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August 2013
Fredag 2.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Kamika Ekadasi)
Lørdag 3.8 Bryd fasten mellem 5:19–10:36
Lørdag 10.8 Sri Raghunandana Thakuras  
  bortgang
                     Sri Vamsidasa Babajis bortgang
Lørdag 17.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Pavitropana Ekadasi)
                      Radha Govinda Jhulana Yatra begynder
Søndag 18.8 Bryd fasten mellem 5:47–10:44
                      Srila Rupa Gosvamis bortgang
                      Sri Gauridasa Panditas bortgang
Onsdag 21.8 Jhulana Yatra slutter
                      Herren Balaramas   

  fremkomstdag (faste indtil middag)
                      Srila Prabhupadas afrejse til USA
                      Caturmasyas anden måned  
  begynder – faste fra surmælk i en  
  måned
Onsdag 28.8 Sri Krishna Janmastami: Herren  
  Sri Krishnas fremkomstdag (faste  
  indtil midnat)
Torsdag 29.8 Nandotsava
                       Srila Prabhupadas fremkomstdag
  (faste til kl. 12.00) 
Søndag 1.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Annada Ekadasi)
Mandag 2.9 Bryd fasten mellem 6:16–10:01

Forsidebilledet er af Smita Krishna Swami, der kigger fra verdens 
højeste pyramide, Solpyramiden i Bosnien, 360 meter ned over 

dalbunden og byen Visoko. Læs mere om Bosniens pyramider på side 9.

Sri Krishna Janmastami 2013
Det er Sri Krishna Janmastami onsdag den 28. august, og Srila 

Prabhupadas Vyasa-puja er dagen derefter, torsdag den 29. august. 
De to dage fejres som altid i stor stil i Vanløse såvel som i Århus. 
Programmet for festerne kan læses på henholdsvis www.krishna.
dk og www.krishnahuset.dk. Vi glæder os til at se hinanden.

Se også omtalen af Sri Krishna og Srila Prabhupada under 
omtalen af festivaldage i august på side 6.
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Hvis man får noget bedre, 
opgiver man helt naturligt alt, der er dårligere. 
Vi ønsker nydelse, men upersonalisme og 
tomhedsfilosofi har skabt en sådan atmosfære, 
at vi er blevet forfaldne til materiel nydelse. 
Derfor er det vigtigt at forstå, at der er nydelse 
i forbindelse med den Højeste Person (purusah 
sa parah), når vi ser Ham ansigt til ansigt. I den 
åndelige himmel kan vi tale personligt med Gud, 
lege med Ham og spise sammen med Ham. Alle 
dette kan opnås gennem bhakti, transcendental 
kærlighedstjeneste til Herren. Imidlertid skal 
denne tjeneste være uforfalsket, eller med andre 
ord skal vi elske Gud uden at forvente materiel 
belønning. At elske Gud for at blive ét med Ham 
er også en form for forfalskning.

En af de væsentlige forskelle på den åndelige 
himmel og den materielle himmel er, at i den 
åndelige himmel har overhovedet eller lede-
ren af de åndelige planeter ingen rival. I alle 
tilfælde er den herskende personlighed på de 
åndelige planeter en fuldstændig ekspansion 
af Sri Krishna. Den Højeste Herre og Hans 
mangeartede manifestationer hersker over alle 
Vaikuntha-planeter. På Jorden er der for eksem-
pel konkurrence om positionen som præsident 
eller statsminister, men i den åndelige himmel 
anerkender alle Guddommens Højeste Person-
lighed som den højeste. De, der ikke anerkender 
Ham og forsøger at blive Hans rivaler, placeres i 
det materielle univers, der er ligesom et fængsel. 
Alle byer har et fængsel, som dog kun udgør 
en ubetydelig del af hele byen. I den åndelige 
verden er det materielle univers på samme måde 
et fængsel for de betingede sjæle. Det udgør kun 
en ubetydelig del af den åndelige himmel. Men 
det ligger ikke uden for den åndelige himmel, 
ligesom et fængsel ikke ligger uden for byen.

Indbyggerne på Vaikuntha-planeterne i den 
åndelige himmel er alle befriede sjæle. Srimad-

Bhagavatam fortæller os, at deres kropslige 
træk er nøjagtig som Guds. På nogle af disse 
planeter manifesterer Gud Sig med to arme, 
og på andre har Han fire. Ligesom den Højeste 
Herre har indbyggerne på disse planeter også 
to og fire arme, og der står skrevet, at man ikke 
kan se forskel på dem og den Højeste Person. I 
den åndelige verden er der fem slags befrielse. 
Sayujya-mukti er en befrielse, hvor man opgår 
i den Højeste Herres upersonlige eksistens, der 
kaldes Brahman. En anden form for befrielse 
er sarupya-mukti, hvor man får kropstræk nøj-
agtig som Guds. En tredje er salokya-mukti, 
hvor man kan bo på samme planet som Gud. I 
sarsti-mukti kan man have rigdomme på linie 
med den Højeste Herres. Og samipya-mukti 
sætter én i stand til altid at være hos Gud som 
en af Hans ledsagere ligesom Arjuna, der altid er 
sammen med Krishna som Hans ven. Man kan 
opnå enhver af disse fem former for befrielse, 
men af de fem accepteres sammensmeltningen 
med det upersonlige aspekt (sayujya-mukti) 
ikke af vaisnavaerne eller de hengivne. En 
vaisnava ønsker at tilbede Gud, som Han er, 
og beholde sin separate individualitet for at 
kunne tjene Ham, imens den upersonalistiske 
mayavadi-filosof ønsker at opgive sin indivi-
dualitet og blive ét med den Højestes eksistens. 
En sådan sammensmeltning med Gud anbefales 
hverken af Sri Krishna i Bhagavad-gita eller af 
vaisnava-filosoffernes discipelrække. Herren 
Caitanya Mahaprabhu skrev i den forbindelse i 
Sin Siksastaka (4):

“O almægtige Herre, Jeg har intet ønske om 
at samle rigdomme, og jeg ønsker heller ikke 
smukke kvinder eller mange tilhængere. Jeg 
ønsker kun Din årsagsløse hengivne tjeneste i 
mit liv – liv efter liv.”

Her refererer Herren Caitanya Mahaprabhu 
til “liv efter liv”. Når der er liv efter liv, er der 

 Srila Prabhupada taler ud
Et uddrag fra bogen Hinsides fødsel og død, der bygger på nedskrivninger af 

foredrag, som Srila Prabhupada gav i 1966 i New York.

I Krishnas selskab
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ingen befrielse. Befrielse betyder, at man enten 
kommer til de åndelige planeter eller opgår i 
den Højestes eksistens. I begge tilfælde er der 
ingen genfødsel i den materielle verden. Men 
Caitanya Mahaprabhu er ligeglad med, om 
Han er befriet eller ej. Hans eneste tanke er at 
være engageret i Krishna-bevidsthed – at tjene 
den Højeste Herre. Den hengivne er ligeglad 
med, hvor han er, og han bekymrer sig heller 
ikke om, hvorvidt han fødes i dyresamfundet, 
menneskesamfundet, halvgudesamfundet eller 
hvor som helst. Han beder kun Gud om, at han 
ikke må glemme Ham, og at han altid må være 
i stand til at engagere sig i Hans tjeneste. Denne 
form for bøn er et symptom på ren hengivenhed. 
Selvfølgelig befinder en hengiven sig i den ån-
delige verden, uanset hvor han er, selv mens han 
er i den materielle krop. Men han kræver ikke 
noget fra Gud for sin egen personlige ophøjelses 
eller bekvemmeligheds skyld.

Sri Krishna fortæller, at Han er let at komme 
til for den, der har hengivet sig til Ham, imens 
der er en vis risiko for yogierne, der praktiserer 
andre yoga-metoder. For dem har Han givet 
anvisninger i Bhagavad-gita (8.23) om det rette 
tidspunkt at forlade den grove krop på.

“O du bedste blandt Bharataer, nu vil Jeg gøre 
rede for de forskellige tidspunkter, hvor yogien, 
når han forlader denne verden, enten vender 
tilbage eller ikke kommer tilbage.”

Her tilkendegiver Krishna, at hvis man kan 
forlade sin krop på et bestemt tidspunkt, kan 
man blive befriet for aldrig mere at vende 
tilbage til den materielle verden. På den anden 
side antyder Han også, at hvis man dør på et 
andet tidspunkt, må man komme tilbage. Der 
er et vist element af tilfældighed her. Men der 
er ingen tilfældighed for en hengiven, der altid 
er i Krishna-bevidsthed, for han er garanteret 
adgang til Krishnas bolig i kraft af sin hengi-
venhed til Herren.

“De, der kender den Højeste Brahman, kom-
mer til denne Højeste ved at forlade verden på 
det tidspunkt, hvor ildguden øver sin indfly-
delse, i lyset, på et lykkevarslende tidspunkt 
om dagen, i løbet af de 14 dage, hvor Månen er 

tiltagende, eller i de seks måneder, hvor Solen 
rejser mod nord.” (Bhagavad-gita 8.24) 

Solen tilbringer seks måneder på den nordlige 
bane og seks måneder på den sydlige. Srimad-
Bhagavatam fortæller os, at ligesom planeterne 
bevæger sig, gør Solen det også. Hvis den, der 
kender Brahman, dør, når Solen er på sin nord-
lige bane, opnår han befrielse.

“Den mystiker, der forlader denne verden un-
der røgen, om natten, i de 14 dage, hvor Månen 
aftager, eller de seks måneder, hvor Solen går 
mod syd, kommer til måneplaneten, men vender 
atter tilbage. Ifølge Vedaernes opfattelse er der 
to måder at forlade denne verden på. Den ene 
er i lyset og den anden i mørket. Går man bort 
i lyset, kommer man ikke tilbage, men forlader 
man verden i mørket, vender man tilbage.” 
(Bhagavad-gita 8.25–26)

Dette er alt sammen tilfældigt. Vi ved ikke, 
hvornår vi skal dø, og vi kan dø ved et tilfælde 
når som helst. Men for en bhakti-yogi, der er 
etableret i Krishna-bevidsthed, er der intet til-
fældigt. Han er altid sikker.

“Selv om de hengivne kender disse to veje, O 
Arjuna, er de aldrig forvirrede. Vær derfor altid 
fast forankret i hengivenhed.” (Bhagavad-gita 
8.27)

Det er allerede blevet fastslået, at den, der i 
dødsøjeblikket tænker på Krishna, omgående 
overføres til Krishnas bolig.

“Og den, der på dødstidspunktet, hvor han 
forlader sin krop, udelukkende husker på Mig, 
opnår øjeblikkeligt Min natur. Om det hersker 
der ingen tvivl.” (Bhagavad-gita 8.5)

”Den, der mediterer på Mig som Guddom-
mens Højeste Personlighed med sindet konstant 
engageret i at huske på Mig uden at blive afledt 
fra vejen – han, O Partha, kan være sikker på at 
nå Mig.” (Bhagavad-gita 8.8)

En sådan meditation på Krishna kan synes 
meget vanskelig, men det er den ikke. Hvis man 
praktiserer Krishna-bevidsthed ved at synge 
og recitere maha-mantraet – Hare Krishna, 
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare – bliver man hurtigt hjulpet. Krishna og 



-5-

Hans navn er ikke forskellige fra hinanden, 
og Krishna og Hans transcendentale verden 
er heller ikke forskellige. Igennem lyd kan vi 
være sammen med Krishna, og Han vil være 
sammen med os. Hvis vi for eksempel synger 
Hare Krishna på gaden, vil vi se, at Krishna hele 
tiden går sammen med os, ligesom når Månen 
står på himlen over os, bemærker vi, at den også 
følger med os. Hvis Krishnas lavere energi kan 
synes at følge med os, er det så ikke muligt for 
Krishna Selv at være hos os, når vi synger Hans 
navne? Han ønsker at holde os med selskab, men 
vi må kvalificere os til at være i Hans selskab. 
Hvis vi imidlertid altid er optaget af at tænke på 
Krishna, kan vi være sikre på, at Krishna altid 
er hos os. Herren Caitanya Mahaprabhu beder:

“O min Herre, Dit hellige navn kan alene give 
enhver velsignelse til alle levende væsener, og 
derfor har Du hundreder og millioner af navne 
som Krishna og Govinda. I disse transcenden-
tale navne har Du anbragt alle Dine transcenden-
tale energier, og der er ingen faste eller stramme 
regler for recitationen af disse hellige navne. O 
min Herre, af venlighed sætter Du os i stand til 
med lethed at komme til Dig ved at synge Dine 
hellige navne, men jeg er så uheldig, at jeg ingen 
tiltrækning har til dem.” (Siksastaka 2)

Blot ved at fremsige Hare Krishna maha-
mantraet kan vi opnå alle fordelene fra Krishnas 
personlige selskab. Herren Caitanya Maha-
prabhu, der anses for ikke blot at være en reali-
seret sjæl, men en direkte inkarnation 
af Krishna Selv, har gjort opmærksom 
på, at i denne Kalis tidsalder, hvor folk 
ikke har nogen virkelig mulighed for 
selvrealisering, er Krishna så venlig, 
at Han har givet denne sabda (lydin-
karnation), der er nedsteget i form 
af transcendental lyd, Hans hellige 
navne. At synge disse navne er yuga-
dharmaen, vejen til selverkendelse 
i denne tidsalder. Ingen særlig kva-
lifikation er nødvendig for at kunne 
praktisere denne metode. Vi behøver 
ikke engang at kunne sanskrit. Lyden 
af Hare Krishna-mantraet er så kraft-

fuld, at hvem som helst med det samme kan 
begynde at synge og recitere det uden noget 
kendskab til sanskrit overhovedet.

“En person, der følger den hengivne tjenestes 
vej, bliver ikke berøvet de resultater, der kom-
mer af at studere Vedaerne, udføre offerhan-
dlinger, gennemgå askese, give i velgørenhed 
eller efterstræbe filosofiske og frugtbærende 
handlinger. Blot ved at gøre hengiven tjeneste 
opnår man resultaterne af alle disse, og til 
sidst kommer man til den højeste evige bolig.” 
(Bhagavad-gita 8.28)

Her fortæller Krishna, at formålet med alle 
vediske instruktioner er at opnå livets endelige 
mål – at vende tilbage til Guddommen. Alle 
skrifter fra alle lande sigter mod dette mål. Dette 
har også til alle tider været budskabet fra alle 
religiøse reformatorer eller acaryaer. I Vesten 
spredte Herren Jesus Kristus det samme budsk-
ab, ligesom Buddha og Muhammed gjorde det. 
Ingen af dem rådede os til at forsøge at skabe 
et permanent opholdssted her i denne materielle 
verden. Der kan være små forskelle på dem i 
overensstemmelse med land, tid, omstændighed 
og skriftlige påbud, men det centrale princip om, 
at vi ikke hører til i denne materielle verden, 
men i den åndelige verden, accepteres af alle 
ægte transcendentalister. Alle råd med hensyn 
til tilfredsstillelse af vores sjæls inderste ønsker 
peger os i retning af Krishnas verdener hinsides 
fødsel og død.
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Raghunandana Thakura
Bortgang lørdag 10.8

Raghunandana Thakura var søn af en anden 
stor hengiven, Mukunda Dasa, der var læge. 
Lige fra barn udviste han alle symptomer på en 
stor hengiven. Hans hengivenhed var så stor, at i 
Sin Deitetsform i Mukundas hjem kom Krishna 
ned fra alteret, talte med ham og spiste direkte 
den mad, som Raghunandana ofrede til Ham. 
(Se Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 10.78-79.)

Vamsidasa Babaji
Bortgang lørdag 10.8

Vamsidasa Babaji var en stor vaisnava i Na-
vadvipa i den første halvdel af det 20. århundre-
de. Han er et nutidigt eksempel på en avadhuta, 
en hengiven, der handler på tværs af alle normer 
og regler. Hans opførsel var så usædvanlig, at i 
en hvilken som helst anden kultur, der er mindre 
åndeligt oplyst end Indien, ville han helt sikket 
være blevet regnet for gal. Somme tider talte han 
tilsyneladende usammenhængende eller uden 
mening, men hans tale var altid om Krishna 
og afveg aldrig fra Krishna-bevidsthed. Hans 
opførsel var uforståelig for alle bortset fra de 
mest ophøjede hengivne. Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati respekterede ham som den største 
vaisnava, men forbød sine disciple at pleje tæt 
omgang med ham for ikke at misforstå ham.

Radha Govinda Jhulana Yatra 
Fra lørdag 17.8

Dette er Radha-Krishnas gyngefestival, så-
dan som den bliver afholdt i mange templer i 
Vrindavana. Deiteterne er ofte i grønt på denne 
tid. Årstiden er monsun med voldsomme regn-
skyl, og alligevel er det stadig meget varmt. 
Alle vil gerne køles af, men ikke med vand, som 
er overalt. Derfor gynger de hengivne Radha-
Krishna, så de kan svales af ved brisen fra deres 
gyngeture frem til Balaramas fremkomstdag. 
Jhulana Yatra er en dejlig festival med smukt 

udsmykkede gynger og masser af sang og glæde.

Srila Rupa Gosvami 
Bortgang søndag 18.8 

Rupa Gosvami (1489-1564) var den ledende 
af de seks Goswamier fra Vrindavana. Han var 
Sanatana Goswamis yngre bror og stod sammen 
med ham for genopdagelsen af Vrindavanas 
hellige steder og formuleringen af Caitanya 
Mahaprabhus lære på skrift.

Gauridasa Pandita
Bortgang søndag 18.8

Gauridasa Pandita var samtidig med Herren 
Caitanya og Nityananda, og ofrede specielt alt 
til Herren Nityanandas tjeneste. Endnu mens 
Herren Caitanya og Herren Nityananda var på 
denne jord, antog De personligt Deitetsformer 
(de første Gaura-Nitai-Deiteter) i hans hjem i 
Bengalen.

Herren Balarama
Fremkomst onsdag 21.8 

Balarama er Krishnas første ekspansion og 
Hans ældre bror. 

Krishnas første ekspansion er Sri Balarama, 
fra hvem alle andre ekspansioner kommer. Da 
Krishna nedsteg på jorden for 5000 år siden, 
kom Balarama samtidigt som Hans ældre bror. 
Srimad-Bhagavatam beskriver, at Balarama 
og Krishna havde samme far, Vasudeva, og i 
virkeligheden også samme mor, Devaki. Men 
imens Balarama var i Devakis moderliv, over-
førtes Han til moderlivet på Rohini, en anden af 
Vasudevas hustruer. Således er Balarama både 
Devakis og Rohinis søn. 

Balarama og Krishna var altid sammen i Deres 
barndom i Vrindavana, og Balarama, der var en 
smule ældre end Krishna, beskyttede altid Sin 
yngre bror. Sammen legede Krishna og Bala-
rama med de andre kohyrdedrenge, vogtede 
køerne og kalvene og dræbte mange dæmoner, 

Festivaldage i august 2013
I august 2013 fejres bl.a. følgende:
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der forstyrrede freden i Vrindavana. Senere drog 
de sammen til Mathura, dræbte dæmonkongen 
Kamsa og dennes mange kumpaner og genind-
satte Ugrasena som konge. Da Krishna senere 
opførte og bosatte Sig i Dvaraka, slog Balarama 
Sig også ned der.

Herren Sri Krishna
Janmastami – onsdag 28.8, 
Sri Krishnas fremkomstdag

Krishna er Guddommens Højeste Personlig-
hed. Ifølge Vedaerne er den højeste årsagsløse 
årsag til alle årsager en transcendental person, 
der er kilden til alting inklusive alle levende 
væsener og alle verdener såvel som tid, rum og 
stof. Krishna er denne person. Han erkendes i tre 
aspekter, nemlig som den altgennemtrængende 
Brahman, den lokaliserede Oversjæl og i sidste 

ende som Bhagavan, Guddommens Højeste 
Personlighed, der er kilden til de to andre. 

Vedaerne beskriver Krishna som en smuk 
yngling med en glødende udstråling som en 
mørk regnsky, Hans smil er bedårende, Han 
har en påfuglefjer i Sit lokkede sorte hår og en 
blomsterkrans rundt om halsen. Han klæder Sig 
i tøj, der er som gule lynglimt, og Hans tånegle 
stråler mildt som Månens lys. 

Krishna leger for evigt med Sine evigt befri-
ede hengivne i den åndelige verden, 
men kommer også somme tider til den-
ne materielle verden for at glæde Sine 
hengivne og genetablere ægte religiøse 
principper. Han kommer i mange for-
skellige inkarnationer som Rama, 
Nrsimha, Vamana og Varaha, der er 
nogle af Hans utallige evige personlige 
former, og for 5.000 år siden kom Han 
i Sin oprindelige personlige form som 
Sri Krishna. Han fødtes i Mathura som 
søn af Devaki og Vasudeva, der var 
fængslet af den onde Kong Kamsa. 
Han voksede op som plejesøn hos 
Yasoda og Nanda i landsbyen Vrinda-
vana, hvor Han demonstrerede de mest 
fortrolige forhold, som Han udveksler 
med Sine nærmeste hengivne. Som 
14-årig vendte Han tilbage til Sin 
fars by, Mathura, hvor Han dræbte 
den dæmoniske Kong Kamsa. Senere 
byggede Han byen Dvaraka i havet 
ud for Indien, hvor Han giftede Sig 
med 16.108 dronninger og levede som 
Yadu-dynastiets konge. Han var på 
Jorden i 125 år.

Under den store krig på Kuruksetra 
talte Han Bhagavad-gita, den største 

visdomsbog i menneskehedens historie, til Sin 
ven Arjuna. Han beskrives indgående af Srila 
Vyasadeva i Srimad-Bhagavatam, hvor den 10. 
Bog specielt beskriver Hans inkarnation her 
på Jorden for 5.000 år siden. Srila Prabhupada 
genfortalte hele Srimad-Bhagavatams 10. Bog 
i Krishna-bogen, en fængslende biografi over 
Sri Krishnas liv.
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Srila Prabhupada
Fremkomst torsdag 29.8 

Srila Prabhupada eller A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada (1896-1977) er grundlæg-
geren af ISKCON, det Internationale Samfund 
for Krishna-bevidsthed, populært kaldet Hare 
Krishna-bevægelsen. 

Srila Prabhupada fødtes i 1896 i Calcutta 
som Abhay Caran De. Han mødte sin åndelige 
mester, Srila Bhaktisid-
dhanta Sarasvati, i 1922 
og blev indviet af ham i 
Gaudiya-vaisnava-traditi-
onen i 1933. 

Allerede ved deres før-
ste møde i 1922 bad Srila 
Bhaktisiddhanta Saras-
vati den unge Abhay Ca-
ran udbrede kendskabet 
til Caitanyas lære i den 
engelsktalende verden. På 
den tid var Abhay nygift 
med kone og lille barn og 
kunne ikke se, hvordan han 
kunne hjælpe sin åndelige 
mester i hans mission. Han 
glemte den dog aldrig og 
forsøgte på sin egen måde 
med de midler, han rådede 
over. Han startede et ma-
gasin på engelsk, Back to 
Godhead, i 1944, og tænkte ofte på, om han ikke 
på et tidspunkt i livet skulle være i stand til at 
opfylde sin åndelige mesters ønske.

25 år senere valgte Srila Prabhupada at forlade 
familielivet, som det traditionelt gøres i vedisk 
kultur, og han viede resten af sit liv til sin ånde-
lige mesters tjeneste. Som forberedelse udgav 
han tre bind af Srimad-Bhagavatam på engelsk, 
og i 1965 lykkedes det ham at få en fribillet på 
Jaladuta, et fragtskib, der sejlede i fast rutefart 
imellem Indien og Amerika. Den 13. august 
1965 gik han om bord på skibet som eneste 
passager. Hans ejendele udgjorde en kuffert, 
en paraply, en sæk tørrede gryn og syv dollars 
i indisk valuta samt nogle kasser med bøger. 

Da Jaladuta lagde til i New Yorks havn 37 
dage senere, gik han i land uden at vide, om han 
skulle gå til højre eller venstre. Han ankom til 
USA næsten 70 år gammel uden hverken penge, 
venner eller tilhængere, intet godt helbred og 
ikke engang en klar ide om, hvad han nu skulle 
gøre.

Trods denne beskedne start lykkedes det Srila 
Prabhupada at starte et verdensomspændende 

samfund af Krishna-hen-
givne. Han grundlagde 
ISKCON i 1966 i New 
York. I årene, der fulgte, 
rejste han Jorden rundt 
mange gange og plejede 
omhyggeligt sit samfund, 
så det ved hans bortgang 
talte tusinder af disciple 
og tilhængere og over 
100 templer og landbrugs-
samfund verden over. I 
samme periode skrev og 
oversatte han 51 bøger 
om den vediske filosofi 
og fik dem udgivet på 28 
sprog. Han gav tusinder af 
foredrag, korresponderede 
med tusinder af menne-
sker og mødtes personligt 
med tusinder af tilhængere 
og beundrere såvel som 

kritikere og modstandere. Han vandt agtelse i 
lærde kredse som sin tids førende repræsentant 
for den vediske tradition, og hans bøger blev 
standardlæsning på mange universiteter.

Srila Prabhupada gik bort den 14. november 
1977 i Vrindavana, Indien, i templet Krishna-
Balarama-mandir, som han selv havde grund-
lagt. Han fortsætter med at leve som ISKCON’s 
grundlægger-acarya, hvis lære og standarder 
gælder for al tid fremover for alle medlemmer 
af ISKCON. 

Der er skrevet mange biografier over Srila 
Prabhupadas liv såsom Prabhupada-lilamrta af 
Satsvarupa Dasa Goswami og A Transcendental 
Diary af Hari Sauri Prabhu.
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”Humlebien kan heller ikke flyve. Den ved det 
bare ikke,” var min første tanke ved synet af det 
ældre propeldrevne fly, der betjener ruten mel-
lem København og Sarajevo. Turen gik dog glat, 
og vi landede sikkert i Sarajevo sent om aftenen 
den 1. juli 2013. Vi blev hentet i lufthavnen af 
Mahaprabhu, som jeg kender fra dengang han 
boede i Danmark med sin kone Sukakanya, 
hvor de var flygtninge fra den jugoslaviske 
borgerkrig. Nu bor de igen i Sarajevo og havde 
med god bosnisk vaisnava-gæstfrihed med det 
samme budt os velkomne, da jeg havde spurgt, 
om min søn Morten og jeg måtte overnatte hos 
dem nogle dage i forbindelse med vores studie-
rejse til Bosniens pyramider.

Bosniens pyramider? Jo, du hørte rigtigt. 
Der er pyramider i Bosnien. Opdagelsen blev 
gjort i 2005 af Semir Osmanagich, der er født 
i Bosnien, men bosiddende i USA. Han har i 
mange år studeret pyramider over hele verden, 
så da han i 2005 var på besøg i sit hjemland, 
fangede et særligt bjerg hans opmærksomhed 
på en tur igennem en bjergdal 30 kilometer syd 
for Sarajevo. Med sin perfekte pyramideform og 
siderne perfekt orienteret efter verdenshjørnerne 
lignede det ikke et naturligt bjerg, men mest en 
urgammel pyramide dækket af vegetation og 
aflejringer i stil med pyramidestrukturer andre 
steder i verden.

Over den næste tid fandt han i alt fem så-
danne pyramideformede ”bjerge” i området. De 
første arkæologiske undersøgelser bekræftede, 
at de ikke var af naturlig oprindelse. Bosniens 
pyramider var født. Osmanagic satte sig selv i 
spidsen for videre arkæologiske udgravninger. 
Siden da har en blanding af professionelle ar-
kæologer og frivillige fra hele verden udgravet 
stensætninger på pyramidesiderne såvel som 
forhistoriske underjordiske tunneller under 
hele området.

De fleste har endnu ikke hørt om dette, selv 
om det måske er århundredets arkæologiske 
sensation. Det har flere årsager. En hård kerne 
i det arkæologiske etablissement nægter at ac-
ceptere, at der kan være pyramider i Europa. 
Pyramidernes daterede alder på op til 24.000 år 
er også et problem for et arkæologisk samfund, 
der står fast på, at de første tilløb til civilisation 
fandt sted for højst 10.000 år siden. Ydermere 
ser nogle egyptiske pyramideforskere ud til at 
modsætte sig omtalen af de bosniske pyrami-
der, hvor de to største er større end Kheops-
pyramiden, Egyptens største pyramide. Alt dette 
bidrager til, at opdagelsen ikke får den omtale, 
den fortjener. Man kan vist endda tale om en 
direkte undertrykkelse af opdagelsen. F.eks. 
kan man læse på Wikipedia, at der kun er tale 
om naturlige dannelser, og at det er svindel og 
bedrag, at der skulle være rigtige pyramider i 
Bosnien.

Smita Krishna Swami fra Sverige besøgte 
pyramiderne sidste sommer. Han kom begejstret 
hjem fra turen og fortalte: ”Den er god nok. Det 
er rigtige pyramider!” Hans mange billeder så 
overbevisende ægte ud. Da han inviterede mig 
til at følge ham på hans tur i år, sagde jeg med 
det samme ja.

Vedisk arkæologi:
Bosniens pyramider

Af Lalitanatha Dasa

Det første syn af en pyramide fra bilvinduet.
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Det var således med 
en blanding af spæn-
ding og sund skepsis, 
at Morten og jeg sam-
men med Smita Krishna 
Swami og to lokale bos-
niske hengivne onsdag 
den 3. juli kørte de 30 
kilometer til Visoko-
dalen syd for Sarajevo. 
Desværre havde Semir 
Osmanagic aflyst sit 
møde med os, da han 
var nødt til at tage hjem til 
USA. I stedet blev det en af 
de lokale guider, Emir, der de 
næste to dage fulgte os med 
rundt til de forskellige udgrav-
ningssteder i området.

Ravne-tunnellerne
Som det første tog Emir os 

til det forhistoriske tunnel-
system Ravne, der er blevet 
opdaget og udgravet inden for 
de sidste fem år. Indgangen 
til tunnellerne ligger langs en 
smal bjergvej, hvor det første, 
der mødte os, var synet af et 
par frivillige, der kom ud fra 
tunnelen med trillebører fyldt 
med en slags grus. 
Det var fyldmateriale 
fra tunneller, der blev 
fyldt op og afspærret 
for mindst 5.000 år 
siden. Nu bliver de 
gravet fri igen. Der er 
indtil nu udgravet 940 
meter tunnel, og man 
regner med, at der er 
omkring 25 kilome-
ter tunnel under hele 
området.

Efter at alle havde 
fået sikkerhedshjelme 

på, fik vi lov til at komme 
ind i tunnelkomplekset. 
Tunnellerne var smalle, 
og mange steder måtte 
vi dukke hovedet for at 
komme frem. Området, 
vi fik lov til at se, var sik-
ret for besøgende med 
belysning, udgangsskilte 
osv. Andre steder har 
kun forskerne adgang. 
Der kommer allerede nu 
en jævn strøm af turister 

for at se pyramiderne og tunnel-
lerne, måske et par hundrede til 
hverdag og op til et par tusinde 
i weekenden. Emir viste os, 
hvordan der stadig var sidetun-
neller, der var blokeret af sten 
og fyldmateriale. Dateringen 
af fyldmaterialet viser, at tun-
nelkomplekset blev blokeret 
og de ydre dele af tunnellerne 
fyldt op for 5.000 år siden. På 
mit spørgsmål svarede Emir, 
at det ikke er miner fra en se-
nere tid. Vi har at gøre med et 
forhistorisk tunnelnetværk, der 
ifølge dateringerne blev lavet 
for mindst 12.000 år siden.

En del store keramiske sten 
er blevet fundet i tun-
nellerne (keramik er 
brændt ler). For et par 
år siden gjorde man 
fundet af verdens stør-
ste keramiske sten, 
K2 megalitten, der 
vejer otte tons. En an-
den stor keramisk sten 
har indgraveringer af, 
hvad der ligner runer.

Luften viste sig at 
være særdeles frisk i 
tunnellerne. Vi fik at 
vide, at den indehol-

Vores guide, Emir, foran et kort over 
Visoko-dalen og dens pyramider.

På tunnelekspedition.

Verdens største keramiske sten, K2.
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der 20,7 % procent ilt, 
hvilket er mere end den 
atmosfæriske luft uden-
for. Hvordan de forhi-
storiske bygherrer har 
bygget tunnellerne, så 
luften altid er frisk, har 
man endnu ikke fundet 
en forklaring på.

Tunnellerne støtter, 
at vi har at gøre med 
ægte pyramider. Under 
de fleste pyramidekom-
plekser i verden, f.eks. 
i Egypten og Mellem-
amerika, er der lignende 
tunnelnetværker.

Månepyramiden
Vi blev i tunnellerne 

indtil frokost. Selve 
frokosten fandt sted i 
fri luft, åben himmel 
og solskin. Det var ikke 
bagende varmt, men en 
behagelig 25 grader, 
hvilket også fik efter-
middagens bestigning 
af Månepyramiden til at 
virke overkommelig. Månepyramiden er kom-
pleksets næststørste pyramide, 190 meter høj.

Her bør det nævnes, at pyramidernes navne 
har Osmanagich selv fundet på. De har intet at 
gøre med eventuelle navne, deres forhistoriske 
bygherrer gav dem. Begge er helt ukendte for os.

Vi begyndte at gå op ad Månepyramiden ved 
halv tre-tiden, en vandring op ad en sti, der sno-
ede sig som en anden Himmelbjergsbestigning. 
Turen gik for det meste gennem lav skov og 
buskads. Vi fik at vide, at der vokser ikke høje 
træer på pyramiderne, fordi den muldholdige 
undergrund ikke er dyb nok.

Efter nogle hundrede meter kom vi til det 
første sted, hvor der var udgravet. Her afslørede 
der sig en elegant stensætning, omkring to meter 
bred. Hvis nogle stadig havde tvivl om pyrami-

derne, forsvandt den her. 
Ligesom man ikke kan 
være i tvivl om, at nogle 
har lagt stenene, når vi 
ser et flisebelagt fortov, 
var disse sten helt tyde-
ligt lagt af nogen. Ikke et 
sekund kunne man tro, 
at de var kommet der af 
sig selv. Belægningen 
hældte svagt ind mod 
pyramiden, sandsynlig-
vis for at give stabilitet 
og afløb af vand.

Vi gik videre op ad 
den snoede sti. 20 me-
ter højere oppe var den 
næste udgravning, hvor 
der også var udgravet en 
tilsvarende stenbelæg-
ning. Vi kunne se, at der 
er anlagt sådanne sten-
belagte terrasser eller 
trin hele vejen op til top-
pen. Månepyramiden er 
en såkaldt trinpyramide.

Oppe på toppen nå-
ede vi til et plateau, der 
også var stenbelagt. På 

udvalgte afdækkede steder kunne vi igen se 
stenbelægning, denne gang af sten af mindre 
størrelse, nærmest som store mursten, der dan-
nede et gulv. Ifølge dateringerne blev disse sten 
lagt her for mindst 12.000 år siden.

På toppen var der et lille hus, hvor en dame 
solgte sodavand og is til tørstige vandrende. Vi 
var de første besøgende på toppen i to dage, 
hvilket var slående i betragtning af, at vi var på 
toppen af verdens næststørste pyramide. Sådan 
vil det næppe være om nogle år, når den for alvor 
bliver kendt. Om man til den tid overhovedet 
vil kunne få lov til frit at gå rundt på den, sådan 
som vi gjorde det, er nok tvivlsomt.

Et billede af Tito prydede en af husets vægge. 
De fleste bosniere længes stadig tilbage til Titos 
gode gamle dage.

En slags runer indgraveret i en keramisk sten.

”Brolægning” på toppen af Månepyramiden.
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Solpyramiden
Vi afsluttede den 

første dag med et 
besøg til en gravhøj 
nogle kilometer der-
fra. Den var 34 meter 
høj, ret stejl og til-
syneladende bygget 
efter samme princip 
som Månepyramiden 
med terrasser af sten. 
Her var stenene tem-
melig store. En sær-
lig stor sten anslog 
vi til at veje omkring 
20 tons.

Der var også man-
ge kilder og frisk 
vand i dette område. 
Hundrede meter fra gravhøjen var der en kilde, 
hvor vi gik hen for at fylde vores flasker op. 
Men da vi opdagede, at lige ovenover lå der en 
muslimsk kirkegård, ombestemte vi os.

Den næste dag mødtes vi 
igen med Emir. Han tog os 
med op til den største pyra-
mide, Solpyramiden, der er 
220 meter høj fra det sted, 
hvor man mener, at selve 
pyramiden starter. Måske er 
den i virkeligheden højere. 
Fra dalbunden til toppen er 
der nemlig 360 meter. Men 
selv 220 meter gør den til 
verdens største pyramide. 
Kheops-pyramiden er til sam-
menligning 147 meter høj.

Vi startede med et besøg 
på pyramidens vestside, der 
ikke er stejl på samme måde 
som dens tre andre sider. En 
bakkekam løber her sammen 
med pyramiden, så der fra bakkekammen kun er 
50 meter op til toppen. På toppen ligger resterne 
af en middelalderborg, der blev opført omkring 
år 1100 og senere revet ned af invaderende 

tyrkere. Her er der in-
gen udgravninger, for 
borgruinen er fredet, 
men udsigten gav os 
en god ide om, hvor 
stor Solpyramiden er. 
Udsynet var impone-
rende til alle sider.

Dernæst kørte vi 
til nordsiden for at se 
nogle udgravninger. 
Vi gik op ad en tem-
melig stejl og lang 
trappe med trætrin, 
indtil en mere vand-
ret sti førte os langs 
pyramidens side. Vi 
kom hurtigt til det 
hidtil største område 

med blottet stenbelægning. Vi kunne se flere 
hundrede kvadratmeter, der var dækket af store 
stenblokke. Tilsyneladende er de blevet støbt 
på stedet i forhistorisk tid. Man må altså have 

haft en slags betonteknik 
dengang, tilmed af en beton, 
der er stærkere end nogen 
beton, vi laver i dag.

Belægningen bestod af 
et groft og tykt underlag 
og et finere dækkelag eller 
pudselag. Sidstnævnte var 
afskallet mange steder, men 
på de øverste 25 meter var 
det stadig intakt.

Vi gik videre og stødte ind 
i en gruppe frivillige, der var 
i gang med udgravningsar-
bejde. Det foregik forsigtigt 
med murerskeer og nøje 
optegnelser af, hvad der blev 
fundet. Blandt de frivillige 
var der en dansker, der fortal-

te, at han har været med til udgravningerne her 
hver sommer de sidste otte år. Han er oprindelig 
uddannet religionshistoriker fra Århus Univer-
sitet, men har nu kastet sin interesse over de 

Solpyramiden set fra Månepyramiden.

På vej op ad Solpyramiden.
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bosniske pyramider. 
Han fortalte en mas-
se om lokaliteten, 
og vi kom også ind 
på det arkæologiske 
etablissements reak-
tion. Med dateringer 
på op til 24.000 år 
er disse pyramider 
ikke bare verdens 
ældste og største 
pyramider, men gør 
også civilisationen 
to-tre gange så gam-
mel, som man hidtil 
har anset den for at 
være. Reaktionen er 
en blanding af van-
tro og afvisning. De 
bosniske pyramider 
vender op og ned på alt, man hidtil har ment om 
civilisationens alder og oprindelse, hvilket visse 
etablerede kredse ikke er parat til at acceptere.

Mange arkæologer og viden-
skabsfolk kender selvfølgelig 
til og accepterer de bosniske 
pyramider, men ikke desto 
mindre er der en kerne af etab-
lerede forskere, der pure afvi-
ser overhovedet at overveje, 
hvorvidt vi her står med noget 
menneskeskabt fra en meget 
fjern fortid. Imens vi stod her, 
undrede vi os over, om disse vi-
denskabsfolk nogensinde selv 
havde sat deres fod på stedet. 
Her midt imellem tunnellerne, 
terrasserne, stensætningerne, 
de perfekte pyramideformer 
osv., virkede det absurd over-
hovedet at diskutere, hvorvidt 
dette er menneskers værk 
eller ej.

Den vediske konklusion
Hvad er den vediske relevans af Bosniens 

pyramider? Selv om 
man intet kan sige 
om, hvem der har 
bygget pyramiderne, 
og hvad deres formål 
har været, bekræfter 
de ikke desto min-
dre, at der har været 
avancerede civilisa-
tioner på Jorden for 
over 20.000 år siden, 
sådan som Vedaerne 
beskriver det. Ifølge 
Vedaerne var vi da i 
tidsalderen Dvapa-
ra-yuga, der netop 
kendetegnedes af 
nærmest megalitiske 
bygningsværker. I 
Dvapara-yuga er tids-

alderens religiøse proces tempeltilbedelse, hvilket 
indebærer opførelse af enorme tempelstrukturer. 
Vi kan selvfølgelig intet sige om, hvorvidt de 

bosniske pyramider har haft et re-
ligiøst formål, men de er dog fra 
en tid, hvor der ifølge Vedaerne 
skulle være opført meget store 
bygningsværker.

En anden relevant ting her 
er tilstedeværelsen af tilsva-
rende pyramidestrukturer over 
hele verden. Man finder dem 
overalt, ikke kun i Egypten, 
Mellemamerika og nu Bos-
nien, men også i Afrika (Su-
dan), Kina, Japan, Indonesien, 
Indien, Mauritius, Tenerife, 
Nord- og Sydamerika osv. De 
mange lighedspunkter imellem 
pyramidebyggerierne kan ikke 
være opstået uafhængigt, men 
vidner om en fælles påvirkning 
eller sammenhængende kultur 

over hele verden. Dette støtter, at hele verden 
på et tidspunkt i forhistorisk tid kan have været 
underlagt en fælles vedisk kultur.

Blottet område på Solpyramiden.

Udsigten fra Solpyramiden.
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For tilhængere af vedisk kultur er det vigtigt 
at forstå den rolle, som englænderne spillede i 
undertrykkelsen og fordrejelsen af, hvad vedisk 
og indisk kultur er. En vigtig person i denne 
sammenhæng var Lord Macaulay (1800-1859). 
Han var en meget indflydelsesrig politiker og 
en af de hovedansvarlige for introduktionen af 
engelsk uddannelse i Indien på bekostning af 
traditionel vedisk uddannelse. Han bemærkede 
i en tale til det engelske parlament i 1835 (jf. 
billede):

Jeg har gennemrejst Indien på 
kryds og tværs, og jeg har ikke set en 
eneste person, der er tigger eller tyv. 
En sådan rigdom har jeg set i dette 
land, sådanne høje moralske værdier 
og mennesker af et sådant format, 
at jeg ikke tror, vi nogensinde vil 
kunne erobre dette land, medmindre 
vi knækker selve rygraden på denne 
nation, nemlig hendes kulturelle 
og åndelige arv, og derfor foreslår 
jeg, at vi erstatter hendes gamle og 
traditionelle uddannelsessystem, 
hendes kultur, for hvis inderne tror, at 
alt, der er fremmed og engelsk er godt 
og bedre end deres eget, vil de miste 
deres selvværd, deres nationale kultur, 
og de vil blive det, som vi vil have 
dem til at være, nemlig en virkelig 
undertrykt nation.

Srila Prabhupada var også udmærket klar 
over englændernes hemmelige politik med at 
slå den vediske civilisation ned i Indien. Han 
skrev i et brev til Gour Govinda Swami den 18. 
september 1976:

Min kære Gaura Govinda Maharaja.
Modtag mine velsignelser. Jeg har 

modtaget dit brev dateret den 11. 
september 1976 og har nøje bemærket 

mig indholdet.
Som svar på dit spørgsmål om, 

hvorfor den indiske befolkning er så 
slap i åndeligt liv: under det engelske 
herredømme havde englænderne 
en hemmelig politik med at slå den 
vediske civilisation ned i Indien. 
Den engelske regering havde en 
fortrolig politik med at dræbe Indiens 
oprindelige kultur, og alt indisk blev 
nedgjort. Fra begyndelsen af var det 
deres indstilling. I vores barndom 
og drengeår skulle vi læse en bog af 
en Mr. Ghose med titlen “England’s 
Work in India.” [Englands gerninger i 
Indien] Den handlede om, hvordan vi 
er uciviliserede, og englænderne var 
kommet for at gøre os civiliserede. 
Deres politik lykkedes, for i vores 
barndom blev enhver angliseret 
herre anset for at være avanceret i 
civilisation.

I Calcutta var Chowringhee-
kvarteret kendt som det engelske 
kvarter, og området der omkring 
blev holdt rigtigt pænt. De indiske 
kvarterer var kendt som de indfødtes 
kvarterer, og derfor var der selv i 
vores egen by sådanne inddelinger 
som engelske kvarterer og indfødte 
kvar te rer.  Hvorom a l t ing  e r, 
lykkedes denne politik, da vores 
ledere tog denne opfattelse til 
sig. Mahatma Gandhi ønskede at 
gå imod denne ophøjede hvide 
position, men det lykkedes ham 
ikke, for han forstod ikke åndelig 
kultur eller Gudsbevidsthed. I den 
muslimske tid var der ingen sådan 
politik med at slå den indiske kultur 
ihjel, selv om de somme tider var 
fanatiske og jævnede templer med 
jorden. Af den grund var der selv i 

Englændernes hemmelige politik
Af Lalitanatha Dasa
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den muslimske tid under Aurangzeb 
indiske fyrster og politiske ledere 
som Sivaji og Jaya Singh.

Så det er en lang proces, hvordan 
indere, specielt uddannede indere, 
er blevet ofre for den langsomt 
forværrede position for indisk kultur. 
Der er ingen grund til at spore det 
tilbage i historien, men vi har generelt 
mistet vores egen kultur, og vores 
ledere er ikke videre seriøse med 
hensyn til at bringe vores egen kultur 
tilbage til standarden. Alligevel 
holder langt de fleste mennesker, da 
de ikke er højtuddannede, sig til den 
indiske kultur. For eksempel besøger 
hundredtusindvis af mennesker stadig 
Jagannatha Puri til den årlige Ratha-
yatra festival, hundredtusindvis 

besøger stadig Kumbha-mela, og 
hundredtusindvis besøger stadig 
Indiens hellige steder, men der er 
ingen hjælp at hente hos lederne. 
Det er kun en fortsættelse af den 
oprindelige kultur.

Så intet  er  håbløst .  Hvis vi 
genopliver Krishna-bevidstheden 
på en systematisk måde, kan vi 
på meget kort tid genoplive vores 
oprindelige indiske kultur på basis 
af Herren Krishna og Bhagavad-
gitas lære. Så vi må arbejde meget 
hårdt med dette formål for øje, 
og hvis du følger Sri Caitanya 
Mahaprabhu, kan det let ske.

Din evige velønsker,
A.C. Bhaktivedanta Swami

Lord Macaulays tale
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At kæmpe for Krishna
Af Gaurahari Dasa

Mere end noget andet er 
fred det, som mange åndeligt 
søgende håber at finde gen-
nem meditation, yoga eller 
andre åndelige processer. Vi 
er så forstyrrede, specielt i 
disse tider, at vi knapt kan 
tænke på andet end bare at 
få lidt fred. Det er imidlertid 
ikke nogen tilfældighed, at 
Krishna taler Bhagavad-gita 
på en slagmark. Som Prab-
hupada sagde: ”Åndeligt liv 
betyder mere eller mindre at 
erklære krig mod maya, den 
illusoriske energi.”

Én ting må vi forstå, nemlig 
at der ikke findes fred her i 
denne materielle verden. Hvis 
vi vil have fred, må vi ac-
ceptere Krishnas fredsformel:

   bhoktaram yajna tapasam 
     sarva loka mahesvaram 
   suhridam sarva bhutanam 
 jnatva mam santim ricchasi

”Kun den, som forstår, at Krishna er nyde-
ren af alle vores offerhandlinger og bestræ-
belser, herskeren over alle planeter og deres 
beboere, og alle levende væseners bedste ven 
og velønsker, kan opnå fred for den materielle 
verdens lidelser:” (Bhagavad-gita 5.29)

Fordi den materielle verden er det sted, 
hvortil alle, som har gjort oprør mod Krishna, 
bliver sendt, kan vi ikke få fred her. Når der 
er krig, må man indtil videre lægge alle sen-
timentale ideer om fred på hylden. Ellers dør 
man. Tilsvarende er der ingen vej uden om 
at tage kampen op mod illusionen, hvis man 
vil gøre sig håb om nogensinde at opnå fred.

Og tro mig: det er en kamp. I min tid som 
aspirerende tjener af Krishna har jeg udkæm-

pet mange slag for Krishna. Jeg er faktisk 
begyndt at få smag for det:

yadricchaya coppannam 
  svarga-dvaram apavritam 
sukhinah ksatriyah partha 

  labhante yuddham idrisam

”Lykkelige er de ksatriyaer, til hvem sådan 
en mulighed for at kæmpe kommer af sig selv, 
for den åbner døren for dem til de himmelske 
planeter.” (Bhagavad-gita 2.32)

Den vigtigste kamp er den daglige kamp 
mod vores eget uregerlige sind og sanser. 
Sanserne er som vilde heste, og sindet er 
som tøjlerne. Vores våben er det hellige navn. 
Udstyret med transcendental kundskab må 
vi tage kampen op ved at recitere det hellige 
navn: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 

Gaura Hari Dasa
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Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare. Sindet hader at re-
citere det hellige navn. Det kommer med alle 
mulige udflugter og ”flipper” helt ud. Men vi 
må tage kampen op som store krigere og uden 
barmhjertighed ”slagte” det materialistiske 
sind og tvinge det til at 
overgive sig til det hellige 
navn.

Det bør ikke overraske, 
at det ikke bare er vores 
eget sind og sanser, som 
gør oprør og bliver ag-
gressive, når vi prøver 
at tjene Krishna. Men 
uanset hvem eller hvad 
der prøver at stoppe os, 
må vi tage kampen op. 
I Norge, hvor jeg har 
prøvet at sprede Krishna-
bevidsthed i nogle år, 
kom vi for år tilbage i 
en situation, hvor vi var 
tvunget til at tage kampen 
op mod vores naboer og et af Norges største 
ejendomsselskaber. Vi var lige flyttet ind i en 
lejlighed, da vi fik en opringning fra udlejerne, 
hvor de bad os flytte ud med det samme Det 
på trods af at vi havde gjort vores bedste for 
at overholde alle husregler og kontraktlige 
forpligtelser. Begrundelsen: At vi sang Hare 
Krishna og specielt, at vi inviterede venner 
og bekendte til at synge sammen med os til 
vores søndagsfester.

Men det er vel en menneskeret at spille lidt 
musik i sin lejlighed og en gang imellem at 
invitere venner hjem, skulle man mene. Ar-
gumentet bed ikke, og vi måtte gå rettens vej. 
Ejendomsselskabet stævnede os med andre 
ord. På et tidspunkt foreslog vores sagfører, 
at vi kunne “kaste håndklædet i ringen,” som 
hun sagde. Men jeg troede nok på vores sag til 
at satse på, at vi ville vinde retssagen, hvilket 
vi da også gjorde. Jeg måtte dog undervejs 
minde mig selv og min assistant Madangopal 
om, at vi kunne tabe. Altid når det kommer til 

kamp, må man være forberedt på det værste, 
yderst set at miste livet. Ok, i det her tilfælde 
var risikoen måske ikke så stor for, at det 
ville komme så vidt, men det kunne godt 
have kommet til at stå os dyrt. De samlede 
omkostninger beløb sig til omkring 70.000 

kr., men reglen er jo, at 
taberen betaler.

Der findes noget højere 
end bare at opnå fred. 
Lykke og fred er nem-
lig ikke helt det samme. 
Naturligvis kan man ikke 
blive lykkelig, hvis man 
ikke har fred i sindet; men 
bare at have fred bliver 
kedeligt i længden. Vi be-
høver kærlighed eller at 
være omgivet af personer, 
vi elsker, og som elsker 
os. Faktisk behøver vi 
intens kærlighed for at 
være lykkelige. Men som 
det er blevet påpeget igen 

og igen på disse sider, er det kun Krishna, 
som kan tilfredsstille dette behov for intens 
kærlighed. Først må vi dog lære at elske Ham 
med samme intensitet, som vi vil, at Han skal 
elske os med. Den intensitet hjælper Krishna 
os til at opnå ved at sætte os i situationer, hvor 
vi må kæmpe for Ham.

Ved at risikere alt for Krishna, som vi 
nogle gange må, når vi prøver at tjene 
Krishna i en fjendtlig verden, udvikler vi 
en intensitet i vores kærlighed til Ham, 
som ellers ville være svær at opnå. Når vi 
på den måde gør fremskridt, og når Krishna 
ser håndgribelige beviser på, at vi er parate 
til at ofre alt for Ham, overøser Han os med 
en kærlighed så intens, at det trodser al 
beskrivelse – en kærlighed så overvældende, 
at den gør lykke til et fattigt ord. Som Krish-
na siger (Bhagavad-gita 6.22), yam labdhva 
caparam labham manyate nadhikam tatah: 
“Når man opnår dette, forstår man, at der 
ikke findes noget højere.”

Det bør ikke overraske, 
at det ikke bare er vores 
eget sind og sanser, som 
gør oprør og bliver ag-
gressive, når vi prøver at 
tjene Krishna. Men uanset 
hvem eller hvad der prøver 
at stoppe os, må vi tage 
kampen op.

”

”
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Srila Prabhupadas Vyasa-puja
Dagen efter Sri Krishna 

Janmastami er det Srila Prab-
hupadas fremkomstdag. I år 
er det 117 år siden, Srila Prab-
hupada blev født i Calcutta. 
For ISKCON’s hengivne er 
det lige så stor en dag som 
Sri Krishnas fremkomstdag 
og fejres derfor med samme 
format den efterfølgende dag, 
hvilket altså i år betyder tors-
dag den 29. august.

Et af de traditionelle ele-
menter omkring Srila Prab-
hupadas vyasa-puja er udgivelsen af den årlige 
vyasa-puja-bog. Traditionen tro bringer vi en 
skreven ofring fra en af de tidlige års vyasa-pu-
ja-bøger. Denne gang er det Mukunda Gosvami, 
en af Srila Prabhupadas allerførste disciple, der 
skriver i vyasa-puja-bogen fra 1997.

Min kære Srila Prabhupada.
Modtag min mest ydmyge underka-

stelse. Al ære til dig!
Imens jeg stadig har en uforbeholden 

entusiasme for det forbløffende frem-
skridt, som ISKCON gør, bedrøver det 
mig at se, at sloganet om ”et hus, hvor alle 
kan bo” nu om dage sommetider bruges 
af nogle tilhængere til at falde fra din 
bevægelse for at lede efter ”beskyttelse” 
andetsteds. Jeg synes derfor, det må være 
passende at berette mere indgående om en 
hændelse fra Srila Prabhupada-lilamrta, 
biografien over dig af Satsvarupa Dasa 
Gosvami. Den står at læse i Bind 3, kapitel 
fem, der hedder “Swamiji’s Departure”.

Det var i sommeren 1967 i Stinson 
Beach, Californien. Din langsomme 
rekonvalescens fra et svigtende helbred 
havde forskrækket flere af os. Du var ved 
at gøre dig klar til at tage tilbage til Indien, 
og vi frygtede, at vi måske aldrig ville få 

dig at se igen.
En af husets hengivne 

bad mig spørge dig, om 
en eller anden kunne over-
tage ledelsen i dit fravær. 
Han ville gerne vide, om 
der var en måde at fort-
sætte vores uddannelse i 
Krishna-bevidsthed på, 
hvis du forlod kroppen. 
Det var et spørgsmål om 
proceduren for, hvordan en 
fortsat uddannelse skulle 
foregå. Ifølge den person, 

der spurgte mig, forestillede han sig en 
bestemt læremester eller guru, der kunne 
fortsætte det særlige arbejde, du havde 
påbegyndt, så det kunne fortsætte under 
den kloge ledelse af en, som du havde 
anbefalet eller udpeget. Logikken i at 
have en anden person involveret på den 
måde var, at hvis du ikke anbefalede en 
eller anden på den måde, ville vi ikke have 
aspektet med den personlige opmærksom-
hed, som vi var så afhængige af. Det faldt 
mig egentlig ikke ind, at den åndelige 
mesters indflydelse kunne fortsætte efter 
hans fysiske bortgang. Jeg satte heller 
ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg blev 
skubbet frem for at spørge på en andens 
vegne. Jeg tror, at jeg forstod, at det var 
lidt følsomt at spørge en anden person, 
hvad man skulle gøre, efter at han var 
død. Men jeg tænkte, at spørgsmålet skulle 
under alle omstændigheder stilles, uden at 
forstå, hvad spørgsmålet indebar, og uden 
at vente det svar, jeg fik.

Pludselig befandt jeg mig alene i værel-
set sammen med dig. ”Når du dør,” spurgte 
jeg, ”hvem skal så overtage ledelsen af 
din bevægelse, dit arbejde, din træning 
og din uddannelse?” Jeg tror, at ideen om 
at være åndelig forældreløs havde strejfet 
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mig. Dit svar kom ikke hurtigt. Efter hvad 
der virkede som flere minutters tavshed 
ytrede du næsten distræt navnet på en af 
dine Gudsbrødre. Fordi du ikke så helt 
færdig ud, ventede jeg, at du skulle sige 
mere. Jeg ville med glæde have accepteret 
enhver anbefaling, men du virkede ikke 
tilfreds med dit svar. Så jeg ventede. Tiden 
syntes at strække sig i næsten en evighed. 
Du kiggede ud i det fjerne. Til sidst sagde 
du: ”I virkeligheden er det en fornærmelse 
mod den åndelige mester.”

Hvis jeg kunne have manifesteret 
anima-siddhi [evnen til at forsvinde], ville 
jeg med det samme være krympet sammen 
med tæppet. En anden lang tavshed. Og 
denne gang så du vemodig ud, tilsynela-
dende mange kilometer fra huset, hvor vi 
var, i Stinson Beach, i USA, på vores pla-
net. Jeg vidste, at jeg havde begået en eller 
anden slags forseelse, men jeg vidste ikke, 
hvad den gik ud på. Jeg havde absolut på 
ingen måde til hensigt at fornærme dig, 
men jeg havde gjort det alligevel, og jeg 
vidste, at uvidenhed ikke ville være nogen 
undskyldning. Jeg havde gjort et eller an-
det forkert, og jeg ville komme til at bøde 
for det. Hvad var en åndelig mester under 
alle omstændigheder for noget? Jeg ville 
komme til at lære det på den hårde måde. 
Jeg beredte mig på det værste, en irette-
sættelse, en hård lærestreg, en forklaring 
på, hvorfor mit tilsyneladende uskyldige 
spørgsmål havde antaget omridset af en 
forseelse. Så lukkede du dine øjne. Jeg 
ventede og iagttog og ventede.

Dit næste svar var fuldstændigt uventet 
og forbløffende. Selv om du ikke åbnede 
dine øjne, ændrede udtryk eller sagde 
noget, gled en tynd strøm af tårer ned 
fra hvert af dine lotusøjne. Du sad fuld-
stændigt stille. Langsomt borttørrede du 
tårerne, der havde samlet sig i små pytter, 
der dækkede begge kinder. Så gispede du: 
”Min åndelige mester – ”, og mere var på 
vej. Men igen var du stille, som om du 

forsøgte at fatte dig. Denne gang virkede 
det, som om du græd: ”Han var ingen 
almindelig åndelig mester.” Efter endnu 
en lang pause sagde du med grådkvalt 
stemme: ”Han reddede mig.”

Jeg græd næsten selv og var for følel-
sesmæssigt overvældet til overhovedet at 
undskylde for det, som jeg vidste var en 
alvorlig fejltagelse. Måske mumlede jeg 
et eller andet om, at jeg var ked af det. Jeg 
skulle have gjort det. Jeg kan ikke huske 
det. Men jeg ønskede virkeligt, at jeg bare 
kunne være forsvundet ind i træpanelerne 
eller have skruet tiden tilbage og gjort det 
om igen.

Nu var svaret krystalklart. Det kunne 
ikke have været mere tydeligt. Du sagde 
det ikke kun til mig: du demonstrerede det 
for mig og gav mig en lektion, som jeg 
aldrig ville og kunne glemme. Det var en 
lektion, som blev fortalt igennem en ren 
hengivens følelser. Vani (instruktion) er 
større end vapu (fysisk tilstedeværelse), 
som var ord, jeg ikke kendte til dengang. 
Hvordan kunne det være blevet sagt mere 
gribende? Noget, som jeg aldrig kunne 
have haft nogen anelse om, blev forklaret 
for mig på en måde, som ord alene aldrig 
kunne have udtrykt. Du var ingen alminde-
lig åndelig mester. Ikke blot var du i færd 
med at redde mig, men også talløse andre. 
Du underviste igennem praksis og eksem-
pel, ikke gennem ord. Hvor genialt! Hvor 
fantastisk! I denne ene hændelse lærte jeg 
tykke bøger om en åndelig mester. Jeg 
lærte, at den åndelige mester ikke dør med 
den fysiske krops bortgang, at man må 
elske den åndelige mester betingelsesløst, 
at kærlighed til den åndelige mester først 
og fremmest betyder troskab, loyalitet og 
lydighed, at der ikke kunne være nogen 
anden tilflugt end dig, at du ikke var nogen 
almindelig åndelig mester. Du startede en 
bevægelse, der ville redde ikke blot mig, 
men også hele verden.

Mukunda Gosvami
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Ønskeliste fra templet i Vanløse

Bhoga (råvarer):
• frisk frugt og grønt, gerne økologisk dyrket 
• blomster (IKKE potteplanter)
• mejeriprodukter, helst af økologisk kvalitet, 

såsom ghee, smør, sødmælk, kærnemælk, 
piskefløde, yoghurt, tykmælk og creme-
fraiche

• ris (gerne basmati eller brune ris), hele korn 
af hvede, spelt og byg

• hel quinoa og boghvede
• økologiske havregryn
• rørsukker, gur, jaggery og honning (IKKE 

hvidt sukker)
• mannagryn, kikærtemel, kokosmel, chapa-

timel og mælkepulver
• diverse linser og bønner (IKKE røde linser)
• tørrede frugter såsom rosiner, dadler, abri-

koser og figner
• hele krydderier samt salt (uraffineret og 

uden tilsætningsstoffer)
• nødder (rå, usaltede) såsom cashewnødder, 

hasselnødder, valnødder, pistacienødder, 
jordnødder og mandler

• sesamfrø, solsikkekerner, græskarkerner, 
hørfrø

• koldpressede økologiske olier: olivenolie, 
rapsolie, sesamolie

Diverse:
• forklæder af bomuld 
• neutral flydende uldvask
• neutralt skyllemiddel
• A4 plasticlommer

Kontante donationer:*
• blomsterkranse: 208 kr.
• bhoga for én dag: 608 kr.
• søndagsfest:1608 kr.
• vegetarisk lørdag:1208 kr.
• fast månedlig donation efter eget valg
• festivaler
• sastra-dana (uddeling af bøger)

Seva (tjeneste):
• lave ghee-væger 
• pudse messing
• tjeneste i forbindelse med festivaler

* Kontante donationer kan afleveres i temp-
let eller indsættes på konto (Nordea) 2128-
6881118945. Husk at mærke din donation, hvis 
du ønsker, at den skal gå til et bestemt formål. 
Aftal ligeledes på forhånd, hvis du ønsker at 
binde din donation til en bestemt dato/begi-
venhed.

Ved indbetaling fra udlandet kan anvendes 
følgende koder:

IBAN: DK5120006881118945, SWIFT: 
NDEADKKK.

Husk at oplyse cpr. nr., hvis du ønsker at 
trække din donation fra på selvangivelsen.

Kontaktperson:
Madhavasraya Dasa (daglig leder af templet)
Email: madhavasrayadasa@yahoo.com
Tlf.nr: 4828 6446

I denne måned er det Sri Krishna Janmastami og Srila Prabhupadas vyasapuja, der sammen med 
Gaura Purnima-festivalen er de vigtigste mærkedage i vaisnava-kalenderen. Skrifterne anbefaler 
stærkt at anvende sådanne dage til udelukkende at høre om Herren Krishna og Hans rene hengivnes 
aktiviteter samt at gøre en særlig tjeneste til Deiteten og de hengivne. Hvorend man befinder sig i 
verden, må man fejre disse dage efter bedste evne. Hvis man har mulighed for at besøge templet, 
så tag gerne en lille (eller stor) gave med og kontakt evt. templet på forhånd og hør, om der er en 
særlig tjeneste, du kan gøre for Sri Krishna og Srila Prabhupada på disse dage.
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Herren Krishnas Køkken
  

Indisk vegetarisk kogekunst - 15.del
Af Yamuna Devi Dasi

Didi Ma’s køkken og bengalsk sukta

Ethvert ISKCON-tempel 
har sine ubesungne helte 
– hengivne, der stille og 
roligt tjener Herren med 
dedikation. Vi finder dem 
overalt, men kun få når en 
statur i madlavning som den 
80-årige legende i Deite-
ternes køkken i ISKCON’s 
Mayapur Chandrodoya-
tempel i Vestbengalen.

Hendes navn er Rad-
harani Dasi, men hun går 
elskværdigt under navnet 
Didi Ma eller bedstemor. 
Dagligt i de sidste sytten år 
har hun stået for sit område, 
køkkenet.

I dag mødte jeg Didi Ma i 
køkkenet kl. 6:30. Med hende var to brahmaca-
rier med strålende ansigter, Ghanasyama Dasa 
og Rasavigraha Dasa, der har stået i lære hos 
hende i henholdsvis ni måneder og halvandet 
år. Omgivet af kurve med friskplukkede råvarer 
og skinnende messinggryder med kildevand sad 
hun på gulvet, optaget af at rengøre og skære fad 
efter fad af grøntsager med en meget gammel 
bengalsk fodkniv.1 Hendes grå øjne talte sigende 
og udtrykte godkendelse eller misbilligelse med 
et blik. Ord var sparsomme med undtagelse 
af kortfattede instruktioner eller varmhjertede 
udvekslinger med templets præster og det ud-
videde køkkenpersonale. 

Køkkenstrukturen   
Den stille morgen brydes kun af lyden af 

melodisk bengali-kirtana, mens jeg forundres 
over den fredfyldte strøm af køkkenaktiviteter. 
Jeg stillede spørgsmål på mit rustne pidgin 
hindi-bengalske køkkensprog. På fem og en halv 
time fremtryllede holdet fire gigantiske plader 
med et tolvretters morgenmåltid til Deiteterne, 
en over 30 retters frokost til Deiteterne og en 
mangfoldighed af forskellige mælkesødsager. 
De to brahmacari-kokke skifter tjeneste dagligt 
fra grøntsagskok til brød- og kagekok, men 
Didi Ma skærer næsten altid grøntsagerne. Det 
er underforstået, at de færdige teksturer af de 
kunstfærdige retter i høj grad hviler på hendes 

Yamunas madlavningsserie, hvor vi her er kommet til afsnit 15, blev bragt i Back To Godhead 
i 1990’erne.

Yamuna Devi Dasi

1 Dette køkkenredskab, en buet klinge fastgjort til et bræt, holdes på plads af ens fødder. Man sidder 
på gulvet og skærer grøntsager ved at skubbe dem mod kniven. Et behageligt alternativ til at stå op.
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præcise grøntsagsskæring. Kokkene er endnu 
ikke blevet forfremmet til den post.

Organisation og resultatater
Brød- og kagekokken for i dag er Rasavigraha 

Dasa, der laver papirtynde hvede-chapatier, per-
fekt tilberedte ris med smør, dybstegte opblæste 
brød (luci), sukkerglaserede bengalske kager 
(gaja), krydrede kiks tilsat sorte spidskom-
men (nimki), en kondenseret risbudding, der 
er fyldt med rosiner og cashewnødder (chaval 
khira), skårede frugter med ris blandet med 
sød yoghurt samt diverse konfekter som burfi 
og sandesh, der er fremstillet af mælk og ost. 
Han arbejdede på en vestlig marmorbordplade, 
mens han lavede al dejen med hånden. Ved brug 
af ikke ret meget andet end en kagerulle og en 
kniv lavede han udadlelige retter.

Før grøntsagskokken Ghanasyama Dasa 
begyndte madlavningen, stødte han en pasta 
af frisk ingefær, spidskommen, korianderfrø, 
hvide birkes og specielle blandinger af hele 
krydderier i en morter. 
Han lavede fint pulver 
af frisk kokos ved at rive 
den på de fine tænder på 
et kokosrivejern. Han 
lavede også frisk tomat-
puré i en mølle.

Så satte han sig på en 
lav skammel foran fire 
blus omgivet af malet 
krydderpasta, bakker 
med skårne grøntsager, 
beholdere af hele kryd-
derier og knuste krydderipulvere samt dåser 
af ghee og olie. I typisk bengalsk stil begyndte 
han at tilberede alle retterne over høj varme ved 
hjælp af rundhåndede mængder af ghee og olie 
i tykke skålformede karai-pander.

Et udpluk af hans retter: fyldig blomkåls-
charchari, hakkede zucchini i sukkerglasur, 
skårne grønne bønner i tomatsovs, pureret spinat 
med stegt panir-ost, terninger af jackfrugter og 
kartofler i spidskommen-ingefær-sovs, grøn pa-
paya med små boller af channa-dal i kokossovs, 

sauterede tørre hele okra og kartoffelstænger 
og emnet for denne måneds klumme, den sam-
menkogte grøntsagsret, der kaldes sukta – alt 
sammen lavet efter klassisk bengalsk tradition 
i bedste Didi Ma-stil.

Sukta
Den måde, jeg forklarer og tilbereder bengalsk 

sukta på, kommer i høj grad fra anvisninger fra 
Srila Prabhupada og hans yngre søster, Pishima. 
Jeg skriver om disse instruktioner i lærebogen 
Lord Krishnas Cuisine. Hvis du følger denne 
madlavningsserie, skal du læse afsnittet om suk-
ta og derefter tilberede mindst tre af opskrifterne 
fra kogebogen. Min erfaring er, at sukta var en 
af de   retter, Srila Prabhupada oftest anmodede 
om. Han ville bede sin kok om at tørre skårne 
skiver af bittermelon (el. bitteragurk) i solen til 
at tage med, når han rejste til steder, hvor frisk 
bittermelon ikke var tilgængelig. Jeg husker 
endda, at han selv tog sig tid til at gøre dette på 
taget af sin Bombay-residens.

For begyndere i sukta: 
det er en svagt til kraftigt 
bitter grøntsagsret med 
teksturer, der spænder 
fra tyk suppe til en kna-
sende gryderet. Dens bit-
terhed kommer almin-
deligvis fra bittermelon, 
der kaldes karela i Indi-
en. Karela er tilgængelig 
hos mange kinesiske og 
asiatiske grønthandlere 
og af og til i større su-

permarkeder. Ifølge mange ayurvediske kilder 
fremmer bitre retter en regelmæssig fordøjelse 
og kickstarter en træg appetit. Derfor spises de 
i begyndelsen af   et indisk måltid.

Den Didi Ma-udgave af sukta, der følger, 
er decideret bengalsk, en blanding af dybstegt 
bittermelon og grønne bananer med stegte 
kartofler og grøn papaya – fire tropiske klas-
sikere. Du er velkommen til at eksperimentere 
med de lokale sæsonbetonede råvarer. Du kan 
bruge grøntsager som yams, ærter, gulerødder, 
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aubergine, kartofler, søde kartofler, grønne 
bønner, hestebønner eller butterbeans i alle 
kombinationer. Traditionelt er grøntsagerne 
dybstegte, hvilket giver retten en fyldig og rig 
natur, men dampede eller ristede grøntsager til 
sukta-sovsen er også velsmagende. Bittermelon 
er dog bedst, når den ikke er dampet eller ristet. 
Smagen afrundes og er meget mere delikat, når 
den er dybstegt. Eksperimentér med forskel-
lige ingredienser for at finde frem til dine egne 
yndlingsversioner af sukta.

Køkkenmeditation for i dag
Srila Prabhupada skrev i et brev til Vyasa Dasa 

i 1970: ”Alle kan forstå, at bag naturens skøn-
hed, bag saftige frugter og grøntsager og bag 
den vidunderlige varme og lys fra Solen er der 
en Ven. Så vi bør kontakte denne mest dyrebare 
Ven, Krishna.” Kontakt derfor med et fæstnet 
sind Herren Krishna gennem din madlavning. 

Didi Ma Sukta (6 personer)
Brug alle fire slags grøntsager, der er nævnt 

i artiklen, plus den bittermelon, der er nævnt 
nedenfor, for at gøre dig bekendt med denne 
ret. Glem dernæst målene.

Krydderpasta: 
½ tsk. fennikelfrø
½ tsk. korianderfrø
1 tsk. sennepsfrø
1½ cm stykke frisk ingefær
1-2 hele nelliker
1-2 jalapeno chili, efter smag
¼ tsk. gurkemeje
3 spsk. vand

Grøntsager:

1½ kg blandede grøntsager, skåret i store 3 
cm stykker

olie eller ghee til stegning
0,6-1,2 dl snittet karela

Ristet krydderiblanding og diverse:
1 spsk. uraffineret majsolie eller ghee
1 tsk. hel spidskommen
1 cassia- eller laurbærblad, knust
1,4 liter vand eller 9 dl vand og 5 dl mælk
salt og peber
2 spsk. hakket frisk koriander eller persille

Bland alle ingredienser til krydderpastaen i 
en blender og blend, indtil den er jævn. Overfør 
den til en skål.

Steg rodfrugter, auberginer eller stivelseshol-
dige grøntsager i hold, indtil de er gyldenbrune 
(som alternativ – damp eller bag grøntsagerne 
møre). Sæt dem til side.

Steg karela-skiverne i lidt olie eller ghee, til de 
er brune og sprøde. Tag dem op med en hulske 
og lad dem dryppe af.

Varm majsolie eller ghee i en stor gryde over 
middelhøj varme. Tilsæt spidskommen og laur-
bærblade og steg, indtil spidskommenfrøene 
bliver et par toner mørkere. Tilsæt krydderpasta 
og steg, indtil den er næsten tør. Hæld vandet 
eller væskerne i og bring i kog. Tilføj alle grønt-
sagerne, bring dem forsigtigt i kog og lad dem 
simre til den ønskede konsistens. Krydres med 
salt og peber. Kom friske krydderurter i. Til sidst 
ofres retten til Krishna.

Hvis du har spørgsmål til køkkensiden, er 
du velkommen til at skrive til Dandaniti Devi 
Dasi på email: dandaniti108@gmail.com.



Den 6. juli 2013 var der igen Ratha-yatra i 
København. Optoget havde deltagelse af 150 
hengivne, der i flot solskin trak Herren Jagan-
nathas vogn gennem gaderne fra Kongens 
Nytorv til festpladsen på Strøget (Nytorv), 
hvor der var festprogram hele eftermiddagen 

til under aften.
Selv om Kesava Priya Devi Dasi var ho-

vedarrangør af festivalen, fandt hun også 
tid til at fotografere Jagannathas optog og 
var så venlig at dele billederne med Nyt fra 
Hare Krishna.

Jay Jagannatha!


