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Forord 2019  

Krishnamurti's Psykologi udkom i 1983, dvs. for snart 35 år siden. Oprindelig 
blev mit kendskab til Jiddu Krishnamurti's filosofi vakt langt tidligere af en far til 
en af mine ungdoms venner. Da han hørte, at jeg planlagde at læse filosofi og 
psykologi ved Københavns Universitet, anbefalede han mig at læse 
Krishnamurti's bogFreedom for the known (Dansk: Frihed i Nuet). Det tændte 
interessen, som i perioder har været ganske levende.  

På filosofistudiet fik jeg mulighed for at skrive en opgave om Krishnamurti og 
kunne derved fordybe mig yderligere i hans specielle opvækst og livsfilosofi. Det 
viste sig, at der fandtes en dansk afdeling af den internationale Krishnamurti 
Komite, som lå inde med tre 16 mm film, bl.a. med interviews med Krishnamurti. 
Det vigtigste interview befandt sig på Borgens Forlag, som var det forlag, der 
stod for de bedste danske oversættelser af Krishnamurti's bøger.  

Jeg fortalte Jarl Borgen, forlagets stifter og administrerende direktør, om min 
universitetsopgave, og han indvilligede i at låne mig filmen, hvis han så til 
gengæld måtte læse opgaven, når den var færdig. Et par måneder efter 
kontaktede han mig: Han ville gerne udgive opgaven som en bog, men den 
skulle heddeKrishnamurti's psykologi (jeg havde foreslået titlen Krishnamurti's 
Livsfilosofi – en indføring). Herefter sørgede Jarl Borgen for et møde med Mark 
Edwards, Krishnamurti's personlige fotograf, hvis sort/hvide portræt af 
Krishnamurti, efter fælles aftale, kom til at pryde bogens forside.  

Kort tid efter udgivelsen af bogen blev jeg inviteret til et møde i Den danske 
Krishnamurti Komite. Til min forundring bestod dagsordenen ved mødet 
udelukkende i, at de andre tilstedeværende, udspurgte mig om, hvem jeg troede 
jeg var, siden jeg kunne få den tanke, at jeg havde ret til at skrive en bog om 
Krishnamurti. Havde jeg nogensinde mødt Krishnamurti endsige fået en 
bemyndigelse, der gav mig ret til at måtte skrive en bog om ham? - Et andet 
komitemedlem nævnte med dårligt skjult foragt, at min bog var så fuld af 
selvfølgeligheder, at hun selv let kunne have skrevet den på en dag eller to. Her 
fik jeg, lettere rystet, indsparket min eneste kommentar den aften, nemlig om 
hun da havde læst min bog? For der var selvfølgelig ikke noget, jeg hellere ville 
end at svare på spørgsmål om dens indhold. Hendes overraskende svar var, at 
hun da aldrig kunne finde på at læse min bog. Var jeg ikke var klar over, at man 
ikke diskuterede eller gengav Krishnamurti's filosofi? Man lyttede til 
Krishnamurti, når han talte. Man debatterede ikke de ting, han sagde. 

Jeg blev mildest talt målløs. Det var en af dens tids kontaktpersoner for den 
danske Krishnamurti komite, der udtalte disse ord. Da der så senere blev 
nedlagt forbud mod, at jeg deltog ved de månedlige såkaldt ”offentlige” 
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fremvisninger af udvalgte videofilm med Krishnamurti's dialoger, angiveligt fordi 
jeg ødelagde stemningen ved min tilstedeværelse, stod det klart for mig, at der 
måtte være noget ved Krishnamurti og hans Krishnamurti Foundation Trust, jeg 
havde misforstået eller ikke havde forstået til bunds. At den danske Krishnamurti 
komite så på et senere tidspunkt skiftede spor og tog min bog med i deres 
litteraturhenvisninger, ændrede dog intet ved virkningen af de erfaringer, jeg 
allerede havde gjort mig. Jeg begyndte uvilkårligt at interesse mig for den 
indflydelse Krishnamurti's person og optræden havde på inderkredsen omkring 
ham og søgte endvidere mere viden om Krishnamurti's opfattelse af sig selv og 
sin filosofiske virksomhed.  

Selv om Krishnamurti har udtalt, at sandheden er et vejløst land, samt at man 
ikke bør lytte til guruer, eller betragte ham som en guru, men være sit eget lys, 
viste det sig, at folk reelt set opførte sig som om han var en guru, både dengang 
og i tiden efter hans død i 1986. Det er der selvsagt noget uforeneligt i, noget 
paradoksalt ved, som gør, at det føles naturligt at undersøge, om Krishnmurti i 
det hele var så fri en person, som han til tider selv udgav sig for at være.  

I hvilket omfang var Krishnamurti betinget af sin egen opdragelse og opvækst 
i Det Teosofiske Samfund? Og hvor bundet var han egentlig af de 
organisationer, der repræsenterede de praktiske foranstaltninger omkring ham, 
som bl.a. involverede driften af flere internationale Krishnamurti'skoler?  

Læser man de store biografier om Krishnamurti, herunder i de indiske biografier, 
men også i forskellige kapitler i Mary Lutyens meget betagende bøger om 
Krishnamurti's liv, får man hurtigt det indtryk, at de uklarheder, der kan herske 
omkring Krishnamurti's person, sandsynligvis også hænger sammen med, at 
han, igennem det meste af sit voksne liv, grundlæggende er i tvivl om, hvem han 
egentlig er, og hvorfra hans lære, hans filosofi, kommer.  

Hvem er Krishnamurti, og med hvilken myndighed taler han? Er Krishnamurti et 
ganske almindeligt menneske, som du og jeg, sådan som han ofte selv 
udtrykker det, der på et tidspunkt har gennemgået nogle specielle erfaringer, en 
proces, måske: en psykologisk revolution, der har gjort ham fri for enhver form 
for betingning, eller er han fra begyndelsen anderledes end andre mennesker, 
måske født fri for enhver form for tendens til at lade sig betinge eller påvirke i 
den ene eller den anden retning? Som han udtaler det om sig selv i Mary 
Lutyens biografi:  

"Denne mands sind er tomt, og har været det fra han var barn til nu." 

Alternativt set: Er Krishnamurti en person, der ikke er sig sine egne betingelser 
bevidst, jf. bl.a. virkningerne af morens tidligere dø, - det komplicerede forhold til 
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sin faren, - tabet af sin bror ,- opvæksten i det teosofiske samfund med 
prægningen fra Annie Besant og C.W. Leadbeater osv.?  

Disse spørgsmål, samt andre centrale spørgsmål om Krishnamurti og hans 
virksomhed som forfatter, taler og pædagog, giver hverken Krishnamurti eller 
hans biografer noget entydigt tilfredsstillende svar på.  

Biografien Lives in the Shadow with J. Krishnamurti vakte, ved dens udgivelse i 
1991, mildest talt bestyrtelse blandt inderkredsen omkring Krishnamurti og hans 
filosofi. Forfatteren, Radha Rajagopal Sloss, datter af Krishnamurti's, i en lang 
årrække, tætteste medarbejdere, ægteparret Rosalind og D. Rajagopal, fortæller 
i denne bog åbenhjertigt om Krishnamurti's forhold til sine forældre, herunder om 
en årelang hemmelig affære (fra 1932 til 1957), som Krishnamurti havde med 
hendes mor, Rosalind Rajagopal. Denne lidenskabelige kærlighedsrelation, 
skulle, angiveligt med Krishnamurti's vidende og accept, have afstedkommet tre 
illegale og derfor også, ud fra dens tids forhold, farlige abortindgreb.  

Hertil kommer den overraskende kortlægning af en årelang fejde som 
Krishnamurti førte med Radhas far, D. Rajagopal, angående bl.a. de 
publikationsrettigheder og den personlige korrespondance, der ifølge tidligere 
aftaler, var i D. Rajagopals varetægt. 

Ifølge Radna var den egentlige årsag til denne kamp, der på et tidpunkt førte til, 
at Krishnamurti anlagde retssag mod sin førhen tætte ven for misligholdelse af 
betroede midler, Krishnamurti's frygt for, hvad ville der ske med hans image, 
hvis breve eller notater, han ikke selv havde givet grønt lys for, nogensinde 
skulle blive offentligt tilgængelige. Han ønskede, skriver Radna, at få kontrol 
over disse papirer og breve uanset hvilke midler, det var nødvendigt at tage i 
brug. 

Radha peger endvidere på en måske overset forbindelse mellem Krishnamurti's 
filosofi og hans personlige, private liv. De problemer, Krihsnamurti behandler 
med dyb forståelse og indsigt i sine taler og dialoger, bl.a. om tid, frygt, død, 
sorg, afhængighed, ambition og utryghed, er ifølge Radna, problemer 
Krishnamurti privat kæmpede med igennem det meste af sit voksne liv. Hans, 
efter hendes overbevisning, hyppige forstillelser ved udsigt til konflikt eller krise, 
skulle således hænge sammen med hans forsøg på at undgå ubehagelige 
følelsesmæssige situationer, som han ikke så sig i stand til at kunne håndtere på 
en – for ham selv – tilfredsstillende måde.  

Hvis disse oplysninger og forståelser af Krishnamurti's person og filosofi har 
gyldighed, kan det selvfølgelig, især for den, der har været, eller er, ”rettroende” 
Krishnamurtielev kaste en skygge ind over hans filosofi og de mange 




