne, CPU’en, skærmen og operatø-
ren. Sensorerne indsamler information, der 
behandles i CPU’en. En sådan data i digitalt 
format er tilstrækkeligt for computeren til 
at kunne analysere og handle på. Hvad er 
så skærmens formål? Den er der ikke for 
CPU’ens skyld. Snarere er den anordnin-
gen, igennem hvilken computerens indre 
funktioner bliver synlige for observatøren, 
der er et separat levende væsen. Skærmen 
fungerer som en grænseflade, der tillader to 

HVORFOR BEVIDSTHED 
VOLDER VIDENSKABEN PROBLEMER, 4

af Akhandadhi Dasa (Oversat af Christopher Thuesen)

Dette er sidste del af en tale, Akhandadhi Prabhu gav første gang ved konferencen “Con-
sciousness in Science” i Gainesville, Florida, i januar 2019. Her er den hentet fra ISKCON 
Communications Journal, Volume 12, 2021, hvor den forefindes med fodnoter og referencer. 
De første tre dele bragtes i de forrige numre.
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vidt forskellige enheder – en silikonechip og 
et menneske – at kommunikere.

På samme måde beviser qualias ikke-
neurale natur og mentale indhold, at hjernen 
kræver en form for grænseflade mellem dens 
data og en uafhængig observatør. Compute-
rens fire funktioner kan sammenlignes med 
sanserne, hjernen, sindets grænseflade og 
atma-observatøren. Det svarer også til vores 
intuitive forståelse. Selv om det ville være for 
omfangsrigt at gå i detaljer med det i denne 
artikel, er det muligt at bruge princippet om et 
ikke-neuralt grænsefladesind til at redegøre 
for de to eksempler med ’visuel sparsom-
melighed’ og ’processerings-tidsforskydning’ 
uden at skulle ty til, at al vores opfattelse er 
en illusorisk hallucination, eller at vi lever i 
fortiden.

Vilje
For at værdsætte denne fremgangs-

metodes implikationer kan vi stille endnu 
et spørgsmål. Er denne bevidste enhed, 
atmaen, blot en observatør, eller besidder 
den også en vilje? Sankhya-systemet giver 
en detaljeret analyse af sindet som et sæt 
af kognitive underfunktioner, der på en 
kompleks måde former deres interaktioner i 
deres behandling af informationsstrømmen 
og omformningen af fysiske egenskaber fra 
vores omkringliggende verden til indre, sub-
jektive oplevelser af qualia. Sankhya beskriver 
opfattelse som en afkodning af de fysiske 
objekters egenskaber og de neurale data til 
mentalt indhold. I relation til fysikken er ideen, 
at stoffets egenskaber er en manifestation af 
iboende information. Interaktionerne mellem 
fysisk stof og sindet og mellem sindet og be-
vidstheden medfører ikke blot udvekslingen, 
men også omformningen af informationens 
format.

Hvis opfattelsesprocessen faciliterer in-
formationsstrømmen fra den ydre verden til 
vores indre mentale oplevelse, er viljen den 
modsatte proces. Vedanta, vaisnava, sank-
hya og yoga-sutra-traditionerne fastslår, at 

bevidstheden er kausal, for den er en kilde 
til original information, der giver ophav til 
ændringer i de fysiske systemer. Vilje eller fri 
vilje kan defineres som atmaens ønske om at 
variere sin oplevelse.

Yoga-sutra beskriver tydeligt denne se-
kvens. Viljen, som atmaen udviser, skaber 
et bestemt mentalt indhold i form af hensigt, 
ønske, strategi osv. Indholdet af sådanne 
hensigter eller formål (arthavattva) indkodes i 
et datasæt i form af specifikke kombinationer 
af de tre gunaer (tilstande eller kvaliteter). 
Denne guna-data former avyaya, det konsti-
tutionelle informationsindhold, der derefter 
specificerer de underbevidste sanselige 
kvaliteter, tan-matra’erne (subtil lyd, berøring, 
form, smag og lugt). Når tan-matra’erne med 
disse guna-specifikationer så er indkodet i de 
fem elementers felt, maha-bhuta’erne (jord, 
vand, ild, luft og æter), manifesteres maha-
bhuta’ernes bestemte observerbare egenska-
ber og kan registreres af vores sanser.

Dette er fænomenet, som Robert Jahn 
og Brenda Dunne så grundigt undersøgte 
igennem Princeton Engineering Anomalous 
Research (PEAR) eksperimenterne, der fandt 
sted mellem 1979 og 2007. Formålet med 
forskningen var at studere interaktionen 
mellem den menneskelige bevidsthed og 
sensitive fysiske apparater. Forfatterne kon-
kluderede: “De enorme databaser, der blev 
skabt igennem PEAR, er et klart bevis på, at 
menneskets tanker og følelser kan skabe mål-
bare påvirkninger i den fysiske virkelighed.”

Den vediske model er samstemmende med 
denne forskning, og derfor er der nu en række 
forskere, der leder efter måder, hvorpå man 
kan undersøge den ikke-neurale bevidstheds 
vilje og dens interaktion med forskellige fysi-
ske og biologiske systemer.

Kilde til ny information
Hvad betyder det for resten af videnska-

ben? Min opfattelse er, at alle videnskabelige 
studier relaterer til informationsindholdet, der 
definerer systemers egenskaber og interak-
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eller et præcist specificeret system opstår fra 
lavinformationskilder- eller processer. Måske 
alle steder, hvor der opstår en specificitet fra 
en tilstand af ’hvid støj’, for eksempel inden 
for biologi, fysik, kosmologi osv. Måske hvor 
et indledende stadium besidder uforklarlig 
lav entropi eller finjustering af sine parametre, 
eller hvor der foregår ikke-lineære interak-
tioner mellem dele af et system, der skaber 
emergent kompleksitet.

PEAR-resultaterne indikerer, at effekten af 
hensigten forstærkedes, når forsøgsperso-
nerne identificerede sig med systemet, de 
forsøgte at påvirke, eller når en gruppe for-
søgspersoner delte den samme hensigt, og 
at sådanne effekter kunne opnås, uanset hvor 
lang afstand der var til apparaturet, eller om 
intentionen fandt sted før eller efter målingen. 
Der var også forudgående undersøgelser 
af indflydelsen på tilfældighedsmaskiner af 
andre arters psykologiske hensigter.

For at opsummere forefindes der et klart ra-
tionale for at foreslå, at bevidsthed er en irre-
ducibel egenskab. I sammenligning med rent 
fysikalistiske tilgange forklarer ideen om den 
ikke-neurale bevidsthed som en fundamental 
egenskab ved virkeligheden langt bedre op-
fattelse, forskellige psykologiske faktorer og 
subjektiv erfaring. Sådant et perspektiv giver 
også en måde at integrere vores videnskabe-
lige og humanitære felter med de personlige 
overbevisninger og intuitioner, de fleste af os 
har om naturen af vores egen eksistens, og 
kan muligvis åbne for umådelige muligheder 
inden for forskning og opdagelser. Det kan 
sågar lede os til at udvikle nye teknologier, 
nye redskaber og nye fremskridt, og det 
kunne løse mange af anomalierne, der plager 
de herskende teorier om livets oprindelse, 
artsdannelse, den kosmiske finjustering, den 
universelle struktur, kvantefænomener osv. 
Alt i alt vinder videnskaben kun ved at tage 
bevidsthed til sig i stedet for at ignorere den. 
Bevidsthed er mere end blot den manglende 
brik i det videnskabelige puslespil – den er 
selve det manglende fundament.

tioner, uanset om disse systemer er fysiske, 
kemiske eller biologiske. Der er talløse til-
fælde, hvor forskningen støder på uforklarlige 
ændringer i entropi og informationsindhold. 
Det sædvanlige forsøg på at forklare disse 
er at tilskrive sådanne effekter til vage stoka-
stiske eller tilfældige processer. Men hvorfor 
ty så skråsikkert til tilfældighed? Sådanne 
’forklaringer’ lever ikke op til kriteriet for vi-
denskabelige teorier, for de forklarer intet og 
kan ikke testes, men afskrækker tværtimod 
yderligere forskning.

Måske er der brug for en ny åbenhed over 
for en kendt kilde til ny information, en ind-
rømmelse af, at information, der genereres 
af bevidst intention, kan være ansvarlig for 
det øgede, specificerede eller integrerede 
informationsindhold, som vi kan observere i 
systemer. For dem, der har en mistanke om, 
at bevidsthed ikke kan reduceres til neural 
kompleksitet, vil sådan en tilgang virke nød-
vendig og ikke blot indbildning. Resultaterne 
fra PEAR og andre undersøgelser har påvist 
indflydelsen af bevidst hensigt fra individuelle 
og sammenhængende kollektive bevidsthe-
der. Tiden kan meget vel være inde til mere 
dybdegående forskning ift. forbindelsen 
mellem bevidst vilje, psykologisk intention og 
ændringen eller manipulationen af informati-
onsindholdet i fysiske, biologiske, neurale og 
kvantefysiske systemer. For eksempel mener 
jeg, at Stuart Hamerofs forskning (selv om jeg 
ved, at han har en anden fortolkning) angå-
ende ’orkestreret objektiv reduktion’ indikerer 
en potentiel rute, igennem hvilken ikke-neural 
bevidsthed kan påvirke kvantetilstande i 
mikrotubuli og bevirke ikke-deterministisk 
neural aktivitet.

Hvad nu, hvis effekten af hensigt, hvad end 
den stammer fra lokaliserede, kollektive eller 
altgennemtrængende kilder til bevidsthed, 
kan påvises at spille en vital rolle i formatio-
nen af højere informationsstrukturer og -pro-
cesser inden for fysikken og biologien? Hvor 
ville vi kunne observere den effekt? Måske i 
situationer, hvor et højere informationsniveau 
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Frisk tomatsuppe
Tilberedelsestid: 40 minutter
Portioner: 4

8 mellemstore tomater, skåret i 
8 skiver

4 spsk. smør
1 lille æble, skrællet med kerne-

huset fjernet, skåret i 8 skiver
1 lille tørret, rød chili
2 tsk. frisk ingefær, skrællet og 

skåret i tern
½ tsk. spidskommenfrø
5 dl vand
2 spsk. fuldkornsmel
½ tsk. sukker
1 dl creme fraiche
2 spsk. friskrevet koriander, persille eller dild

1. Fjern skindet fra tomaterne ved at koge 
dem i vand i tre minutter og sænk 
dem efterfølgende i koldt vand. Fjern 
kernerne.

2. Smelt 1 spsk. smør i en gryde over mid-
delvarme. Tilsæt tomat, æble, chili, in-
gefær og spidskommenfrø og steg i 1-2 
minutter. Hæld 1 dl vand i. Sæt låg på 
og sænk temperaturen til middelvarme. 
Koges nænsomt i 20-25 minutter, indtil 
tomaterne er blevet bløde og mosede.

3. Blend tomatblandingen sammen med 
4 dl vand.

4. Smelt 3 spsk. smør i en gryde over lav 
varme, tilsæt mel og steg i 2-3 minut-
ter under konstant omrøring. Tilføj de 
blendede tomater under omrøring, 
imens der hældes, og bring det til at 

simre. Tilsæt sukker og salt og lad det 
simre i højst 5 minutter mere. Tilsæt 
creme fraiche. Pas på med ikke at lade 
suppen koge, for det vil få suppen til at 
skille. Fjern suppen fra komfuret, pynt 
med friske urter. Ofres til Krsna.

Frisk æblekage
Tilberedelsestid: 50 minutter
Portioner: 6-8

6 spsk. smør
2 dl sukker
½ dl tykmælk/yoghurt
1 tsk. stødt vanilje
1 tsk. bagepulver
1 tsk. bagesoda
1 tsk. stødt kanel
½ tsk. stødt muskatnød
½ tsk. stødt allehånde
½ tsk. stødt nellike
3½ dl hvidt mel
5 dl rå æbler, finthakket eller revet (behold 

skrællen på)

af Visakha-devi Dasi

HVEM VOKSER
AFGRØDERNE FOR? DEL 2

Visakha Dasi fortalte i sidste nummer om sin veninde Janesvari, der selv dyrkede en stor del 
af sine egne frugter og grønt. Her følger resten af Janesvaris opskrifter, som der ikke var plads 
til i sidste nummer.
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1. Forvarm ovnen til 175 grader. Smør 
olie på en bradepande på 20 cm. Pisk 
smør og sukker, indtil det får en jævn 
konsistens, og tilsæt tykmælk, vanilje, 
bagepulver, bagesoda og krydderier. 
Pisk grundigt. Tilføj mel og pisk videre. 
Dejen vil hærdes. Hæld æblerne i. 
Spred miksturen på bradepanden og 
bag æblerne i 35 minutter, eller indtil de 
er klar. Ofres varmt til Krsna med frisk 
flødeskum på.

Agurkesalat
Tilberedelsestid: 10 minutter
Portioner: 3-4

1 stor agurk
1 dl creme fraiche
1 dl tykmælk/yoghurt
1 spsk. olivenolie
1 spsk. citronsaft (helst frisk)
1 tsk. salt
½ tsk. peber
½ tsk. paprika blandet med sukker
1 lille bundt frisk dild eller persille (valgfrit)

1. Pisk alle ingredienserne bortset fra 
agurk sammen i en skål.

2. Vask og skræl agurken. Skær den i 
halve på langs. Skær de halve i halve 
på langs. Skær de kvarte i 1 cm stykker. 
Bland med resten af ingredienserne. 
Ofres til Krsna.

Sprøde auberginer
Tilberedelsestid: 25-30 minutter
Portioner: 10-12

900 gram aubergine
1 spsk. tykmælk/yoghurt
3 tsk. persille
½ dl revet ost
0,8 dl rasp eller hvedekim
¼ tsk. hing (asafoetida)
½ tsk. salt

½ tsk. sort peber
ghee eller vegetabilsk olie til dybstegning

1. Skræl auberginerne og skær i terninger. 
Kog dem i en gryde i en lille smule vand, 
indtil de bliver bløde. Hæld vandet fra 
og mos dem. Tilsæt de resterende 
ingredienser. Lav 3 cm store kugler ud 
af blandingen. Om nødvendigt tilføjes 
mere hvedekim eller rasp. Steg kug-
lerne i ghee eller vegetabilsk olie. Dup 
kuglerne rene for olie. Ofres til Krsna.

Blomkål, peberfrugt og tomater
Tilberedelsestid: 35 minutter
Portioner: 4-6

2-3 mellemstore friske tomater
3 spsk. ghee eller olivenolie
1 tsk. oregano blandet med hing (asafo-

etida)
1 mellemstor grøn peberfrugt
3 dl blomkål
½ tsk. salt
½ tsk. peber
1 dl creme fraiche

1. Fjern skindet fra tomaterne ved at koge 
dem i vand i tre minutter og sænk dem 
efterfølgende i koldt vand. Fjern ker-
nerne, hak tomaterne og sæt til side 
til senere.

2. Varm ghee eller olivenolie i en mellem-
stor gryde over middelvarme. Tilsæt 
oregano, hing og peberfrugtstykker 
og steg i et par minutter, indtil de bliver 
let gyldne. Tilsæt blomkål. Omrør, så 
alle blomkålsstykkerne bliver dækket 
af krydderierne, og steg dem i 5-6 
minutter. Tilsæt tomater, salt og peber. 
Rør grundigt, sænk varmen og sæt låg 
på. Steg i omtrent 10 minutter, indtil 
blomkålen bliver blød. Det er måske 
nødvendigt at tilføje lidt vand. Fjern gry-
den fra blusset og tilsæt creme fraiche. 
Ofres til Krsna.
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For et par måneder fik jeg (Lalitanatha Dasa) 
en henvendelse fra DR om nogle spørgsmål, 
de gerne ville have svar på fra os i forbindelse 
med en udsendelsrække med Professor Peter 
Lund Madsen (hjerne-Madsen). Her følger 
spørgsmålene og svarene, der specifikt er 
rettet til en hjerneforskerorienteret videnskabs-
mand og hans publikum. Samtidig er de holdt 
så korte og præcise som muligt på grund af det 
tilsigtede medium, en fjernsynsudsendelse.

SPØRGSMÅL: Hvad er meningen med 
livet?

SVAR: Lad mig først stille et andet spørgs-
mål: Er livet overhovedet noget, der kan 
være en mening med? Hvis vi bare er en 
samling biokemiske reaktioner og processer 
i hjernen, og alt slutter, når kroppen dør, og 
hjernen slukker, kan der altså slet ikke være 
nogen mening til at begynde med.

Men vi må heldigvis være mere end det, 
for reinkarnation kan faktisk observeres. 
Reinkarnation betyder, at den samme person 
befinder sig i forskellige kroppe på forskel-
lige tidspunkter. Det sker lige for øjnene af 
os. Jeg kan se, at min krop ændrer sig hele 
tiden fra barn til ung til voksen til gammel, 
men alligevel er jeg altid den samme bevidste 
mig. Når kroppen hele tiden ændrer sig, og 
jeg ikke gør det, må kroppen og jeg være to 
forskellige ting. På den måde er reinkarnation 
let at få øje på. Set i det lys må forsøget på 
at finde personligheden eller jeg’et gennem 
hjerneforskning derimod være spild af tid, for 
det er slet ikke fra hjernen, at bevidstheden 
kommer fra.

Meningen med menneskelivet må derfor 

være at få svar på, hvem jeg er, hvorfor jeg 
er her i denne verden, og hvad der er bag 
alting. Det er forskellen på menneske og 
dyr. Mennesker kan stille sådanne spørgs-
mål, dyr ikke. Mennesker, der ikke stiller 
sådanne spørgsmål, er ikke bedre end dyr.* 

SPØRGSMÅL: Er mennesket godt eller 
ondt?

SVAR: Det kommer an på. Som evige sjæle 
kan vi frit vælge, hvad vi vil. Arbejder vi for at 
få åndelig erkendelse, er det godt. Vælger vi 
at fjerne os fra åndelig erkendelse, er vi onde. 
Vi har ingen forudbestemt, uforanderlig ond 
natur, vi ikke kan sætte sig os ud over.

SPØRGSMÅL: Hvorfor er det svært at 
være menneske?

SVAR: Hvem siger, det er svært? Hvis man 
bruger menneskelivet på det, som det er 
beregnet til, nemlig at erkende, hvem man 
selv er, og i bund og grund på at genoplive sit 
kærlighedsforhold til den Højeste Sjæl, der er 
bag alting – Gud eller Krishna med andre ord 
– opdager man, at der er en dyb mening med 
alting, og at man har en ven, der altid hjælper 
én igennem de vanskeligste situationer. Det 
er kun, når man ingen åndelig indsigt har, at 
livet virker svært og meningsløst.

* Et fjerde spørgsmål var: ”Hvad er forskel-
len på menneske og dyr?” Dette spørgsmål 
blev også besvaret i det første svar.

BREVKASSE: HJERNEFORSKER: 
HVAD ER MENINGEN MED LIVET?

Sankarsana Dasa 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. 
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TEMPLET I 

KØBENHAVN
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 53 83 11 08
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Søndag den 10. april: Rama Navami, Herren Rama-
candras fremkomst. Festival fra klokken 15.

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 17.00 - 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

Aarhus
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.intelligentdesign.dk
Videnskabsside om det seneste inden for debatten 
omkring evolution, Darwin og intelligent design

   
ISKCON NORGE 
HAREKRISHNA.NO

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Hos os i Iskcon Oslo bliver det dette program i mars:

Hver lørdag fra 16 - påmelding nødvendig
Hver søndag fra kl 13 - påmelding nødvendig 
Se Iskcon Oslo på Facebook for påmelding.

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag og 
prasada. 
Friday kirtan: Hver siste fredag i måneden kl. 17-19. 
(29. april)

Web: harekrishna.no
Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon
Mail: govindabergen@gmail.com

Krishnas Cuisine
Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no

Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00, 
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.



RAMA NAVAMI 2022
Søndag den 10. april er det Rama Navami, Herren Ramacandras fremkomstdag. Gud-

dommens Højeste Personlighed nedsteg for mange millioner år siden som Ramacandra 
for at vise eksemplet på den ideelle konge og en perfekt efterlevelse af religionens prin-
cipper, dharma. 

Rama Navami er en af årets største festivaler, der også nyder stor popularitet i den 
bredere hinduverden og har gjort det i tusindvis af år. I København er der fest for Herren 
Rama fra kl. 15. 


