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Tirsdag 2.7 Srivasa Panditas bortgang
Onsdag 3.7 Ekadasi (faste fra korn og   
  bønner for Yogini Ekadasi)
Torsdag 4.7 Bryd fasten mellem 6:04–10:20
Mandag 8.7 Sri Gadadhara Panditas   
  bortgang
                       Srila Bhaktivinoda Thakuras  
  bortgang
Tirsdag 9.7 Gundica Marjana
Onsdag 10.7 Ratha-yatra
                       Svarupa Damodara Gosvamis  
  bortgang
                       Sivananda Senas bortgang
Søndag	 14.7	 Hera	Pancami	(fire	dage	efter		
  Ratha-yatra)
                      Vakresvara Panditas bortgang

Torsdag 18.7 Ratha-yatra retur (otte dage efter  
  Ratha-yatra)
Fredag 19.7 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Sayana Ekadasi)
Lørdag 20.7 Bryd fasten mellem 4:54–7:20
Mandag 22.7 Guru (Vyasa) Purnima
                        Srila Sanatana Gosvamis bortgang
                        Caturmasyas første måned  
  begynder (faste fra bladgrønt i  
  én måned)
Lørdag 27.7 Gopala Bhatta Gosvamis bortgang
Tirsdag 30.7 Lokanatha Gosvamis bortgang
Onsdag 31.7 ISKCON’s stiftelse i New York
Fredag 2.8 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Kamika Ekadasi)
Lørdag 3.8 Bryd fasten mellem 5:19–10:36

Forsidebillede er fra Ratha-yatra i New York 2011
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Dr. Sing: Nu har videnskabsmændene opret-
tet et helt felt, der kaldes gerontologi, hvor de 
undersøger, hvordan man kan forlænge livet.

Srila Prabhupada: Deres virkelige mål burde 
være at stoppe lidelse. Forestil dig, at en gammel 
mand, der har store smerter og lider af mange 
sygdomme, pludselig får sin livslængde forøget 
af doktorerne. Hvad gavn har han af det?

Dr. Singh: Det er, hvad de gør med hjerte-
transplantationer.

Srila Prabhupada: Det er noget nonsens! 
Lad dem stoppe døden – det ville være en præ-
station. Men det kan de ikke gøre. Derfor er 
al deres forskning intet andet end en kamp for 
tilværelsen. Krishna fortæller i Bhagavad-gita 
(15.7): ”De levende væsener i den materielle 
verden er Mine evige fragmentariske dele. Som 
følge af deres betingede liv kæmper de en hård 
kamp med de seks sanser, der inkluderer sindet.”

En discipel: Nu er der mangel på olie.
Srila Prabhupada: Ja, vi har bygget en civi-

lisation, der er afhængig af olie. Dette er imod 
naturens lov, og derfor er der nu mangel på olie. 
Ved naturens lov er vinteren på vej. Videnskabs-
folkene kan ikke stoppe vinteren og gøre den 
til sommer. Helt forkert tror de, at de kan styre 
naturen. I Bhagavad-gita bemærker Krishna, at 
det levende væsen tror sig at være den, der gør 
de ting, der i virkeligheden bliver gjort af natu-
ren. Solen står op nu. Kan de slukke for den og 
gøre det mørkt? Og når det er mørkt, kan de så 
kommandere Solen: ”Stå op!”? De indser ikke, 
at hvis de virkelig ønsker at besejre naturen, bør 
de prøve at besejre fødsel, død, alderdom og 
sygdom. I Bhagavad-gita (7.14) siger Krishna: 
”Denne Min guddommelige energi, der består 
af naturens tre kvaliteter, er svær at overvinde. 
Men de, der har overgivet sig til Mig, kan let få 
bugt med den.”

Dr. Singh: Så det er meget svært at overvinde 
naturens love?

Srila Prabhupada: For materialister er det 
umuligt. Men hvis man overgiver sig til Krishna, 
bliver det nemt.

Dr. Singh: For at forklare, hvorfor der er 
så mange forskellige slags levende væsener, 
hævder forskerne, at på et bestemt tidspunkt i 
løbet af evolutionen laver cellernes gener, der 
normalt reproducerer sig perfekt til den næste 
generation, til tider en fejl i kopieringen af noget, 
ligesom trykpressen, der undertiden laver fejl. 
Under visse omstændigheder er disse fejl eller 
mutationer blevet stående, og forskellige arter 
af levende væsener er blevet dannet på grund 
af forskellen i generne.

Srila Prabhupada: Men den ”fejl” har eksi-
steret siden tidernes morgen, for du vil opdage, 
at alle variationer af levende væsener altid har 
eksisteret. Derfor er ”fejlen” evig. Men når en 
”fejl” er permanent, er det ikke en fejl. Det er 
intelligens!

Dr. Singh: Men forskerne mener, at der uden 
mutationer kun ville være et slags levende væsen 
i hele universet.

Srila Prabhupada: Nej, hvert levende væ-
sen har sit eget sind, og derfor er der så mange 
forskellige arter for at huse forskellige menta-
liteter. For eksempel vandrer vi her, men folk 
flest kommer ikke og slutter sig til os, for de har 
andre mentaliteter end os. Hvorfor eksisterer 
denne forskel?

Dr. Singh: Måske er det en fejl.
Srila Prabhupada: Det er ikke en fejl. Det 

er deres ønske, og på dødstidspunktet vil alle 
få en krop præcis efter deres ønsker. Krishna 
siger i Bhagavad-gita (8.6): ”En hvilken som 
helst tilstand, man husker, når man forlader 
kroppen, opnår man med sikkerhed i det næste 

 Srila Prabhupada taler ud
Denne samtale mellem Srila Prabhupada, hans discipel Dr. Thoudam D.
Singh og nogle gæster fandt sted på en morgenvandring i Venice Beach, Los 

Angeles, december 1973.

I naturen er der ingen fejl
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liv.” Hvad man tænker på dødstidspunktet, vil 
præcist bestemme ens næste krop. Naturen vil 
give dig kroppen. Beslutningen er ikke er i dine 
hænder, men i naturens, og hun arbejder under 
ledelse af Gud.

Dr. Singh: Men videnskaben synes at have 
beviser for, at forskellige arter af liv opstår ved 
fejltagelser.

Srila Prabhupada: Det er deres fejltagelse! 
I naturens love er der ingen fejl. I togvogne 
er der førsteklasses, andenklasses og tredje-
klasses sektioner. Hvis man køber en billet til 
tredjeklasse, men ved en fejltagelse går ind i 
førsteklasses sektionen, vil man ikke få lov 
til at blive der. Det er ikke en fejl, at der er 
sektioner. Sådan er det arrangeret. Men det er 
din fejl, at du er gået til den forkerte sektion. 
Så Gud er så grundig, at Han kender alle de 
fejl, der vil blive gjort. Derfor placeres 
man i en bestemt krop ifølge de fejl, 
man begår: ”Her, kom her. Kroppen 
er klar.” Der er 8.400.000 arter, og 
naturen virker ved at tildele forskellige 
kroppe med matematisk præcision. Når 
regeringen bygger en by, bygger den et 
fængsel, selv før byen er færdig, for 
regeringen ved, at der vil være mange 
kriminelle, der bliver nødt til at gå i 
fængsel. Dette er ikkeregeringens fejl, 
men de kriminelles fejl. Fordi de bliver 
kriminelle, er de nødt til at komme i 
fængsel. Det er deres fejltagelse.

I naturen er der ingen fejl. Krishna 
bemærker (Bg. 9.10): ”Denne materielle 
natur fungerer under Min styring, O 
Kuntis søn, og frembringer alle bevæge-
lige og ubevægelige væsener.” Naturen 
fungerer under tilsyn af Gud, Krishna, 
så hvordan kan naturen lave fejl? Men 
vi begår fejl, vi er under illusion, vores 
sanser er ufuldkomne, og vi snyder. Det 
er forskellen på Gud og mennesket. Gud 
har ikke ufuldkomne sanser. Hans sanser 
er perfekte.

Dr. Wolf-Rottkay: Fordi vores sanser 
er defekte, må de teknologiske udvi-

delser af vores sanser såsom mikroskoper og 
teleskoper også være defekte.

Srila Prabhupada: Ja. Materiel eksistens 
betyder mangelfuld eksistens. Hvis man 
konstruerer noget med mangelfuld viden og 
ufuldkomne sanser, vil ligegyldigt hvad man 
konstruerer være mangelfuldt. Derfor konklu-
derer vi, at uanset hvad videnskabsmændene 
siger, er det defekt.

Dr. Singh: Men de synes ganske tilfredse.
Srila Prabhupada: Æslet er også tilfreds 

med at bære vaskemandens byrde. Nogle steder 
i Indien kan man somme tider se en hund sulte 
ihjel. Men så snart den får en hunhund, er den 
tilfreds med at have sex. Er det tilfredsstillelse? 
Hunden er sulten, men den er stadig tilfreds med 
sex. Alle er tilfredse, selv ormen i afføringen. 
Det er naturens lov.
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seng, glødende og smilende, mens Aravinda 
masserede hans fødder. Syamasundara trådte 
ind og bukkede sig ned for Prabhupada. Anatoly 
var fuldstændig fascineret.

”Kom indenfor,” sagde Prabhupada, og de tre 
satte sig ved Prabhupadas fødder. Prabhupada 
vendte sig først mod Narayana og spurgte, hvad 
han hed, og hvad hans far lavede. Narayana 
syntes om Prabhupada og tilbød at komme med 
friske grønsager. Hans far, der var højt placeret 
i den indiske ambassade, fik friske ting fløjet 
ind fra Indien.

Anatoly var endnu mere interesseret end 
sin indiske ven, og Prabhupada begyndte at 
forklare filosofien om Krishna-bevidsthed for 
ham, mens Narayana oversatte. Anatoly spurgte 
med respekt og ærbødighed, og Prabhupada 
svarede på hans spørgsmål og lærte ham så 
meget om de grundlæggende ting i Krishna-
bevidsthed, som det var muligt ved et enkelt 

En dag slentrede to unge mænd, den ene søn 
af en indisk diplomat i Moskva og den anden 
en ung moskovit, rundt nær Den Røde Plads, da 
de så en forbløffende ting. Ud af den normale 
disciplinerede bytrafiks rutine dukkede en høj 
ung mand med raget hoved, en lang rødlig 
hestehale og flagrende hvide gevandter op. 
Det var Syamasundara. Sønnen af den indiske 
diplomat kendte til Syamasundaras klædedragt 
og standsede ham. Syamasundara smilede: 
”Hare Krishna, bror.” Han begyndte at tale med 
inderen, hvis navn var Narayana. Russeren, 
Anatoly, kunne en smule engelsk og fulgte med 
i samtalen, så godt han kunne. Samtalen blev 
mere og mere alvorlig.

”Hvorfor kommer I ikke op og møder min 
åndelige mester?” spurgte Syamasundara. 
Beæret fulgte de to fyre med det samme med 
Syamasundara til Hotel National. Da de kom 
frem, fandt de Prabhupada siddende på sin 

Ananta-santi gået bort
Den 3. juni 2013 døde Ananta-

santi Dasa, Srila Prabhupadas 
eneste initierede discipel i det 
forhenværende Sovjetunionen, 
af et hjertetilfælde i Moskva, 65 
år gammel. Efter at Ananta-santi 
havde mødt Srila Prabhupada i 
1971 begyndte han egenhændigt 
at prædike Krishna-bevidsthed 
over hele Rusland med stor 
fare for sig selv. Han rejste fra 
by til by og fortalte folk om 
Krishna-bevidsthed. Han blev 
ofte arresteret, men når han 
blev løsladt, rejste han videre til 
næste by og prædikede, blev igen 

arresteret osv. Til sidst spærrede 
myndighederne ham inde i fem år 
på et særligt psykiatrisk hospital 
og udsatte ham for den værst 
tænkelige tortur. Ananta-santi 
og de andre hengivnes indsats 
havde på det tidspunkt spredt Hare 
Krishna så meget, at myndighederne 
anså Hare Krishna for at være 
blandt de tre største trusler mod 
kommunismen (de andre var 
vestlig kultur og rockmusik). Da 
jerntæppet omsider faldt, var der 
over 400 sovjetiske Hare Krishna-
centre, i høj grad takket være 
Ananta-santis utrættelige indsats.

Srila Prabhupadas møde med Ananta-santi Dasa
Af Satsvarupa dasa Gosvami

Det følgende uddrag fra Srila Prabhupada-lilamrta fortæller om Prabhupadas møde med Ananta Santi 
Dasa i 1971. Srila Prabhupada var på besøg i Moskva sammen med to disciple, Syamasundara og Aravinda.

Ananta-santi Dasa
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møde. Prabhupada forklarede 
forskellen på den åndelige sjæl og 
kroppen og beskrev sjælens evige 
forhold til Krishna, Guddommens 
Højeste Personlighed. Han talte 
om Bhagavad-gita, om sit netværk 
af templer over hele verden og om 
sine unge mandlige og kvindelige 
disciple, der alle praktiserede 
bhakti-yoga.

Prabhupada nævnede, hvordan 
han ønskede at prædike i Rusland, 
der var et fantastisk felt for 
Krishna-bevidsthed, for folk 
var åbne og ikke forurenet af 
sansetilfredsstillelse. Han ville gerne introducere 
Krishna-bevidst litteratur i Rusland gennem et 
bibliotek, et læseværelse, eller hvordan det ellers 
kunne lade sig gøre. Krishna-bevidst filosofi 
burde, bemærkede han, undervises til Ruslands 
mest intelligente mennesker, men på grund af 
regeringens begrænsninger måtte det gøres diskret. 
Hengivne ville ikke kunne synge og danse på 
gaderne, men de kunne synge stille sammen i en 
eller andens hjem. Prabhupada begyndte at synge 
lavmælt og lede de unge mænd i en kirtana. 
Anatoly fattede sympati for Krishna-bevidsthed 
på samme måde som en sulten mand, der spiser 
et måltid. Efter flere timer tog han og hans ven af 
sted. De ville vende tilbage næste dag.

Syamasundara begyndte at tilbringe tiden 
sammen med Anatoly og Narayana. Anatoly 
studerede orientalsk filosofi og var meget 
intelligent og ivrig efter at vide, hvad der skete 
i verden udenfor. Han holdt af Beatles, og 
Prabhupada fortalte, hvordan han omgikkes 
med George Harrison og John Lennon. Anatoly 
og Syamasundara havde lange samtaler om 
unge menneskers ambitioner og håb uden for 
Rusland, og Syamasundara forklarede ham, 
hvordan Krishna-bevidsthed var den bedste af 
alle åndelige veje. Syamasundara lærte ham 
også de grundlæggende principper i hengiven 
tjeneste såsom at recitere seksten runder japa 
hver dag og gav ham sin egen kopi af Bhagavad-
gita.

Prabhupada lærte Anatoly at 
lave chapatier og ris og bad 
ham holde op med at spise kød. 
Gladeligt accepterede Anatoly 
recitationen af Hare Krishna, den 
nye måde at spise på – alting. 
Anatoly blev oplært til at kunne 
fortsætte på egen hånd, når 
Prabhupada var taget af sted. 
Anatoly ville blive sat i stand til 
selv at kunne mærke, hvordan han 
ændrede sig og gjorde fremskridt 
i åndeligt liv, og efter at have 
praktiseret i et stykke tid ville 
han kunne blive initieret. Anatoly 

lovede, at han ville fortælle sine venner om 
Krishna-bevidsthed. Med kun to dage tilbage 
i Moskva lærte Prabhupada Anatoly så meget, 
han kunne. I denne unge russers ivrighed og 
intelligens fandt Prabhupada det virkelige 
formål med sit besøg i Rusland.

Prabhupada gav analogien, at når man koger 
ris, behøver kokken kun at teste et enkelt riskorn 
for at finde ud af, om hele gryden med ris er kogt. 
På samme måde kunne Prabhupada ved blot at 
tale med denne unge russiske mand forstå, at det 
russiske folk ikke var tilfreds i deres såkaldte 
ideelle marxistiske land. Ligesom Anatoly var 
ivrigt modtagelig for Krishna-bevidsthed, ville 
millioner af andre russere også være det.

Srila Prabhupada havde bragt Herren 
Caitanyas bevægelse til endnu et land. 
Caitanya Mahaprabhu havde forudsagt, at 
sankirtana-bevægelsen ville blive spredt til 
hver eneste by og landsby, men i flere hundrede 
år var den forudsigelse ikke gået i opfyldelse. 
Prabhupada havde imidlertid på de få år siden 
sin første rejse til Amerika i 1965 igen og igen 
plantet Herren Caitanyas budskab i det ene 
usandsynlige sted efter det andet. Og dette 
var måske det mest usandsynlige af alle. På 
et kort regeringskontrolleret besøg til Moskva 
havde han sået frøet til Krishna-bevidsthed i 
Sovjetunionen. Han var som en nål, imens alle, 
der var forbundet med ham, var som tråden, der 
fulgte bagefter.

Ananta-santi Dasa



-7-

Ananta-santi dasa: 
Jeg begyndte at prædike 
Krishna-bevidsthed efter 
Srila Prabhupadas besøg i 
Moskva i 1971. Gradvist 
blev folk i Sovjetunionen 
mere og mere tiltrukket til 
Krishna-bevidsthed, der 
blev temmelig udbredt. 
A u t o r i t e t e r n e  b l e v 
imidlertid bange, fordi så 
mange intellektuelle viste 
interesse i Krishna-bevidsthed. Alt åndeligt 
blev anset for kriminelt, og derfor begyndte de 
at undertrykke os.

Det var ligesom en eksplosion af Krishna-
bevidsthed i Sovjetunionen. Autoriteterne 
var så skræmte, at de gjorde alt for at bringe 
bevægelsen i miskredit og fremstillede os som 
en gruppe af skøre kriminelle. Fordi jeg var den 
første til at prædike og Srila Prabhupadas eneste 
discipel, forfulgte de mig og fremstillede mig 
som en sindssyg kriminel. Domstolen beskyldte 
mine Gudsbrødre og mig for at undervise i 
vegetarisme, som de hævdede var skadeligt for 
kroppen, og for at lære folk mantraer og bønner, 
der skader en persons mentale tilstand. Det var 
de latterlige påskud, de anklagede os for.

Jeg blev fængslet, og de forsøgte at fremstille 
hver eneste person, der praktiserede Krishna-
bevidsthed, som skør. De spærrede os derfor 
inde på et psykiatrisk fængsel. Her fortalte 
lægerne, at de havde lært, at religiøse troende 
er sindssyge, for kun sindssyge mennesker kan 
tro, at der findes en Gud, at der er ånd, og at vi 
ikke er disse kroppe, men åndelige gnister.

Jeg fik medicinsk behandling i mange måneder. 
De gav mig medicin tre gange om dagen. Det var 
så slemt, at jeg kun kunne ligge ned i sengen. 
Det var en helt særlig form for medicin, der 

gjorde det umuligt for mig 
at koncentrere mig om 
noget som helst. Hvis jeg 
forsøgte at chante højt, gav 
de mig så store doser, at jeg 
kunne være død af dem. 
Mens jeg lå der i sengen, 
havde jeg det materielt 
set forfærdeligt. Denne 
medicin gør én hvileløs og 
tvinger én til hele tiden at 
skifte kroppens position. 

Jeg følte mig meget svag og havde det så 
ubehageligt. Det var tortur i måneder og år. 
Den eneste pause i torturen var, når jeg sov 
om natten.

Til at begynde med, fordi psykiaterne anså 
mig for sindssyg, overførte de mig fra det 
almindelige fængsel til et psykiatrisk fængsel 
i Smolensk. Det lå samme sted som det 
almindelige fængsel, men de havde særlige 
celler til psykiatriske fanger. Det havde 
bagsiderne ved både et sindssygehospital og 
et fængsel. Vi boede i små celler med omkring 
tyve folk i hver. Der var ikke nok frisk luft. 
Vi vaskede os ikke fast, somme tider ikke i så 
meget som 23 dage. Manges kroppe var befængt 
med insekter.

Hele stedet var meget beskidt. Maden var 
forfærdelig. Folk tabte ofte tænderne, og 
deres gummer blødte. Jeg spiste meget lidt. 
Alt var et problem der. Selv personalet bestod 
af kriminelle. Det var et sted for sindssyge 
kriminelle, og de sloges konstant med hinanden. 
Der var pres fra lægerne, personalet, de 
kriminelle – fra alle. Alle var meget forstyrrede. 
Og min familie fortalte mig, at jeg aldrig ville 
blive sat på fri fod.

Fangerne blev straffet for alting. Jeg forsøgte 
at vaske mit tøj, og hver morgen forsøgte jeg 

Interview med Ananta-santi Dasa
På grund af sin aktive prædiken over hele USSR og den åndelige indflydelse, Ananta-santi havde på 

mange, blev han udsat for fem og et halvt års voldsom tortur i hænderne på personalet på forskellige 
psykiatriske hospitaler. Det følgende interview efter hans løsladelse er fra februar 1988.

Ananta-santi Dasa



-8-

at vaske i det mindste noget af min krop. Men 
jeg blev mange 
g a n g e  s t r a f f e t 
for det. De brød 
sig ikke om det. 
Personalet forsøgte 
at gennembanke 
mig flere gange.

D e r  v a r  e t 
psykologisk pres 
hele  t iden.  Der 
blev givet medicin 
af enhver tænkelig 
grund og påskud. 
Men på et tidspunkt 
besluttede lægerne 
på en eller anden 
måde, at jeg kunne 
løslades fra dette 
særlige psykiatriske 
f æ n g s e l  t i l  e t 
normalt psykiatrisk 
fængsel. Det brød 
KGB sig ikke om, 
for deres mål var 
a t  beholde  mig 
d e r  h e l e  l i v e t . 
Så i stedet blev 
jeg overført til et 
særligt psykiatrisk fængsel i byen Oryol.

På dette sted var alle forbløffede over, at jeg 
var i fængsel for at prædike religion. De kunne 
se, at autoriteterne var specielt hårde imod mig. 
De kunne ikke forstå hvorfor.

Jeg hørte fra min mor, at mine Gudsbrødre 
over hele verden havde begyndt en kampagne for 
min frigivelse såvel som for de andre fængslede 
hengivne i Sovjetunionen. Situationen blev en 
smule bedre. I det sidste halve år i Oryol regnede 
vi med forandringer, så jeg begyndte at prædike 
mere på den tid.

I Smolensk var jeg på en afdeling, hvor lægen 
var kendt for sine sadistiske tilbøjeligheder. 
Men i Oryol fortalte min sidste læge mig, at jeg 
var helt normal. Han sagde, han forstod, at jeg 
var på dette mentale hospital på grund af den 

politiske situation. Før “perestroika” var alle 
aspekter af åndeligt 
og intellektuelt liv 
undertrykt i dette 
land. Han sagde: 
”Tiden er på din 
side. På grund af 
fo randr inge rne 
i vores samfund 
og på grund af 
hjælp udefra vil 
du før eller senere 
blive sat fri.” Han 
havde medfølelse 
med mig, og jeg 
p r æ d i k e d e  t i l 
ham. Jeg var dybt 
t a k n e m m e l i g 
o v e r  f o r  m i n e 
Gudsbrødre  og 
fo lk  over  he le 
verden, der på en 
eller anden måde 
gjorde noget for at 
få mig fri.

Jeg blev løsladt 
fra det psykiatriske 
fængsel i Oryol på 
en meget mærkelig 

og usædvanlig måde. En dag kaldte min læge 
mig ind og fortalte, at han var en smule ophidset. 
Han fortalte, at der var kommet et brev fra 
Moskva, og at jeg skulle løslades. Han sagde, at 
der ville komme en særlig professor fra Moskva 
som del af en lægekomité, der ville løslade mig.

Da professoren kom, talte han længe om mig 
med min læge, uden at jeg var til stede. Til sidst 
sagde han til min læge: ”Ja, han er helt normal. Vi 
løslader ham, men beholder hans diagnose indtil 
videre, for han kan måske få et tilbagefald engang 
i fremtiden.” Da min læge fortalte mig dette, bad 
jeg ham spørge professoren: ”Hvem kan garantere, 
at du ikke også vil blive skør engang i fremtiden?” 
Min læge svarede: ”Ja, det spurgte jeg ham også om, 
og han fortalte mig, at han også kan se symptomer 
på sindssyge inde i sig selv.”

Ananta-santi Dasa sammen med to andre hengivne
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Spøgelset i Skindergade
Af Gaurahari Dasa

Jeg var 19, da jeg fik et som-
merjob som bybud hos en køb-
mand, som lå i Skindergade 
lige ved Jorcks passage midt i 
København. Derinde i centrum 
skete der altid noget. Mange 
typer fra vidt forskellige sam-
fundslag kom i butikken. Der 
var dog én, som skilte sig ud, 
og som har brændt sig fast i min 
hukommelse.

Jeg troede ikke mine egne 
øjne, da døren gik op til butik-
ken, og denne skabning gjorde 
sin entre. Det var umuligt at 
kønsbestemme personen. Det 
var ikke engang til at se, hvilket 
tøj vedkommende havde på, 
eller om der overhovedet var 
noget tøj i normal forstand. Den 
bedste beskrivelse, jeg kan give, 
er, at det så ud, som om nogen 
havde dyppet ham i lim for 
derefter at rulle ham rundt på en 
losseplads, eller dyppe ham i en støvsugerpose 
i overstørrelse. Fra top til tå var vedkommende 
dækket af affald, slet og ret. Det eneste, som 
ikke var dækket, var munden og de to skinnende 
øjne. Med slæbende skridt bevægede væsenet 
sig hen til disken og bad om to guldøl. Stanken 
fyldte hele butikken, og de andre kunder stod 
som lammede og stirrede bare frem for sig, indtil 
personen forsvandt ud af døren igen.

Ekspedienten, en ung fyr, udtrykte sin med-
følelse: ”Hvor er det synd for ham.” Jeg må 
naturligvis give ham ret, men samtidig kan jeg 
ikke lade være med at undre mig over, hvilken 
dårlig karma, man må have, for at ende i sådan 
en tilstand. For der er en sammenhæng. Vores 
nuværende situation er resultatet af, hvordan vi 
har levet tidligere. Som Krishna siger (Bhag-
avad-gita 15.8):

sariram yad avapnoti, 
yac capy utkramatisvarah 

grhitvaitani samyati, 
vayur gandhan ivasayat

”Det levende væsen i den materielle verden 
tager sine forskellige livsopfattelser med sig 
fra den ene krop til den næste, ligesom vinden 
fører dufte med sig. På denne måde accepterer 
han én slags krop for derefter igen at forlade den 
og acceptere en anden.”

Dette spøgelsesagtige væsen fra butikken i 
Skindergade kom ikke bare ud af det blå. Han 
havde dyrket sådan en mentalitet, nærmest som 
en orm i afføring, i tidligere liv og fik nu sin 
belønning. Det betyder ikke, at vi ikke kan have 
medfølelse. Når et barn stik imod forældrenes 
formaninger rører ved ilden og brænder sig, 
føler vi medlidenhed, selv om det er dets egen 
skyld. Men man kan godt føle sig magtesløs, når 

Gaura Hari Dasa
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man ser de betingede sjæle lide i tilsyneladende 
bundløst mørke. Dog er der noget, vi kan gøre, 
selv for at hjælpe personer som dette ”spøgelse” 
fra Skindergade. Den virkelige fjende er uviden-
hed, for det er uvidenhed, som i sidste instans 
er årsagen til al lidelse.

Det er på grund af uvidenhed, at vi vender os 
bort fra Krishna for at prøve at nyde på egen 
hånd, som om vi selv var Krishna. Denne men-
talitet er fælles for os alle sammen her i den ma-
terielle verden. Alligevel kan selv de betingede 
sjæle her se, at der er noget 
galt med den mentalitet. Vi 
ser for det meste ikke vores 
egne fejl, men når vi støder 
på den samme uvidenhed, 
blot i mere grelle former, 
stejler vi, akkurat som de 
andre kunder blev forfær-
dede over mødet med denne 
person i købmandsbutikken 
i Skindergade. 

Yderst set vil de fleste 
holde med i, at det er vores 
selviske mentalitet, som er 
årsagen til alle problemer i 
verden. Men findes der noget alternativ til denne 
selviskhed? Det er vel naturligt, at jeg gerne selv 
vil nyde, vil være en succes, vil være lykkelig 
osv. Ok, i den materielle verden kan vi sige, at 
det er naturligt, men det er fordi den materielle 
verden er stedet, hvor alle selviske personer 
er blevet samlet. Vi må forstå, at der findes et 
alternativ, og det er kundskaben om dette alter-
nativ, som udgør essensen af viden. Der bliver 
talt om det såkaldte ”kundskabsløft,” men 
her er den virkelige kundskab: Vi er uløseligt 
forbundet med Krishna, Gud, og vi kan ikke 
blive lykkelige, før vi opgiver vores smålige 
selviskhed og indvilliger i at tjene roden til 
alting, Krishna.

Vi ønsker succes, lykke, nydelse, men lad 
os ønske Krishnas succes, Krishnas lykke, 
Krishnas nydelse. Det er alternativet til den 
selviskhed, som er i færd med at styrte verden 
i ruin. 

bhoktaram yajna-tapasam, 
sarva-loka-mahesvaram 

suhrdam sarva-bhutanam,
 jnatva mam santim ricchati

”Når en person bliver fuldt bevidst om, at Jeg 
(Krishna) er nyderen af alles aktiviteter, herske-
ren over alle planeter og guder og alle levende 
væseners velgører og velynder, opnår han fred 
for de materielle lidelser.” (Bhagavad-gita 5.29) 
Vi opnår ikke bare fred, når vi tjener Krishna. 
Vi opnår en lykke, en tilfredsstillelse, som 

overgår alt, vi har oplevet. 
Uselviske mennesker er 
lykkelige mennesker. Alle 
kan lide uselviske menne-
sker. Det er den praktiske 
demonstration af kund-
skab. De fleste filosoffer, 
specielt i moderne tid, har 
været ulykkelige, frustre-
rede mennesker, så hvorfor 
skulle vi spilde vores tid 
på at lære af dem. Find 
en person, som virkelig er 
lykkelig, og lær hans hem-
melighed af ham.

Min mor fortalte en historie om en konge, 
som fik den ide, at hvis han kunne finde verdens 
lykkeligste mand og købe hans skjorte, ville han 
selv blive lykkelig. Han sendte sine mænd ud for 
at lede, og endelig fandt de verdens lykkeligste 
mand, men til deres store forbløffelse havde han 
ikke nogen skjorte. Han var så fattig. Så hvad 
var hans hemmelighed? Det melder historien 
ikke noget om, men vi må konkludere, at hvis 
han var lykkelig, må det være fordi han var 
Gudsbevidst. Så vi kan hjælpe alle de levende 
væsener, som lider i mørke, ganske enkelt ved 
at demonstrere, hvordan man bliver lykkelig 
ved at tjene Krishna.

Eksemplets magt er større, end vi tror. Blot 
ved at være hengivne, glade hengivne, kan vi 
hjælpe selv så dybt faldne personer som den 
skæbne, der denne sommerdag for mange år 
siden trådte ind i købmandsbutikken i Skin-
dergade.

Vi er uløseligt forbundet 
med Krishna, Gud, og vi 
kan ikke blive lykkelige, 
før vi opgiver vores smålige 
selviskhed og indvilliger 
i at tjene roden til alting, 
Krishna.

”

”
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(Fortsat fra sidste nummer) 
Lad os ikke glemme, at sravanam 

kirtanam er vores vigtigste opgave! Herren 
Selv angiver dette i Bhagavad-gita 10.9:

 mac-citta mad-gata-prana, 
bodhayantah parasparam

kathayantas ca mam nityam, 
tusyanti ca ramanti ca

”Mine rene hengivnes tanker dvæler i 
Mig, deres liv er helt viet til Min tjeneste, 
og de erfarer stor tilfredsstillelse og lyksalighed ved 
altid at oplyse hinanden og tale om Mig.”

Med dette i tankerne kan det siges, at hvis der 
er ægte bekymring for hinanden og medfølelse i 
et samfund af hengivne, vil alle føle det absolut 
påkrævet, at ingen er foruden den personlige og 
fortrolige omgang med Herren i Hans transcen-
dentale lydrepræsentant, Srimad-Bhagavatam, 
og at ingen er foruden muligheden for at dele er-
kendelser fra et sådant selskab inden for fortrolige 
og kærlige forhold med medhengivne. Derfor er 
det indgående studie af Srimad-Bhagavatam for 
alle, for det er den eneste ægte beskyttelse midt 
iblandt de illusoriske former for beskyttelse i den 
materielle verden. Narada Muni bekræfter dette 
i Srimad-Bhagavatam (1.5.40): ”Beskriv derfor 
den Almægtige Herres aktiviteter, sådan som du 
[Srila Vyasadeva] har lært om dem gennem din 
umådelige viden om Vedaerne, for det vil tilfreds-
stille store lærde mænds higen? og på samme tid 
lindre lidelserne hos masserne af almindelige men-
nesker, der altid lider under materielle kvaler. Ja, 
der er ingen anden måde at komme ud af sådanne 
lidelser på.”

Hvis en hengiven hver dag har en aftale om at 
studere og dele Srimad-Bhagavatam, vil han gøre 
håndgribeligt fremskridt. Ved hjælp af studiepart-
nerne vil  der udvikles en vane med at studere. 
Den vane vil blive stærkere, så man har lyst til at 
studere, selv på en dag, hvor man ingen aftale har. 

Dette er tegn på voksende tilknytning til 
Srimad-Bhagavatam. Ved regelmæssigt 
at omgås med Srimad-Bhagavatam vil 
en hengiven se sig selv støt avancere 
i Krishna-bevidsthed, for Herren af-
slører Sin transcendentale form fra 
Sine lotusfødder i de to første bøger 
til Hans smilende ansigt i den tiende 
bog. Således er et oprigtigt studie af 
Srimad-Bhagavatam vejen til kærlighed 

til Krishna. Hvis det kombineres med tjeneste til 
arca-vigraha, Herrens Deitetsform i templet, og 
andre former for praktisk tjeneste, bliver en sådan 
praksis særdeles effektiv med hensyn til at vække 
den slumrende Krishna-bevidsthed i en aspirerende 
hengiven. Dette er af yderste vigtighed, for blot at 
studere er ikke nok i sig selv til at opnå Krishna. 
Han beordrer, at man vender sig til en åndelig me-
ster, spørger ydmygt og gør tjeneste. Da vil man 
blive givet sandheden om den Højeste Herre. Der-
for er opnåelse af Krishna ikke blot en akademisk 
bestræbelse, men en transcendental videnskab, der 
skal følges i overensstemmelse med Herrens egen 
anvisning. At tage Srimad-Bhagavatam til sig uden 
at kultivere en ydmyg tjenestementalitet over for 
Herren og Hans hengivne er blot en bestræbelse 
efter navn og prestige. Herren dækker Sig Selv 
med Sin yoga-maya-kraft. Derfor står der skrevet, 
at den, der blot tilbeder Deiteten i templet, men 
lader hånt om de hengivne, spilder sin tid til ingen 
nytte. Dette gælder også for studiet af Srimad-
Bhagavatam, da studie uden en tjenestementalitet 
ikke fører til noget.

Krishna-bevidsthed er et ubegrænset skatkam-
mer, og vi må finde nøglen, der kan åbne dette 
skatkammer! De, der søger det rigtige sted ved 
hjælp af Herren Selv og acaryaerne, vil ikke blive 
skuffet. Skønheden ved Srimad-Bhagavatam er, 
at den giver fuldstændig vejledning med hensyn 
til alle de skridt, der kræves for at opnå Herrens 

Studieguide til 
Srimad-Bhagavatam,2

Af Tejasvi Krishna Dasa

Tejasvi Krishna Dasa
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fulde barmhjertighed. Ved således at søge beskyt-
telse i Bhagavad-gita og efterfølgende i Srimad-
Bhagavatam finder vi den perfekte begyndelse, 
der aldrig får en ende.

Sluttelig finder vi, at studiepartnerskaber hjælper 
én til at danne en vane og tilknytning til at studere 
Srimad-Bhagavatam. Ydermere finder vi, at de be-
fordrer kærlighedsudvekslinger mellem hengivne, 
hvilket er nødvendigt for den enkelte hengivne, og 
for at samfundet af hengivne kan trives.

Praktiske vink om etablering af 
studiepartnerskaber

At engagere nye hengivne i at studere Prabhupa-
das bøger er fantastisk. Bare foreslå dem en studie-
aftale på en venlig måde. Nye hengivne kan også 
instrueres i studieteknikker med grundig løbende 
læsning og detaljeret studie. De kan opmuntres 
til at finde vers, der inspirerer dem, og lære dem 
udenad i et detaljeret studie. Når de reciterer verset 
højt for dig, vil dit hjerte fyldes med glæde over 
deres præstation. Ældre hengivne kan også invite-
res med stor fordel. En erfaren hengiven vil sætte 
stor pris på din interesse i at studere Bhagavad-
gita og Srimad-Bhagavatam. Du vil få tilgang til 
deres modne erkendelser og deres velsignelser til 
at gå dybere i dine studier. I Srimad-Bhagavatam 
4.8.34 står der, at man bør være glad over at se en 
ældre og mere avanceret person, slutte venskab 
med sine ligemænd og udvise medfølelse med 
dem, der står i en lavere position. Og tætte forhold 
til vores ligemænd er afgjort essentielt, for det 
er dem, vi ofte er afhængige af, når vi skal gøre 
vores faste aktiviteter som harinama, prasada- og 
bogdistribution og Deitetstilbedelse. Derfor bør vi 
ivrigt forsøge at skabe dybere bånd og venskab med 
vores ligemænd gennem studier, for transcendentalt 
kammeratskab er nødvendigt for at gøre Herren 
Caitanyas sankirtana-bevægelse effektiv. Selv hen-
givne, der har trukket sig tilbage fra de hengivnes 
selskab, kan finde deres vej tilbage til at opleve 
transcendentalt venskab og kontakt med Herren. 
I alle disse tilfælde ser vi, at der er noget godt at 
hente, for med hver eneste aftale gør vi fremskridt 
i vores studie af Srimad-Bhagavatam. Derfor er 
enhver, der kan give os bare en enkelt aftale til at 

studere Srimad-Bhagavatam, virkelig en stor ven.
Hvis der ikke er nogen, man kan studere sammen 

med, kan man bruge Skype og søge på Internettet. 
Internet-alderen er allerede over de fleste af os på 
godt og ondt. Ved at bruge denne teknologi kan to 
hengivne befinde sig to forskellige steder, studere 
hver for sig og derefter dele deres erkendelser 
over Skype. I den forbindelse tænker jeg på som 
et eksperiment at starte en Facebook-gruppe, 
”Srimad-Bhagavatam study partnerships”, hvor 
hengivne kan forbinde sig med studiepartnere. I 
tilfælde af, at Internettet ikke er tilgængeligt, kan 
man tale sammen over telefonen. Ansigt til ansigt 
er afgjort at foretrække, siden ingen af Kali-yugas 
teknologiske filtre øger vores personlige udveks-
linger. Men uanset hvad er det vigtige, at man har 
forpligtet sig til at studere på et givet tidspunkt. 
Den aftale forøger kraftigt chancen for, at man vil 
studere den dag på trods af              sindets forskel-
lige protester.

Der er nogle tips med hensyn til, hvordan man 
drager fordel af studiepartnerskaber. Jeg anbefaler 
som et første skridt, at man anskaffer sig to notes-
bøger og følger principperne med grundig løbende 
læsning og detaljeret studie. Dette vil hjælpe til 
at gøre ens studie progressivt i takt med, at man 
nedskriver to linier for hvert vers og simpelthen 
fortsætter fra sidste gang. På den måde skrider 
man progressivt igennem den enorme Srimad-
Bhagavatam bog for bog. Der er et eksempel på, 
hvordan man kommer i gang med detaljerede 
studienoter under overskriften Detaljeret studie, 
imens den grundige løbende læsning er ligetil. Du 
skal blot læse Prabhupadas oversættelse og betyd-
ning til verset og nedskrive to linier der rummer det 
vigtigste budskab. 

For at runde af bemærkede Maharaja: ”Der er 
en tendens i den betingede sjæl til at overbestræbe 
sig, og denne overbestræbelse indvikler altid de 
levende væsener. Men når det kommer til at stu-
dere Srimad-Bhagavatam, har det levende væsen 
lov til at overbestræbe sig. En hvilken som helst 
mængde overbestræbelse, når det kommer til at 
studere Srimad-Bhagavatam, er i orden.” I denne 
sammenhæng bemærker dronning Kunti:

 srnvanti gayanti grnanty abhiksnasah, 
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smaranti nandanti tavehitam janah
 ta eva pasyanty acirena tavakam, 

bhava-pravahoparamam padambhujam

 ”O Krishna, de, der vedvarende hører, fremsiger og 

gentager Dine transcendentale aktiviteter eller finder 
glæde i at andre gør det, ser bestemt Dine lotusfødder, 
der alene kan stoppe gentagelsen af fødsel og død”

Må læseren finde inderligt og rigeligt selskab 

Støt Hare Krishna
”Der er mange hengivne, der arbejder 

for at sprede Krishna-bevidsthed, og de har 
brug for hjælp… Alle bestræbelser kræver 
jord, kapital, organisering og arbejdskraft. 
Ligesom man i forretningsverdenen har 
brug for et sted at være, kapital at bruge af, 
arbejdskraft og organisering for at kunne 
vokse, er der brug for det samme i Krishnas 
tjeneste... Hvis man har penge nok, kan 
man hjælpe til med at bygge et kontor 
eller et tempel for at udbrede Krishna-be-
vidsthed. Eller man kan støtte udgivelsen 
af bøger og blade… Hvis man ikke kan 
ofre resultatet af alle sine handlinger, kan 
man stadigvæk give en vis procentdel til 
udbredelsen af Krishna-bevidsthed. Den 
slags frivillig tjeneste til fordel for den 
Krishna-bevidste sag vil hjælpe én til at 
komme til et højere niveau af kærlighed til 
Gud, hvorefter man bliver fuldkommen”. 
(Bhagavad-gita 12.10, Srila Prabhupadas 
forklaring)

Her er nogle praktiske forslag til, hvordan 
man kan støtte udbredelsen af Hare Krishna i 
Danmark, enten med gaver, donationer eller 
frivillig tjeneste.

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, piske-
fløde, yoghurt, tykmælk og cremefraiche
ris (gerne basmati eller brune ris), hele korn af 
hvede, spelt og byg
hel quinoa og boghvede
rørsukker, gur, jaggery og honning (ikke hvidt sukker)
mannagryn, kikærtemel, kokosmel, chapatimel 
og mælkepulver
diverse linser og bønner (IKKE røde linser)

tørrede frugter såsom rosiner, dadler, abrikoser og 
figner
hele krydderier samt salt (uraffineret og uden 
tilsætningsstoffer)
nødder (rå, usaltede) såsom cashewnødder, has-
selnødder, valnødder, pistacienødder, jordnødder 
samt mandler
sesamfrø, solsikkerner, græskarkerner, hørfrø
koldpressede økologiske olier: olivenolie, rapsolie, 
sesamolie 

Kontante donationer: *
blomsterkranse: 208 kr. 
bhoga for én dag: 508 kr. 
søndagsfest: 608 kr.
vegetarisk lørdag:1208 kr. 
fast månedlig donation efter eget valg
festivaler
sastra-dana (uddeling af bøger)

Seva (tjeneste):
pudse vinduer
uddele løbesedler/plakater 
hjælp i forbindelse med Festival of India (se 

omtale andetsteds i bladet)

* 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/begivenhed.

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)
e-mail: madhavasrayadasa@yahoo.com
tlf.nr: 48 28 64 46
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Fra sastraerne 
eller skrifterne 
lærer vi, at Guds 
energi er over-
alt. Gud er ikke 
forskellig fra Sin 
energi, ligesom 
Solen  ikke  er 
forskellig fra sol-
skinnet. Derfor er 
det ikke forkert at 
sige, at Gud igen-
nem Sin energi er 
overalt. Imidlertid 
er det ikke muligt 
for os at etablere et fortroligt forhold til dette 
upersonlige, altgennemtrængende aspekt af 
Gud. For at sætte os i stand til at relatere til 
Ham personligt stiger Gud, den Højeste Person, 
derfor ned til den materielle verden i den autori-
serede form af Deiteten. I usædvanlige tilfælde 
kan en sådan Deitet dukke op på et helt usand-
synligt sted såsom en importforrretning, men 
uanset hvor Han er, fortsætter Han med at være 
Guddommens Højeste Personlighed, summum 
bonum, alle årsagers årsag. Hvis vi finder guld 
på et snavset sted, ændrer det ikke dets værdi. 
Det er fortsat guld. Så Krishna er altid Krishna, 
uanset hvor Han er. Han er altid Jagannatha, 
universets Herre. Som en ren hengiven af Herren 
Jagannatha forstod Srila Prabhupada til fulde, at 
Herren Jagannathas form og Herren Jagannatha 
ikke er forskellige fra hinanden. Derfor bukkede 
han sig ned for Herren og lærte sine disciple at 

tilbede Deiteten.
Blot ved oprig-

tigt at følge en 
dygtig åndelig 
mesters instruk-
tioner kan man 
med sikkerhed 
gøre  ånde l ig t 
fremskridt. Når 
Srila Prabhupada 
således forkla-
rede, at der burde 
være en stor fe-
stival hvert år til 
ære for Herren 

Jagannatha, var hans disciple ivrige efter at lave 
de nødvendige arrangementer. Malati Devi Dasi, 
den unge discipel, der først kom med den lille 
udskårne Deitet af Herren Jagannatha til San 
Francisco-templet, mindes: 

“En dag bad Srila Prabhupada os komme 
op til hans værelse, hvor han fortalte os om en 
fantastisk årlig festival i Puri, Herren Jagan-
nathas hjem i Indien. Han bad os om også at 
afholde denne store festival, der kaldes Ratha-
yatra. Han sagde, at Jagannatha skulle ikke 
skulle vises for offentligheden i femten dage 
før festivalen, og i den tid skulle vi gøre templet 
grundigt rent og male det. Det gjorde vi. Srila 
Prabhupada forklarede, at Jagannatha, Balarama 
and Subhadra skulle køre i tre håndtrukne vogne 
med hjul, der er omkring tre meter høje. Men 
til den første festival måtte vi forenkle alting, 
så vi brugte i stedet en lastbil med et fladt lad, 

Ratha-yatra  ̶  en urgammel 
festival kommer til vesten

Af Visakha Devi Dasi

 I anledning af, at det er Ratha-yatra måneden, og der er Ratha-yatra i København den 6. juli 
(se detaljer nedenuden) bringer vi en artikel fra fra Back to Godhead 1977 (10.77). Visakha Devi 
fortæller om Ratha-yatra og refererer blandt andet til den første Ratha-yatra i San Francisco. Den 
startede med, at en af de tidlige hengivne, Malati Devi, faldt over en udskåren Deitet af Herren 
Jagannatha og tog den med hjem til Srila Prabhupada. 

Ratha-yatra i Jaganatha Puri, Indien
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der var udsmykket med blade og blomster. Vi 
startede på hjørnet af Haight og Lyon Streets og 
fortsatte ned til havet.” 

Under turen sang de hengivne hele tiden 
Hare Krishna og uddelte frugt og chapatier, 
der først var blevet ofret til Herren. ”Det var 
Herren Jagannathas første offentlige fremtræden 
i Vesten,” fortæller Malati Dasi, ”og hvad der 
manglede i overdådighed, blev opvejet af alles 
entusiasme.”

Srila Prabhupada var altid meget glad for 
Ratha-yatra-ceremonien. Da Srila Prabhupada 
var lille, byggede hans far, Gour Mohan De, der 
også var en stor hengiven af Herren, ham en 
lille vogn. Derpå ville Srila Prabhupada og hans 
små venner trække deres vogn gennem gaderne 
omkring deres hjem i Calcutta på samme tid, 
som Herren Jagannatha, Balarama og Subhadra 
blev trukket gennem Jagannatha Puris gader i 
tre enorme vogne med deltagelse af millioner 
af pilgrimme. Srila Prabhupadas lille optog var 
prisværdigt, selv om det var lille. Foran vognen 
spillede nogle drenge mrdangaer (trommer) og 
karatalaer (håndbækkener) og sang til glæde for 
Herren. Nogle trak vognen med reb, imens andre 
tog sig af Deiteterne ved at vifte Dem og sørge 
for Deres velbefindende på Deres rejse. Når den 
jublende gruppe kom forbi, holdt folk inde med 
deres arbejde og kom ud af husene eller kontorerne 
for at se på og blive mindet om Herren. På denne 
måde fik alle gavn deraf. Som det bekræftes i de 
åbenbarede skrifter (Brahmanda Purana): “En 
person, der ser Herrens Ratha-yatra vognfestival 
og står op for at modtage Herren, kan rense alle 
slags syndige resultater fra sin krop.” Et tilsva-
rende udsagn findes i Bhavisya Purana: ”Selv 
hvis en person er født i en lavtstående familie, 
vil han med sikkerhed blive ophøjet til at leve på 
lige fod med Visnu, den Højeste Herre, hvis han 
følger efter Ratha-yatra-vognen, når Deiteterne 
passerer forbi.”

Som børnene voksede, byggede Gour Mohan 
De hvert år vognen større og større, og børnene 
ville uddele masser af prasada (mad, der først 
er blevet ofret til Herren med kærlighed) til 
alle. Ved således at efterligne de voksne ærede 

disse heldige børn Herren lige fra begyndelsen 
af deres liv.

Alle har vi en naturlig tilbøjelighed til at ære 
nogen, ligesom et barn har en naturlig tilbøje-
lighed til at gå. Denne tilbøjelighed til at ære og 
elske andre er der i alle levende væsener. Selv 
et dyr som en tiger har denne tilbøjelighed til at 
elske, og den er der helt sikkert i mennesker. Det, 
der mangler, er imidlertid, hvor vi skal anbringe 
vores kærlighed, så alle kan blive lykkelige. 
For øjeblikket lærer menneskesamfundet os at 
elske vores land eller familie eller bare os selv, 
men ingen fortæller os, hvor vi skal anbringe 
vores tilbøjelighed til at elske, så alle kan blive 
lykkelige. Det, der mangler, er Guddommens 
Højeste Personlighed, Herren Jagannatha. Men 
ved at afholde forskellige ceremonier til ære 
for Herren såsom Ratha-yatra kan vi lære at 
stimulere vores oprindelige kærlighed til Herren 
og således nyde vores naturligt lykkelige liv.

Det er for at genoplive Gudsbevidstheden, 
der slumrer i deres og andres hjerter, at Srila 
Prabhupada først bad sine disciple organisere en 
Ratha-yatra-festival. Nu afholdes denne ceremoni 
ikke blot i Jagannatha Puri og San Francisco (som 
Srila Prabhupada kaldte New Jagannatha Puri), 
men også mange andre steder over hele verden af 
Det Internationale Samfund for Krishna-bevidst-
hed. Tidligere deltog Srila Prabhupada med sine 
legekammerater i denne begivenhed, og han fort-
sætter med at deltage i dag, men nu igennem sine 
disciple. Det er naturen af en ren hengiven. Han er 
altid helt absorberet i sit evige kærlighedsforhold 
til den Højeste Herre. En sådan ren hengiven be-
skrives i Bhagavad-gita (9.14) af Herren Krishna 
Selv: ”Disse store sjæle tilbeder Mig bestandigt 
med hengivenhed ved altid at lovprise Mine her-
ligheder, bestræbe sig med stor beslutsomhed og 
bøje sig ned for Mig.”

Ratha-yatra-festivalen, der vil blive holdt i 
denne måned i større byer verden over, vil sætte 
millioner af mennesker i stand til at komme i 
direkte kontakt med Krishna Selv. Disse heldige 
sjæle vil få chancen for at så frøet til kærlighed 
til Gud i deres hjerter. Hvis de herefter vander 
frøet ved at hele tiden at høre og synge maha-
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mantraet – Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 
Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare – vil dette frø spire og 
den åndelige plante af deres kærlighed til Gud 
begynde at vokse og vokse.

Denne måde at udvikle vores slumrende kær-
lighed til Gud på er let og kan gøres i et glad 
sindelag. Man behøver ikke at gennemgå nogen 
form for streng askese eller selvtugt. Vi kan leve 

dette liv i tjeneste til Gud under vejledning af 
en dygtig åndelig mester og i en hvilken som 
helst position hvor som helst i verden gøre en 
eller anden tjeneste til Guddommens Højeste 
Personlighed. Derved kan vi blive kvalificerede 
til at vende hjem, tilbage til Guddommen. Man 
kan starte hele denne proces blot ved at deltage 
i Herrens fantastiske Ratha-yatra-festival. Alle 
er velkomne.

Ratha-yatra i København 2013
Bemærk, at der ikke er Ratha-yatra i Århus i år, men kun i København. Da den sædvanlige 

festivalrute var optaget af et andet arrangement, og Århus kommune ikke kunne tilbyde en 
ordentlig festivalrute til erstatning, valgte de hengivne i Århus ikke at have nogen festival i år. 

Københavns Ratha-yatra finder sted lørdag den 6. juli. Der er start på Kgs. Nytorv kl. 
13:00 med optog den næste time til halvanden. Optoget slutter på Nytorv, hvor der herefter 
sker følgende:

PROGRAM
15.00-15.30 - bhajana  
15.30-15.45 – velkomsttale 
15.45-16.00 - Samadhi Dance Group 
16.00-16.15 - bhajana  
16.15-16.30 – trylleforestilling  
16.30-16.50 – foredrag med Maha-visnu  
          Maharaja  
16.50-17.10 – bharata-natyam dans  
          med Avatari Devi Dasi  
17.10-17.40 – bhajana 
17.40-18.10 - breakdance  
18.10-18.30 - bhajana  
18.30-18.50 - Samadhi Dance Group 
18.50-19.10 – bharat-natyam dans 
19.10-19.30 – tale om Herren          
          Jagannatha 
19.30-20.00 - kirtana

Festivalen på Nytorv omfatter boder, telte, 
bl.a med salg af forskellige indiske ting. Der 
vil blive uddelt gratis prasada til 2500 men-
nesker, som du også er velkommen til at være 
et af. Der vil være et børnetelt med forskellige 
aktiviteter for de yngste.

Hvis man gerne vil hjælpe med praktisk tje-
neste som f.eks. at servere prasada eller stille 

telte op, er man velkommen til at kontakte 
Kesava Priya Devi Dasi på tlf. 2067 1106 eller 
e-mail: kesavapriya.rns@gmail.com. 

For nærmere detaljer, se www.festivalof-
india.dk.
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I National Review Online har den populære 
radiovært Dennis Prager en god artikel med 
titlen ”Hvorfor nogle videnskabsfolk tilslutter 
sig ’multiverset’”, hvor han fortæller om 
en videnskabelig konference, han for nylig 
deltog i:

  ”Det  va r  tyde l ig t ,  a t  den 
videnskabelige konsensus var, at 
universet i det mindste er stærkt 
finjusteret med henblik på at muliggøre 
liv. Det virker, som om vi lever i 
et ”Goldilocks univers,” hvor både 
organiseringen af stoffet ved den 
kosmiske begyndelse og værdier 
for forskellige fysiske parametre – 
såsom lysets hastighed, styrken af 
tyngdetiltrækningen og universets 
udvidelsesrate – lige netop er helt 
rigtige for liv. Medmindre man er 
bange for udtrykket, ser det også ud til, 
at universet er designet til biogenese 
[opståen af liv] og menneskeliv.”

Efter at have citeret videnskabsfolk, der 
anerkender beviserne for finjustering – såsom 
Gerald Schroeder (PhD fra MIT, hvor han 
senere underviste i fysik), Michael Turner 
(astrofysiker ved University of Chicago og 
Fermilab), Paul Davies (professor i teoretisk 
fysik ved Arizona State University), Roger 
Penrose (professor i matematik ved Oxford) 
og Steven Weinberg (Nobelprisvinder i fysik 
og antireligiøs agnostiker) – konkluderer 
Prager, at ”medmindre man er en forudindtaget 
ateist (der er også fordomsfrie ateister), er 
det ikke velbegrundet på et videnskabeligt 
grundlag at afvise, at universet er usandsynligt 
finjusteret til at skabe liv for slet ikke at tale 
om intelligent liv.”

Så hvorfor hælder nogle videnskabsfolk til 
teorien om multiverset? Ifølge Prager er det 

netop, fordi de ønsker at undgå konklusionen 
om design:
  ”De har fremsat teorien om 

et multivers – ideen om, at der er 
mange, måske et uendeligt antal, 
andre universer. Denne ide gør 
finjusteringen meningsløs og dermed 
også designargumenterne. Når det 
kommer til stykket, er der med 
et uendeligt antal universer stor 
sandsynlighed for, at et univers med 
parametre, der er gunstige for liv, 
tilfældigt opstår et eller andet sted.”

Prager går videre:

  Men der er ikke skyggen af 
bevis for eksistensen af disse andre 
universer, og det kan der heller aldrig 

Velkommen til multiverset
Af Casey Luskin

Casey Luskin
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Der er ingen måde at te-
ste det på, og videnskaben 
bør ikke seriøst overveje 
teorier, der ikke kan testes.

”

”

være, siden kontakt med et andet 
univers er en umulighed.

  Derfor kan man kun drage én 
konklusion: at ateister søger tilflugt 
til multiversargumentet, udgør en 
stiltiende indrømmelse af, at de har 
tabt diskussionen om 
design i dette univers. 
Beviserne for design i 
dette univers – eller om 
man vil, at finjusteringen 
ikke kan forklares 
m e d  t i l f æ l d i g h e d 
eller ’nok tid’ – er så 
overvældende, at den 
eneste måde at komme 
uden om den konklusion 
på er at foreslå, at vores 
univers kun er ét ud af et uendeligt antal 
universer.”

Den store ironi ved multiversteorien er 
selvfølgelig, at den ikke rigtigt hjælper 
materialisterne til at komme væk fra problemet 
med kosmisk finjustering. For at gøre deres 
postulat om mangfoldige universer plausible 
har fysikerne måtte formulere forskellige 
spekulative kosmologiske teorier, der omfatter 
”universgenererende” mekanismer.

Universer  formererer  s ig ikke uden 
en  god  g rund .  De r fo r  k ræve r  d i s se 
”universgenererende” mekanismer selv 
forudgående finjustering som en betingelse 
for, at de kan generere universer. Dermed 
slipper disse multiversteorier i sidste ende 
ikke af med problemet med finjustering.

Der er et andet alvorligt problem med 
multivershypotesen, som vi forklarer det i 
[bogen] Discovering Intelligent Design:

  ”En anden fare ved ’multivers-
tænkning’ er, at dette effektivt ville 
ødelægge videnskabsmænds mulighed 
for at studere naturen. Et lille hypotetisk 
eksempel viser hvorfor. Lad os forestille 
os en gruppe videnskabsmænd, der 

opdager, at 100 % af befolkningen i en 
by på 10.000 mennesker fik kræft inden 
for det samme år – en ”kræftklynge”. 
Lad os for argumentets skyld sige, at 
de beregner, at chancen for, at dette 
skulle være rent tilfældigt er 1 ud af 

1010.000. Normalt 
vil videnskabsfolk 
slutte, at en sådan lav 
sandsynlighed viser, 
at tilfældighed ikke 
kan være forklaringen, 
og at der må være en 
fysisk faktor, der er 
årsagen til kræft i 
byen.
 M e n  i f ø l g e 
multiverstankegangen 

kan man lige så godt hævde: ”Lad 
os forestille os, at der er 1010.000 
universer, og vores univers blot 
tilfældigvis var det univers, hvor denne 
usandsynlige kræftklynge forekom – 
helt tilfældigt.” Skal videnskabsfolk 
søge efter en videnskabelig forklaring 
på kræftklyngen, el ler  skal  de 
blot opfinde 1010.000 universer, 
hvorved denne slags hændelser bliver 
sandsynlige?

  Fo r t a l e r en  fo r  mu l t i ve r s -
forklaringen vil måske svare: ”Jamen, 
man kan ikke sige, at der ikke er 
1010.000 universer derude, vel?” 
Korrekt, og det er netop pointen. 
Der er ingen måde at teste det på, 
og videnskaben bør ikke seriøst 
overveje teorier, der ikke kan testes. 
Multivers-tankegangen gør det umuligt 
at udelukke tilfældighed, hvilket i 
bund og grund undergraver selve 
grundlaget for at drage videnskabelige 
konklusioner.”

K i l d e :  h t t p : / / w w w. e v o l u t i o n n e w s .
org/2013/06/dennis_prager_e073471.html. 
Bragt med tilladelse fra Casey Luskin.

Srila Bhaktivinoda Thakura
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I juli 2013 fejres bl.a. følgende:

Srivasa Pandita
Bortgang tirsdag den 2.7.2013

Se Nyt fra Hare Krishna marts 2013.

Gadadhara Panditas bortgang
Bortgang mandag den 8.7.2013

Se Nyt fra Hare Krishna maj 2013.

Srila Bhaktivinoda Thakura
Bortgang mandag den 8.7.2013

Ingen anden hengiven end Srila Bhaktivinoda 
Thakura har betydet så meget for genopvækkelsen 
af Caitanya Mahaprabhus rene lære, der i midten af 
1800-tallet levede en hensygnende tilværelse, men 
ved Bhaktivinodas utrættelige indsats blev gen-
etableret til sin tidligere storhed og anerkendelse.

Bhaktivinoda Thakura var det britiske styres 
mest betroede ikke-englænder og bestred i lange 
periode den højeste post i tidens retssystem. Han 
fik blandt tidens magthavere en uset indflydelse 
og anseelse, der blev brugt til at vinde anerken-
delse for Caitanya Mahaprabhu i selv de højeste 
kredse. Han opfostrede samtidig ti børn, hvoraf 
en af hans sønner var Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakura.

Mens dagtimerne var optaget af hans ’verds-
lige’ pligter, brugte han sine nætter på Krishna. 
Efter kun et par timers hvile skrev han bøger, 
digte og sange og reciterede Krishnas navne til 
den lyse morgen. Han skrev over 100 bøger og 
utallige sange. Han var ligeledes den dynamiske 
leder af en omfattende vaisnava-mission, der 
på et tidspunkt må have talt op til 50.000 aktivt 
prædikende hengivne, som Bhaktivinoda Tha-
kura organiserede i et genialt nama-hatta-net 
over hele Bengalen.

Bhaktivinoda Thakura var igangsætteren af 
den ånd, der spredte Krishna-bevidsthed ud 
over hele verden, først igennem Srila Bhaktisid-
dhanta Sarasvati og senere Srila Prabhupada. 
Da han gik bort den 23. juni 1914, havde in-
gen enkelthengiven haft så stor betydning for 
Krishna-bevidsthed siden de seks Goswamier 
fra Vrindavana og Caitanya Mahaprabhu Selv.

Svarupa Damodara Gosvami
Bortgang onsdag den 10.7.2013

Svarupa Damodara var Herren Caitanyas per-
sonlige sekretær og en af Hans mest fortrolige 
hengivne. Han boede med Herren Caitanya i 
Puri i de sidste 18 år af Herrens manifesterede 
lilaer. 

Svarupa Damodara Gosvami førte dagbøger 
over Herren Caitanyas liv. Indholdet af disse 
blev senere videregivet gennem Raghunatha 
Dasa Gosvami til Krishnadasa Kaviraja Gos-
vami, Caitanya-caritamrtas forfatter.

Sivananda Sena
Bortgang onsdag den 10.7.2013

Sivananda Sena var en hengiven af Herren 
Caitanya fra den bengalske landsby Kumara-
hatta. Han havde tre sønner, Caitanya dasa, Ra-
madasa og Paramananda Sena. Paramananda Sena 
blev senere kendt som den store vaisnava-forfatter 
Kavi Karnapura. Når de bengalske hengivne hvert 
år rejste til Jagannatha Puri for at være sammen 
med Herren Caitanya, sørgede Sivananda Sena for 
alle deres fornødenheder på turen. 

Julis festivaldage

Srila Bhaktivinoda Thakura
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Vakresvara Pandita
Bortgang søndag den 14.7

Vakresvara Pandita var en stor sanger og dan-
ser, der deltog i Herren Caitanyas sankirtana-
lilaer i Srivasa Thakuras hus. En gang dansede 
han uafbrudt i ekstase i 72 timer. Han flyttede 
med Herren til Jagannatha Puri og havde mange di-
sciple i Orissa, deriblandt Gopala Guru Goswami.

Srila Sanatana Gosvami
Bortgang mandag den 22.7.2013

Sanatana Gosvami var en af Vrindavanas 
seks Gosvamier og Rupa Gosvamis ældre bror. 
Sanatana og Rupa blev tvunget til at arbejde 
som ministre i den muslimske regering under 
Hussain Shah, men opgav deres høje stillinger 
for at slutte sig til Caitanya Mahaprabhu. De 
levede i en menneskealder i Vrindavana og fandt 
her mange af de steder, hvor Krishna havde haft 
Sine lilaer 5.000 år tidligere. Sanatana Gosvami 
opførte templet for Madana-mohana og skrev 
flere bøger, deriblandt Brihad-Bhagavatamrita, 
Dasami-tippani og Hari-bhakti-vilasa. Ifølge 
Gaura-Ganodesa-dipika er han en inkarnation 
af gopien Rati Manjari eller Labanga Manjari.

Caturmasya 
Første måned begynder mandag den 

22.7.2013

Caturmasya er regntidens årlige fire måneders 
periode, hvor de, der overholder de vediske prin-
cipper, påtager sig forskellige former for askese. 
I den første måned faster Caitanyas vaisnavaer 
traditionelt fra alt bladgrønt.

Gopala Bhatta Gosvami
Bortgang lørdag den 27.7.2013

Gopala Bhatta Gosvami var også en af 
Vrindavanas seks Gosvamier. Han fik som 
dreng Herren Caitanyas barmhjertighed, da 
Sri Caitanya på Sin rejse til Sydindien opholdt 
Sig i fire måneder under Caturmasya-perioden 
hos Gopala Bhattas familie. Han grundlagde 
templet Sri-Sri Radha-Ramana i Vrindavana, 
hjalp Sanatana Goswami med udarbejdelsen af 
Hari-bhakti-vilasa og var kendt som en særdeles 
barmhjertig vaisnava.

Lokanatha Gosvami
Bortgang tirsdag den 30.7.2013

Lokanatha Gosvami var en personlig ledsager 
af Herren Caitanya, der gav ham og Bhugarbha 
Gosvami ordre til at slå sig ned i Vrindavana og 
finde de glemte hellige steder. De lagde grundlaget 
for det arbejde, som de seks Gosvamier senere vide-
reførte. Lokanatha Gosvami opførte templet Sri-Sri 
Radha-Gokulananda i Vrindavana. Srila Narottama 
Dasa Thakura var hans eneste discipel.

Baby-boom
Som en del af det store baby-

boom, der i øjeblikket har ramt 
den danske yatra, blev Lilesvari 
Gauranga Devi Dasi (tidligere 
kendt som Niramaya Devi Dasi) 
og hendes mand Isana Gaura Dasa 
for et par måneder siden de lyk-
kelige forældre til en dejlig dreng 
ved navn Vrindavana Krishna. 
Parret er bosiddende på Bornholm 
og tilbringer en stor del af tiden i 
Mayapur.  Et stort til lykke med 
den lille prins!
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Herren Krishnas Køkken
  

Indisk vegetarisk kogekunst - 14.del
Af Yamuna Devi Dasi

Gensyn med grøntsagssupper

Som lovet er her en 
madlavningslektion fra 
min tur i Indien. For mig 
er det at være tilbage i 
Indien en øjeblikkelig 
oplevelse af, ”hvad der 
er gammelt, er nyt igen.” 
Selvfølgelig er jeg blevet 
ramt af det uundgåelige 
øst-vest kulturchok, men 
det opvejes stærkt af den 
varme gæstfrihed hos de 
mange ISKCON-hengivne 
her.

På én måned har jeg 
besøgt ISKCON-centre 
i Bombay og Mangalore 
og i Kollur i staten Kar-
nataka. Jeg har også besøgt et nyt projekt i 
Karnataka i en afsidesliggende dal halvvejs 
oppe ad det majestætiske bjerg Kutachadri. 
Jeg har prøvesmagt fremragende tempel-
prasada fra hænderne på enestående kokke 
og er blevet inspireret af dem alle.

Et kig på tre ISKCON-køkkener
I et gråt marmorkøkken i ISKCON Bombay 

tilbereder staben af tempelkokke enorme 
mængder af overdådige retter til glæde for   
de præsiderende Deiteter. De dygtige kokke 
anvender alle årstidens disponible frugter 
og grøntsager og fremviser dem i talrige re-
gionale stilarter af madlavning. Personalets 
arbejdsrytme og organisering er en fornøjelse 
at se, mens de frembringer mere end en halv 
snes retter til hver ofring. I tre dage sørgede 

Giriraja Swamis venlige disciple Visakha 
Priya og Nama Cintamani for at give mig en 
nonstop forsyning af maha-prasada-retter til 
prøvesmagning. Mens jeg spiste med tem-
pelpræsident Rasaraja Dasa, nød jeg endnu 
mere den vidunderlige maha-prasada fra 
Deiteterne, mens vores oplivende samtale 
kredsede omkring Srila Prabhupadas kvali-
teter, standarder og instruktioner. Endvidere 
sendte templets konditori og restaurant prøver 
af deres retter, der alle var tilberedt af erfarne 
brahmana-kokke. Dette sted er et besøg værd 
af alt for mange grunde til at nævne her.

Det nyerhvervede ISKCON-tempel i 
Mangalore er et omfattende britisk designet 
bygningskompleks med røde tegltage, brede 
verandaer og dejlige haver. Jahnavi Devi, der 
er leder af køkkenet, er ikke kun kendt for 

I dette afsnit af Yamunas madlavningsserie, der oprindeligt blev bragt i Back To Godhead 
i 90’erne, tager Yamuna Devi os med på en rundtur i Indien, hvor hun besøger forskellige 
ISKCON-templer og tager et kig på deres køkkener.

Yamuna Devi Dasi
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sine sprøde dosha-pandekager og fjerlette 
iddli-boller, men også for sit talent hvad angår 
hjemmelavede pickles og pikante dressinger. 
To gange om dagen tilbereder hun forjæt-
tende retter til glæde for   Deiteten af Her-
ren Nrsimhadeva, 
Krishnas inkarna-
tion som halvt løve, 
halvt menneske.

I denne sektion 
har jeg bragt en af   
Jahnavis opskrifter 
på en delikat sydin-
disk yoghurtsuppe, 
der kaldes karhi. Jeg 
skrev opskriften ned 
uden nøjagtige mål, 
så man kan ekspe-
rimentere ved at 
variere mængderne 
af ingredienser og 
lægge mærke til for-
skellene i konsistens 
og smag. ISKCON 
Kollur ligger i en bjerglandsby på bredden 
af   den idylliske Suvarnika-flod. En pumpe 
ved flodens bred bringer det søde flodvand 
til tempelkomplekset og køkkenet, der ligger 
på en klippe med udsigt over floden. Flod-
vandet siges at være krydret med mere end 50 
ayurvediske urter og planter, der vokser langs 
dens bredder. Adskillige hengivne deles om 
madlavningspligterne i det spartanske køkken. 
Maden er holdt enkel og nærende. Under mit 
besøg lavede Gita Devi flere slags enestående 
kicchari (dal-og-ris gryderet).

Velsmagende supper i indisk stil  
I vestlige køkkener udgør hjemmelavet 

fond grundlaget for god suppe. Kokkene lader 
finthakkede grøntsager småkoge i vand, indtil 
kogningen har reduceret væsken til mindst 
halvdelen, hvilket intensiverer smagen af  
ingredienserne og giver næring og godhed.

Den indiske tilgang er noget anderledes. In-
diske kokke laver en god suppe på mindre end 

30 minutter uden fond. De starter med at stege 
eller riste aromatiske krydderier over moderat 
varme for at vække den dvalende smag. Der-
næst tilføjer de grøntsager, steger dem kort, og 
til sidst tilføjer de den ønskede væske, almin-

deligvis vand. Mens 
grøntsagerne simrer, 
til de er kogte, blan-
der de sig, og sma-
gen intensiveres, og 
der opstår delikate 
smagsvariationer. 
Smagsudtrykkene 
er enkle eller kom-
plekse alt efter val-
get af ingredienser. 
Et drys af hakkede 
urter eller et stænk 
krydderolie fulden-
der denne type af 
sammenkogt suppe.

Da jeg opholder 
mig på et sted med 
køkken (hvilket ikke 

altid er tilfældet, når man er ude at rejse), har 
jeg nydt at lave forskellige variationer af en af   
mine foretrukne supper. Suppen anvender en 
slags finkornet indisk flaskegræskar (kalabas), 
der kaldes ghiya eller loukih. Det nærmeste 
vestlige modstykke er mini-squash. Mens jeg 
mindedes Srila Prabhupadas forkærlighed for 
denne ret, tilberedte jeg først hans foretrukne 
variationer og fandt derefter på et par nye 
versioner under processen. Den nemmeste står 
her i sektionen. Den første dag ofrede jeg den 
til Krishna, som den er, og den næste dag med 
1 kop (2,3 dl) stegt panir-ost til.

Man behøver ikke noget særligt udstyr for 
at tilberede disse supper. Ingen suppefond er 
nødvendig, og man kan lave mange af dem 
på under 30 minutter. Hvis du følger denne 
madlavningsserie, kan du bladre igennem 
opskrifterne i sektionen for grøntsagssuppe i 
lærebogen Lord Krishnas Cuisine og afprøve 
mindst tre i denne måned.

Retterne, der er nævnt her, er velsmagende 
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Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”.

Navn:.....................................................................................................
Adresse:..................................................................................................
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300 kr. pr. år (10 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:

“Nyt fra Hare Krishna”, 
Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse

til enhver lejlighed. De er lette, hurtige og 
mættende. Ligegyldigt hvad du vælger, skal 
du blot lave mad med opmærksomhed, hengi-
venhed og et ønske om at ville glæde Herrens 
sanser. Man er sikker på at få tilfredsstillende 
resultater med det samme.

Nem squash-og tomatsuppe 
(4-6 personer)

1/16 tsk. cayenne eller paprika
1 tsk. stødt koriander
¼ tsk. gurkemeje
2 spsk. tomatpuré eller 3 hakkede tomater
0,6 dl vand
2 tsk. ghee eller koldpresset majsolie
1 tsk. spidskommen
½ tsk. fennikelfrø
500 g skrællet kalabas uden frø eller   

   finkornet sommersquash
1,2-1,4 dl vand
salt og peber efter smag
3 spsk. hakket frisk koriander eller persille

Kom de første 5 ingredienser i en skål 
og bland dem godt. Varm ghee eller olie i 
en suppegryde over moderat varme. Tilsæt 
spidskommen og fennikelfrø og steg dem, 
indtil de bliver et par nuancer mørkere. Rør 
tomatblandingen i og kog 4-5 minutter. Tilføj 
squashen og kog yderligere i 5 minutter. Til-
sæt vand, skru op for varmen og bring retten 
i kog. Skru ned for varmen og lad forsigtigt 
retten koge, indtil squashen er mør, 15-30 mi-
nutter, afhængig af sorten af   squash. Til sidst 
krydres der med salt og peber, krydderurterne 
blandes i, og retten ofres til Krsna.

Jahnavis yoghurtsuppe 
(4-6 personer)

2½ spsk. sigtet kikærtemel
2 spsk. majsstivelse
7 dl vand
5 dl yoghurt eller kærnemælk, pisket jævnt
¼ tsk gurkemeje
1 tsk. salt
½-1 tsk. sukker
2-3 tsk. ghee eller en blanding af  

   majsolie og usaltet smør
1 tsk. senneps- eller spidskommenfrø
1-2 stærk grøn chili, hakket
friske karryblade, hvis de er tilgængelige

Bland kikærtemel, majsstivelse og 0,6 dl 
vand i en stor skål og pisk det jævnt. Tilsæt det 
resterende vand samt yoghurt, gurkemeje, salt 
og sukker og pisk det godt sammen. Kom det 
hele i en gryde over moderat varme. Bring det 
i kog under konstant omrøring. Skru ned på 
lav varme og lad det simre i cirka 15 minutter; 
rør rundt med et par minutters mellemrum.

Opvarm ghee eller olie/smør-blandingen 
i en lille gryde. Tilsæt krydderifrøene og 
chilien, dæk med et låg og rist krydderierne, 
indtil de bliver aromatiske og popper eller 
ændrer farve. Tilføj karryblade, hvis de er 
tilgængelige. Hæld dernæst krydderierne ned 
i den tyndtflydende suppe. Retten ofres til 
Krishna. For at give variation i smagen kan 
man tilsætte en håndfuld blandede spirer ca. 
2 minutter, før retten ofres.

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



Det største Hare Krishna-tempel i Eng-
land, Bhaktivedanta Manor, blev skænket til 
ISKCON af George Harrison i 1973. Nu har 
templet indviet en mindehave til ære for Ge-
orge Harrison. Haven blev officielt åbnet den 
25. maj i nærvær af Olivia Harrison (George 
Harrisons enke), andre venner af George, 
repræsentanter for forskellige lokale trossam-
fund, hengivne og BBC fjernsyn.

Haven ligger i en overskygget skovdækket 
dalsænkning, som George holdt meget af. Åb-
ningen begyndte med sitarmusik og oplæsning 
af sange og digte af George Harrison efterfulgt 
af flere taler. Olivia Harrison:

”Jeg er glad for, at de hengivne ærer George i 
form af en have. Det er en tilkendegivelse i den 
materielle verden, som han ville være stolt af. 
George var ingen perfektionist, men han havde 
alligevel evnen til at se mulighederne i haver, 
og han så potentiellet i denne dalsænkning. 
Skabelsen af denne have er godt nok blevet 

påbegyndt flere gange, men det afspejler vel blot 
livet og de stadier, vi gennemgår på vores rejser.”

Gauri Dasa sagde:
“Der er en dyb åndelighed i George Harrisons 

sange, nogle gange metaforisk og andre gange 
mere direkte. For os er det en stor ære, at haven 
er åbnet i 40-året for åbningen af Bhaktivedanta 
Manor.”

Efter de korte taler blev alle deltagerne vist 
rundt i haven. På forskellige steder blev sange 
af George oplæst af repræsentanter for forskel-
lige trossamfund.

Yvonne Innes, havens artikekt, fortalte: 
“Nogle af de planter, som George mest holdt af, 
var ahorn, birk, bregner, græs og stauder som 
høstanemoner. Her har vi forsøgt at eftergøre 
Georges plantestil med nogle af de samme te-
maer som i Friar Park. Vi håber, at det vil vise, 
hvordan George havde lige så meget øje for plan-
lægning som for musik, og at dalhaven vil blive 
et sted for meditation og inspiration.”

George Harrisons Mindehave


