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INTRODUCTION
I de første år af Nyt fra Hare Krishnas
levetid havde vi i hvert nummer en
visdomshistorie på bagsiden. Det var små
vittigheder, anekdoter eller historier, som
Srila Prabhupada selv havde fortalt, eller
som vi havde opfanget fra andre hengivne
inden for ISKCON. Kendetegnende
for fortællingerne var, at de ofte var
humoristiske samtidig med, at de gjorde
forskellige filosofiske pointer forståelige på
en lettilgængelig måde.
Vi har længe villet samle dem og benytter

nu lejligheden til det. Dette hæfte indeholder
således over 50 visdomshistorier, der blev
bragt i Nyt fra Hare Krishna i 1999 og 2000.
Planen er at følge efter med flere sådanne
hæfter, indtil alle historierne er blevet bragt
og eventuelt kan udgives samlet i en lille
bog. Vi ved, at det vil glæde mange og især
vores nu bortgåede ven igennem mange år,
Ajoy Mahalanobish, der gentagne gange
opfordrede os til at udgive denne samling
af Srila Prabhupadas visdomshistorier.
Lalitanatha Dasa, juli 2017.
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KRAGEN OG ÆBLET
Der sad en gruppe lænestolsfilosoffer under
et træ. Træet var et æbletræ, og der boede
også en krage i træet. Under en af deres
eksistentielle debatter holdt de en pause,
hvor de strakte deres trætte korpuser, lagde
hovederne bagover og kiggede op i æbletræet.
I det øjeblik skete der noget. Kragen lettede
fra en gren, og et æble faldt til jorden fra
samme gren.
”Så I det!” sagde den ene lænestolsfilosof.
”Kragen lettede fra grenen, hvilket fik æblet til
at falde til jorden.”
”Jeg tror, du trænger til briller, kære ven,”
svarede en anden lænestolsfilosof tilbage.
”Æblet løsnede sig fra grenen, og kragen blev

skræmt og fløj væk.”
”Ingen af jer har ret,” afbrød en tredje lænestolsfilosof. ”De to hændelser fandt sted samtidigt ved et rent tilfælde uden nogen kausal
sammenhæng mellem de to begivenheder.”
En ny eksistentiel debat om æblet og kragen
brød ud, og filosofferne blev lidenskabeligt
revet med, som gjaldt det deres liv. Imens
debatten var på sit højeste, kom en lille dreng
forbi. Først blev han forbavset, så kiggede han
på filosofferne og dernæst på æblet. Stille og
roligt gik han hen og samlede æblet op. Efter
med hengivenhed og kærlighed at have ofret
æblet til Krishna satte han tænderne i det og
… Hare Krishna!

DET ER GUDS BARMHJERTIGHED
En konge havde engang en minister, hvis
yndlingsmotto var ”Det er Guds barmhjertighed.” På en jagtudflugt var kongen en dag ude
for en ulykke og mistede en finger. Ministeren
sagde med det samme: ”Det er Guds barmhjertighed.” Dette gjorde kongen så vred – for
han havde jo lige mistet sin finger – at da de
kom hjem til slottet, smed han ministeren i
fængsel. Ministeren var upåvirket. ”Det er
Guds barmhjertighed,” var hans reaktion.
En tid senere tog kongen igen på jagt.
Denne gang var han så uheldig at blive taget
til fange af en gruppe røvere. Som røvere
ofte gør det, tilbad de gudinden Kali. For at
tilfredsstille hende ønskede de at give hende et
menneskeoffer, og kongen var ham, der skulle
ofres. Kongen blev badet, indsmurt i olie og
iklædt det fineste tøj. Inden han skulle slagtes,

skulle han dog undersøges, om han var uden
fejl. Røvernes præst opdagede da, at han
manglede en finger. Ifølge røvernes indbildte
ritual kunne de ikke ofre noget ufuldkomment,
så de kasserede kongen og slap ham fri.
Kongen skyndte sig hjem, frigjorde ministeren og sagde: ”Du havde ret, det var Guds
barmhjertighed, at jeg mistede en finger.”
Ministeren svarede, at det var det selvfølgelig, for alt, der sker, er Guds barmhjertighed.
”Men,” fortsatte kongen, ”hvordan var det
så Guds barmhjertighed, at du uretfærdigt
blev fængslet?”
”Det var helt sikkert Guds barmhjertighed,”
svarede ministeren. ”Hvis jeg ikke var blevet
fængslet, havde jeg været med dig, som jeg
jo altid er det, og så havde røverne fanget mig
og ofret mig.”

EN MODIG VAISNAVA
På en fabrik i Indien var alle arbejderne
hinduer og, for de flestes vedkommende,
vaisnavaer. Vaisnavaerne havde lov til frit at
bære vaisnava-tilaka såvel som andre tegn

på, at de var vaisnavaer, på deres arbejde.
Men så skiftede fabrikken ledelse, og den
nye ejer var muslim. Da han overtog fabrikken, erklærede han, at han ikke længere ville
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acceptere, at arbejderne kom på arbejde med
tilaka på. De fleste af arbejderne fulgte det.
På den givne dag mødte de op på fabrikken
uden tilaka.
Èn ansat tænkte imidlertid, at han ville
løbe chancen og afhænge af Krishna. Så
han kom på arbejde med en frisk og tydelig
hvid tilaka. Efter at se beset alle de forsamlede arbejdere sagde den nye ejer: ”Denne

ene hengivne, der har vaisnava-tilaka på,
er modig. Han får lov til at fortsætte med at
have tilaka på arbejde. For alle andre er det
forbudt fremover.“
Morale: Man bør ikke skamme sig over eller
skjule for andre, at man er en vaisnava eller
hengiven af Krishna. Frimodighed og åbenhed
vinder de flestes respekt.

FLYDENDE SKØNHED
En ung mand forelskede sig engang i en
ung pige. Den unge pige var ikke blot fysisk
smuk, men besad også åndelig indsigt. Derfor
var hun ikke interesseret i manden og afviste
ham. Da han fortsatte med sine tilnærmelser,
udtænkte hun en plan. ”Ja,” sagde hun. ”Jeg
lover at ville være sammen med dig, men
først om en uge fra nu af.” Den unge mand
blev henrykt og så frem til den lovede aftale.
Den unge pige tog nu hver dag inden det
aftalte stævnemøde stærke afføringsmidler
og brækmidler og fik følgelig kraftig diarré og
kastede konstant det, hun spiste, op. Opkastet
og afføringen gemte hun i krukker i et rum i
sit hus.
På denne måde afkræftede hun sig selv i
en hel uge. Hun blev udmagret og mager som
et skelet, hendes hud blev mørk, og hendes
smukke øjne sank ned i deres øjenhuler og
blev omgivet af sorte rande.
På den aftalte dag mødte den unge mand
op. Han spurgte pigen, der åbnede døren,
efter den smukke pige. Pigen svarede, at det

var hende, han havde en aftale med, men
manden kunne ikke genkende hende som den
smukke pige, han havde talt med for en uge
siden. Til sidst fortalte pigen, at hun havde skilt
og isoleret sin skønheds ingredienser fra sig
selv og gemt dem i krukker, så han kunne nyde
dem uforstyrret. Den romantiske unge mand
bad da om at se disse skønhedsingredienser
og blev ført ind i rummet, hvor det flydende
bræk og afføringen afgav en utålelig stank.
Således fik den unge mand en lektion i den
overfladiske og uvirkelige natur af materiel,
kropslig skønhed.
Srila Prabhupada fortalte denne historie
første gang i Back to Godhead i 1958 i et
essay med titlen ’Skønhed og sandhed’. Han
skrev bl.a.: ”Verdslig sandhed og skønhed er
uforenelige. Verdslig sandhed er ikke blot ikke
smuk, men ikke engang sandhed … På den
anden side er Sandheden så smuk, at mange
vismænd, helgener og hengivne har skubbet
alt andet til side for Sandhedens skyld.”

TRYLLEKUNSTNERNE
Dette skulle være en virkelig hændelse. Der
var engang en familie af tryllekunstnere – en
far og mor samt søn og datter – der var så
berømte, at de blev inviteret til at optræde for
kongen og hans hof. Og det var så sandelig
en fantastisk opvisning, de gav. I et par timer
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underholdt de en begejstret konge og dronning
med de mest utrolige tryllekunster. Det virkede
mere som trolddom end trylleri.
Omsider var forestillingen ovre, og tryllekunsterne blev bifaldt. Især dronningen var så
overvældet, at hun rejste sig og gav datteren

en kostbar halskæde, hun bar. Dronningen
omfavnede datteren og takkede hele familien.
Uheldigvis skete der nu det, at moderen
blev misundelig på sin datter. ”Giv mig den
halskæde, jeg er din moder,“ sagde hun. Det
nægtede datteren pure, og de to kvinder begyndte at skændes foran hele publikummet.
Pludselig trak moderen en kniv frem og stak
den i brystet på sin datter. Datteren faldt død
om.
Sønnen blev så vred og chokeret, at han
begyndte at tæve sin mor, tog kniven fra hende
og dræbte hende. Ved det greb faderen sønnen, tog et sværd og huggede hovedet af ham.
I fortvivlelse over det skete sluttede han med
at begå selvmord med sværdet.
Det hele foregik så hurtigt, at ingen nåede

at gribe ind og standse dem. Kongen og dronningen så blot til i rædsel, hvordan en dejlig
aften blev forvandlet til en katastrofe. Alt, de
kunne gøre, var at fjerne de døde kroppe og
rydde op efter tragedien. De var søvnløse i
flere nætter derefter, og hele kongeriget talte
om tryllekunstnernes blodbad.
En uge senere kom der et brev til kongen.
”Kære konge og dronning,“ startede det. ”Vi
fik et kolossalt bifald for den første del af vores
forestilling, men ingen klappede eller takkede
os for den anden del. Hvad skyldes det?.....“!!!
Hvor meget mere mystisk kraft er der da
ikke i Krishna, når tryllekunstnere af denne
verden kan udrette sådanne ufattelige ting,
konkluderede Srila Prabhupada.

DET FORPURREDE BRYLLUP
Der skulle være bryllup. Bruden og brudgommen boede i hver sin landsby, der begge
lå ved samme flod med en halv dages sejlads
imellem dem. For at spare tid besluttede brudgommen og hans selskab sig for at sejle om
natten til brudens landsby dagen før den store
bryllupsdag. Således gik de om aftenen om
bord i båden og lagde sig til rette i bunden for
at sove. De så frem til både en god nats søvn
og til at være fremme i brudens landsby, når
de slog øjnene op.
Natten igennem hørte de færgemanden ro,
imens vandet skvulpede langs bådens sider.
De mærkede den friske brise fra floden, og når
de åbnede øjnene, kunne de kunne se stjernene på den mørke, klare himmel. Således
tilbragte de en behagelig nat i båden.
Men den næste dag ved daggry slog bryllupsgæsterne øjnene op og så til deres store

forbavselse, at de stadigvæk var i deres egen
landsby. Båden havde ikke flyttet sig en tomme
ud af stedet. Det var et mysterium, og de
spurgte færgemanden, hvordan det kunne
lade sig gøre. Færgemanden svor dog på,
at han havde roet det bedste, han kunne, så
det var ikke derfor, de ikke var kommet nogen
vegne.
Omsider efter megen granskning og forskning opdagede en af bryllupsgæsterne forklaringen: Ankeret var ikke blevet hevet op!
Derfor havde båden ikke flyttet sig ud af stedet
på trods af alle færgemandens anstrengelser!
En historie fra Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, der sagde, at vi på samme måde er nødt
til at opgive alle vore tilknytninger til denne
midlertidige materielle verden, hvis vi skal gøre
os håb om at komme ud af den.

TANTEN OG NEVØEN
En dame, der ikke selv havde børn, fik på et
tidspunkt sin nevø i pleje og opdrog ham som

sit eget barn. Nevøen blev hendes et og alt.
Der var ikke det, hun ikke ville gøre for ham.
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Resultatet var helt naturligt, at drengen blev
forkælet ud over alle grænser.
Da han senere var vokset op, faldt han i
dårligt selskab og gled længere og længere
ud. Han blev en forhærdet kriminel, begik et
mord og blev dømt til døden.
Dagen kom, hvor han skulle henrettes, og
han blev ført op på skafottet. Da han blev
spurgt, om han havde et sidste ønske, svarede
han, at han gerne ville sige noget til sin tante,
der stod blandt tilskuerne og græd.
Tanten kom frem, og han sagde: ”Kom

nærmere, jeg vil hviske dig noget i øret.“ Hun
kom helt hen til ham, og da hun lagde øret til
hans mund, bed han øret af hende. Hun blev
chokeret og skreg af smerte.
”Hvorfor gjorde du det?“ hulkede hun.
”Hvis du ikke havde forkælet mig sådan,
da jeg var lille, ville jeg aldrig være endt her,“
svarede han.
En historie både om forældres opdragelse af
deres børn og den åndelige mesters træning
af hans disciple.

SJAKALEN OG GRIBBENS GRAVTALER
Engang døde en dreng. Hans slægtninge
sørgede voldsomt, imens de gjorde alt klart
til begravelsesceremonien. Med ét dukkede
en sjakal op og begyndte med søde ord at
prise den kærlighed, slægtningene følte for
den døde dreng. Han begyndte også selv at
tale om drengens vidunderlige kvaliteter og
anbefalede, at de tilstedeværende slægtninge
brugte de dyrebare timer indtil solnedgang på
at bade i det søde minde om drengen. Normalt
skal en krop brændes, før Solen går ned, hvis
man dør i dagtimerne. Men sjakalen sagde,
at det ikke var så vigtigt, og det var bedre, at
de kom tilbage om morgenen for at brænde
kroppen.
Ovenfra så en grib, hvad der skete, og den
fløj og satte sig ved siden af den døde dreng
og slægtningene. Gribben begyndte filosofisk
at tilbagevise sjakalens ord. Gribben forklarede, at sjælen, den virkeligt elskede inden i

kroppen, var allerede gået bort, og at sørge
for en død krop var sentimentalt og tåbeligt.
Gribben anbefalede derfor, at alle de tilstedeværende burde vågne op og blive filosofiske,
forstå forskellen imellem krop og sjæl og holde
op med at sørge. Det bedste var at lade død
krop være død krop og drage fra stedet uden
yderligere ceremonier.
På denne måde argumenterede gribben
og sjakalen frem og tilbage. Men Baladeva
Vidyabhusana, der fortæller historien i sin
kommentar til Bhagavad-gita 16.7, afviser
både gribben og sjakalen. Gribbe spiser om
dagen, så hvis slægtningene gik væk, kunne
gribben spise drengens krop med det samme.
Men sjakalen er et natdyr og ønskede derfor at
fortære drengen i nattens mørke. På samme
måde har det ingen værdi, når dæmoniske
personer taler filosofi, for de taler udelukkende
for at mele deres egen kage.

KAMELEN OG SKORPIONEN
En kamel og en skorpion stod ved bredden
af en flod. Begge skulle over på den anden
side. For kamelen var det intet problem, for
den kunne svømme. Men skorpioner kan ikke
svømme. Skorpionen bad derfor kamelen:
”Tag mig med på din ryg, når du svømmer
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over floden.”
”Nej, nej,” svarede kamelen. ”Du er en skorpion og stikker mig, når du er oppe på min ryg.”
”Selvfølgelig gør jeg da ikke det,” sagde skorpionen. ”Hvis jeg stikker dig, imens vi er midt ude i
floden, drukner jeg jo også. Det ville jeg aldrig gøre.”

”Ja, det lyder logisk,” sagde kamelen. ”Godt, kravl
op på min ryg, så svømmer vi over floden sammen.”
Men! Da de var midt ude i floden, kom der
en uimodståelig trang over skorpionen. Den
forsøgte at beherske sig, men den MÅTTE …
AGH! Den stak kamelen.
”Åh nej,” sagde kamelen. ”Hvorfor gjorde du
det? Nu dør vi begge to.”
”Jeg kunne ikke lade være,” svarede skor-

pionen. ”Det er min natur.”
Historien har flere betydninger. For eksempel
kan man ikke stole på sindet, der altid trækker os
ned i materiel sansenydelse, selv om det lover
os noget andet. Den er også en advarsel imod
visse mennesker, der på trods af gode hensigter
ikke kan afholde sig fra f.eks. tilbøjeligheden til
at tale dårligt om eller kritisere andre.

KATTEN I KURVEN
Der skulle være bryllup, og forberedelserne
var i fuld gang. Brudens mor stod for de omfattende forberedelser. På et tidspunkt blev hun
irriteret på en kat, der sprang rundt og forstyrrede
alting. Omsider gav hun ordre til, at katten blev
fanget. For at den ikke skulle forstyrre yderligere,
tog hun katten over i et hjørne, vendte bunden i
vejret på en kurv og stillede katten ind under den.
Således blev der holdt bryllup, uden at katten
forstyrrede ceremonien.

Mange år senere var der igen bryllup. Denne
gang stod bruden fra dengang for forbedelserne, for nu havde hun en voksen datter, der
skulle giftes. Så kom hun i tanke om noget.
”Vi skal have fat på en kat og stille den ovre i
dette hjørne under en kurv. Det er en tradition
i vores familie, for det så jeg min mor gøre til
mit bryllup.“
Siden da har intet bryllup været komplet i
denne familie uden en kat under en kurv.

DA AKHBAR REDDEDE SIN SØN
Den muslimske Kejser Akhbar diskuterede
med sin minister Birbal, der var en vaisnava.
De talte om Guds inkarnation, og hvorvidt Gud
Selv kommer her. Akhbar holdt på, at det gør
Han ikke. Hvorfor skulle Gud komme til denne
usle materielle verden, der ingen tiltrækning
har på Ham.
Birbal svarede, at selv om denne verden
ingen tiltrækning har på Gud, kommer Han for
at hente os betingede sjæle tilbage. Akhbar
svarede, at det behøver Gud ikke at gøre.
Det har Han Sin profet til. Birbal forklarede,
at det er rigtigt, men Gud kommer også Selv
på grund af Sin store kærlighed til Sine sjæle.
Det kunne Akhbar ikke acceptere.
Samtalen foregik i paladsets park, hvor der
også var en smuk lille sø med trapper ned til
vandet hele vejen rundt, som det er meget
almindeligt i Indien. Akhbar havde en lille søn,

3-4 år gammel, der løb rundt og legede.
Pludselig faldt han i vandet og begyndte at
råbe og skrige. Da Akhbar så sin søn ved
at drukne, rev han sine kongelige klæder af
og kastede sig ud i vandet og reddede den
lille prins.
Da han var tilbage, så Birbal på ham. ”Hvorfor gjorde du det, kære konge?” spurgte han.
”Hvorfor?” sagde Akhbar. ”Jamen, min søn
var jo lige ved at drukne.”
”Men så mange andre kunne have reddet
ham. Du er konge. Du kunne have bedt en
af dine vagter eller soldater svømme ud og
redde ham.”
”Den tanke strejfede mig slet ikke,” svarede
Akhbar. ”Når det kommer til stykket, er han jo
MIN søn, og jeg elsker ham.”
”AHA,” sagde Birbal. ”Derfor kommer Gud
Selv også sommetider til denne verden!”
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HVOR LÆNGE HAR MAN SEKSUELLE ØNSKER
Kejser Akhbar spurgte engang sin minister
om, hvor længe man har seksuelle ønsker.
Ministeren svarede: ”Indtil det øjeblik, man
dør.”
Akhbar kunne ikke tro det.
”Helt i orden,” svarede ministeren. ”Jeg giver
dig et svar, når tiden er inde.”
En dag kom ministeren pludselig til kejseren
og sagde: ”Kom med mig med det samme og
tag også din unge datter med.”
Kejseren vidste, at ministeren var meget
intelligent og havde et formål, så han gjorde,
som han sagde. Ministeren tog ham med hen

til en gammel mand, der var ved at dø. Før
de nåede frem til den døende mand, sagde
ministeren til Akhbar: ”Prøv at lægge mærke
til mandens ansigt, når vi kommer ind.”
Så da kejseren, ministeren og datteren kom
ind i den døende mands værelse, kiggede
den døende mand først på den unge piges
ansigt, og hans øjne vandrede hen over hendes bryster. ”Ja,” forstod kejseren da. ”Indtil
sit sidste øjeblik ønsker man at se en ung
piges ansigt. Selveste kejseren kommer og
besøger ham, men han kigger først på den
unge pige.”

PREMIERMINISTEREN SOM HYPHEST
Der er en historie om den engelske premierminister Gladstone (1809-98). En af hans
ministre havde et vigtigt møde med ham. Da
han kom hjem til premierministeren, fik han
imidlertid at vide, at Gladstone var optaget
af et andet vigtigt møde, og blev bedt om at
vente. Efter et stykke tid spurgte ministeren
sekretæren, om Gladstone dog ikke snart var
færdig. Han fik at vide, at der ville gå lidt tid
endnu. Han ventede, men fik atter at vide, at
Gladstone ikke var færdig endnu.
På et tidspunkt gik sekretæren ud, og ministeren, der var blevet utålmodig, sneg sig ind

til premierministeren. Han åbnede langsomt
døren på klem og så til sin forbavselse premierministeren kravle rundt på gulvet på alle
fire, imens hans barnebarn sad på ryggen og
sagde: ”Hyp, hyp.” Det var premierministerens
vigtige møde.
Srila Prabhupada forklarede, at selv om
Krishna på samme måde er den mest magtfulde
person, finder Han alligevel større nydelse i at
underkaste Sig Sine rene hengivne og blive deres tjener ligesom i Bhagavad-gita, hvor Arjuna
befaler, og Krishna udfører hans ordrer.

EN PROSTITUERET TIL 100.000 DIAMANTER
Der er en historie om en prostitueret, der
hed Lakshahira. Laksha betyder 100.000, og
hira betyder diamant. 100.000 diamanter var
hendes pris. Diamanterne kunne være store
eller små, det var lige meget.
Der var en mand, der var både fattig og led
af spedalskhed. Hans eneste gode kvalitet var
hans hustru, en meget loyal og trofast kone.
Manden var nedslået, og konen spurgte sin
mand: ”Hvorfor er du ked af det? Jeg gør alt,
hvad jeg kan, for dig. Jeg bærer dig rundt i en
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kurv, fordi du ikke selv kan gå. Alligevel er du
utilfreds ...?“
Så han indrømmede: ”Ja, jeg vil gerne
være sammen med denne prostituerede,
Lakshahira.“
Se blot, han er spedalsk, men han vil
besøge en prostitueret, der koster 100.000
diamanter.
Hvor om alt er, var hans kone trofast, og hun
arrangerede på en eller anden måde, at han
kunne være sammen med Lakshahira. Da den

spedalske mand kom til den prostitueredes
hus, serverede hun ham en stor middag med
mange retter. Alt blev serveret i to tallerkener,
en af guld og en anden af jern. Imens han
spiste, spurgte han Lakshahira: ”Hvorfor har
du givet mig alting i to tallerkener?“
Lakshahira sagde: ”Fordi jeg ville finde ud,
om du kan smage forskel på maden i de to
forskellige tallerkener.“

”Nej,“ svarede han. ”Jeg smager ingen
forskel. Suppen i guldtallerkenen og suppen i
jerntallerkenen smager ens.“
”Så hvorfor er du kommet her?“ spurgte
Lakshahira.
Nydelsen, man oplever igennem kønslig
omgang, er den samme, uanset hvilken indpakning den kommer i.

SPIS IKKE SUKKER
Der var engang en dreng, der spiste for
meget sukker. Hans mor vidste ikke, hvad hun
skulle gøre, så hun opsøgte en guru for at få
hjælp. Guruen svarede, at de skulle komme
tilbage den næste dag.
Dagen efter, da moderen og sønnen igen
var hos guruen, kiggede guruen med det
samme alvorligt på drengen og sagde: ”Det
er ikke godt at spise sukker, så det er bedre,

du lader være.”
”Ja, jo, det skal jeg nok,” svarede drengen
og mente det.
Moderen kiggede undrende på guruen:
”Hvorfor kunne du ikke have sagt det i går?”
spurgte hun.
”Jeg plejede at spise for meget sukker indtil
i går,” svarede guruen. ”Jeg var nødt til selv
først at holde op.”

OM AT LYTTE TIL BHAGAVAD-GITA
En forbryder flygtede en gang med politiet i
hælene og kom forbi en gruppe vismænd, der
sad og lyttede til Bhagavad-gita. Forbryderen
satte sig imellem vismændene og gemte sig for
politiet. Konstablerne kom forbi nogle minutter senere, men så kun nogle vismænd lytte
til Bhagavad-gita og ingen forbryder. De løb
videre, hvorefter forbryderen rejste sig og løb
i en anden retning.
Mange år senere døde forbryderen og blev
bragt foran Yamaraja, dødens konge. Yamaraja så, at hans liv kun havde bestået af kriminelle handlinger, og han skulle lide næsten
ubegrænset i helvede for alt, han havde gjort.
Kun én god ting havde han gjort i hele sit liv: Han
lyttede engang til Bhagavad-gita i ti minutter.
”Vælg selv, om du vil have reaktionen på
din ene gode handling nu eller senere,“ sagde
Yamaraja.
Forbryderen tænkte sig om og valgte at få

den gode reaktion først. Med det samme sad
han imellem en gruppe vismænd, der lyttede
til Bhagavad-gita.
Ti minutter senere var Yamaraja der igen.
”Ti minutter er gået. Tid til helvede!“
”Hov, hov,“ sagde forbryderen. ”Jeg har lige
lyttet til Bhagavad-gita i ti minutter. Får jeg ikke
noget for det?“
”Det er rigtigt,“ sagde Yamaraja, og forbryderen sad igen og lyttede til Bhagavad-gita.
Ti minutter efter var Yamaraja der igen.
”Tiden er gået.“
Forbryderen så på Yamaraja. Med et glimt
i øjet sagde han: ”Jeg har jo lige hørt på
Bhagavad-gita i ti minutter.“
Yamaraja så på ham og sagde: ”Godt, bare
glem det. Bliv her.”
Vi har tilbud på Bhagavad-gita i alle vores
butikker.
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I HELVEDE ER DER INGEN AVISER
Der var engang en kristen missionær, der
prædikede i England blandt kulminearbejdere.
Han fortalte dem, hvordan Jesus var Guds
søn osv., men kulminearbejderne kiggede
undrende på ham. En af dem spurgte: ”Hvilket
nummer har han?”
Så begyndte missionæren at udpensle de
helvedes rædsler, der ventede minearbejderne, hvis de ikke overgav sig til Jesus.
”Helvede er som nede i et mørkt hul, hvor
Solens lys aldrig kommer,” fortalte han. Det
gjorde ikke det store indtryk.
”I helvede er der altid ulideligt varmt og

trykkende, og luften er dårlig, klam og fugtig.”
Minearbejderne fortrak stadig ikke en mine.
”Hvordan skal jeg forklare disse mennesker
om helvede, for de er jo allerede i helvede?”
tænkte missionæren. Så fik han en inspiration.
”I helvede er der ingen aviser,” truede han.
”Uha, det var dog forfærdeligt,” lød det fra
minearbejderne, der pludselig levende kunne
forestille sig helvedes rædsler.
Srila Prabhupada fortalte historien som en
illustration af vigtigheden af at kunne relatere
til de mennesker, man prædiker til.

EN ÆGTE BRAHMANA
En dreng blev sendt til en guru for at blive
undervist af ham. Guruen spurgte drengen,
hvem hans far var, og hvad hans kaste var.
Drengen svarede, at det vidste han ikke.
”Gå hjem og spørg din mor,” sagde guruen.
Hans mor svarede imidlertid, at det kunne hun
heller ikke svare på, for hun havde kendt så
mange mænd, før drengen blev født.
Da drengen næste dag kom tilbage til guruen, fortalte han: ”Min mor ved ikke, hvilken

kaste jeg tilhører, for hun har kendt så mange
mænd igennem tiden. Hun aner heller ikke,
hvem min far er.”
”Så må du være en brahmana,” svarede
guruen. ”Kun en brahmana kan være så ærlig
og sige ligeud, at hans mor er en almindelig
prostitueret.”
En berømt historie fra Puranaerne. Drengen hed
Satya-kama, og vismanden var Gautama Muni.

DYRLÆGENS LÆRLING
Der var engang en dyrlæge, der havde en
lærling, der var meget ambitiøs, men ikke særlig intelligent. En dag blev dyrlægen kaldt ud
til en hest, der havde en stor bule på halsen.
Dyrlægen åbnede hestens mund og kiggede
den ned i halsen. Så bad han sin lærling give
ham en hammer. Dyrlægen begyndte at slå
på bulen med hammeren. Bulen forsvandt,
og hesten blev rask.
Kort tid efter forlod lærlingen dyrlægen, og
snart begyndte det at rygtes, at der var kommet en ny dyrlæge. Han blev ret berygtet, fordi
han flere gange slog dyrene ihjel. Folk fortalte,
at denne dyrlæge havde en meget speciel
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teknik. Hver gang han blev tilkaldt, tog han en
hammer frem og begyndte at slå på dyrene.
Da han blev spurgt, hvem han havde lært
det af, refererede han til vores første dyrlæge.
Det kom denne for øre, og han opsporede sin
tidligere lærling.
”Hvad i alverden laver du? Hvem har lært dig
at slå på dyrene med en hammer?”
”Det har du,” svarede lærling. ”Dengang vi
blev kaldt ud til en hest, der havde en bule
på halsen, tog du en hammer og slog, indtil
bulen forsvandt. Det er der, jeg har lært hammerkuren fra.”
”Jamen, det var et enkeltstående tilfælde,”

sagde dyrlægen. ”Den hest havde slugt en
vandmelon. Jeg slog vandmelonen i stykker
med hammeren, og derefter kunne hesten
igen trække vejret.”

Morale: Man skal vide, hvad man gør, og
ikke bare efterligne dem, der ved mere end
én selv.

HALVGUDETILBEDERNES HENGIVENHED
En fattig mand gik engang til et Durga-tempel og bad til Durga om at få rigdom. Manden
lovede Durga, at hvis han fik nogle penge, ville
han ofre en ged til hende.
Ved Durgas nåde kom han faktisk til lidt
penge. Et stykke tid senere besøgte han igen
Durga i templet. ”Du lovede at ofre mig en
ged,” sagde gudinden. ”Hvad blev der af den?”
”Kære Durga,” sagde manden. ”En ged er
meget dyr. Det er mere, end jeg har råd til.”
”Så kan du ofre mig en gris,” sagde Durga.
Da manden kom næste gang i templet,
spurgte Durga, hvad der blev af den lovede
gris. Igen undslog manden sig med, at en gris
var for dyr.
”Giv mig en høne i offer,” sagde Durga, hvil-

ket manden lovede. Men næste gang han kom
i templet, havde han ingen høne med. Durga
spurgte efter hønen, og manden svarede, at
selv en høne kostede for meget.
”Så giv mig i det mindste en flue,” sagde
Durga.
”En flue?” sagde manden. ”Jamen, kære
gudinde, der er så mange fluer overalt på væggen bag dig. Hvorfor skal jeg ofre en til dig?
Hvorfor fanger du ikke bare en selv?”
Srila Prabhupada fortalte med denne
historie, hvordan tilbedere af halvguder
ingen kærlighed eller hengivenhed har til
den halvgud, de tilbeder, men er selvisk
motiverede.

ASTROLOGEN OG DEN FATTIGE MAND
Astrologen Sarvajna mødte engang en
fattig mand. Da han læste hans horoskop,
blev han forbavset. ”Hvorfor er du så fattig?
Din far var en meget rig mand. Desværre
døde han på et fremmed sted og kunne ikke
afsløre, hvor hans skat var gemt.“
Sarvajna fortsatte: ”Hvis du imidlertid går
hjem til jeres families hus og graver der, vil
du finde skatten. Du må ikke grave på sydsiden, for en sværm af hvepse vil angribe
dig der. Hvis du graver på vestsiden, vil
du blive så forstyrret af et spøgelse, at din
hånd ikke en gang vil kunne røre ved skatten. På nordsiden er der en stor slange, der
vil fortære dig, hvis du graver der. Graver
du imidlertid på østsiden, vil du omgående
komme i kontakt med skatten, så snart du
begynder at grave.“

En historie fra Caitanya-caritamrta. Den
har flere pointer. For det første er vi alle
rige og lykkelige væsener, selv om vi lige
nu lever, som om vi er fattige, for vi er
sønner af den rigeste person, Krishna. En
anden pointe er, at kun bhakti kan give os
skatten. Sydsiden repræsenterer materielle
aktiviteter og materielle religiøse ritualer.
Vestsiden sigter til tom kultivering af viden,
jnana, og nordsiden er det mystiske yogasystem. Ingen af disse kan give det levende
væsen dets oprindelige lykke – skatten. Kun
bhakti kan gøre dette. En tredje pointe er,
at bhakti giver skatten omgående, så snart
man begynder at grave.
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GIV MIG MIN BYRDE TILBAGE
Der var engang en fattig kone. Hele sit liv
sled og slæbte hun. Hun levede af at samle
brænde i skoven og bringe det ind til markedet
i byen, og hendes indtægt var meget lille.
Som det går alle i denne verden, blev hun
ældre med årene. En dag gik hun på vejen
til byen med et stort bundt brænde på sine
skuldre, da det blev for meget for hende. Hun
vaklede, og brændeknippet faldt til jorden.
”Åh Gud!“ stønnede hun.
Som et lyn fra en klar himmel viste Krishna
Sig foran hende.
”Du kaldte på Mig!“ Krishna smilede til

hende. ”Er der noget, Jeg kan gøre for dig?“
Konen var målløs og vidste ikke, hvad hun
skulle sige. Endelig sagde hun: ”Kan du ikke
løfte min byrde og lægge den tilbage på mine
skuldre?“
”Gerne,“ svarede Krishna og løftede brændeknippet op på den gamle kones skuldre.
Krishna forsvandt med et smil, og konen
slæbte videre med sin byrde.
At bede til Gud om materielle velsignelser er
det samme som at bede om at få lov til at bære
videre på sine kvaler og problemer.

DE DOVNE MÆND
En konge udsendte engang et dekret om,
at han ville give gratis mad til alle dovne
mænd i hele byen. Med omgående virkning
kunne enhver, der var doven, blive bespist i
stadens offentlige forsamlingshus. Hundredvis
af dovne mænd flokkedes for at spise gratis.
Men imens de bedst sad og spiste, sagde
kongen til sin førsteminister: ”Sæt ild på huset.”
Ministeren satte omgående ild på bygningen.
Da huset var i brand, blev der en råben og en
skrigen, og alle de dovne mænd kæmpede

for at komme ud.
Kun to dovne mænd blev tilbage. Begge lå
på gulvet.
Den ene dovne mand sagde til den anden
dovne mand: ”Er der ikke ved at være lidt
varmt her?”
Den anden dovne mand svarede: ”Bare
vend dig om på den anden side.”
Kongen sagde: ”De to er virkelig dovne. Giv
dem noget at spise. De andre lod blot, som om
de var dovne.”

EN ELEFANT IGENNEM ET NÅLEØJE
Den store vismand Narada mødte en
brahmana, der bad ham spørge Krishna,
hvornår han ville blive befriet. Samme dag
traf Narada en skomager, der også bad om
det samme.
Næste gang Narada var i den åndelige verden, spurgte han Krishna om disse to mænd.
Krishna svarede, at skomageren kom til den
åndelige verden efter dette liv, men brahmanaen havde mange liv tilbage i den materielle
verden.
”Hvorfor det?“ spurgte Narada. ”Brahmanaen er helt optaget af åndeligt liv, og skoma12

geren er en almindelig verdslig mand.“
”Når de spørger, hvad Jeg lavede i den
åndelige verden, svarer du, at Jeg trak en
elefant igennem et nåleøje,“ svarede Krishna.
”Så vil du forstå.“
Da Narada igen mødte brahmanaen, fortalte
han ham: ”Der går mange liv, før du vil blive
befriet.“
”Jeg er helt optaget af religiøst liv,“ indvendte
brahmanaen. ”Det kan ikke være rigtigt? Så
du overhovedet Krishna? Hvad lavede Han i
den åndelige verden?“
”Han trak en elefant igennem et nåleøje,“

svarede Narada.
”Det kan slet ikke lade sig gøre. Det kan jeg
ikke tro,“ var brahmanaens svar.
Narada mødte dernæst skomageren, der
også spurgte, hvad Krishna havde sagt.
”Du befries efter dette liv,“ fortalte Narada.
”Åh, så barmhjertig Krishna er,“ sagde skomageren. ”Hvad lavede min Herre i øvrigt, da
du så Ham?“
”Han trak en elefant igennem et nåleøje,“
svarede Narada.
”Fantastisk,“ sagde skomageren. ”Alt min

Herre gør, er fantastisk.“
”Er det ikke svært at tro, at Han trak en
elefant igennem et nåleøje?“ spurgte Narada.
”Intet er umuligt for min Herre,“ svarede
skomageren. ”Se, her er et frø, og i dette frø
er der et banyantræ. Kan min Herre putte et
stort banayantræ i sådant et lille frø, hvorfor
skulle Han da ikke også kunne trække en
elefant igennem et nåleøje?“
Narada forstod da, at skomageren troede
fuldt på Krishna, men brahmanaen havde
ingen tro.

TYV AF VANE
Der var en mand, der ernærede sig som professionel tyv. Engang ville han på pilgrimstur
og fulgtes med en større gruppe pilgrimme.
Efter den første dag slog pilgrimmene lejr for
natten og lagde sig til at sove.
Tyven kunne imidlertid ikke sove, for han
var vant til at være vågen om natten. Og det
kriblede også i fingrene på ham. Han blev
ved med at sige til sig selv, at han ikke måtte
stjæle, for det ville være meget ulykkesbringende at stjæle fra pilgrimmene. Han kunne
dog ikke modstå sig selv helt, så han stod op
og begyndte at tage pilgrimmenes ejendele og
flytte rundt på dem.
Da alle vågnede næste morgen, blev der
et stort påstyr. ”Hvor er min taske?“, ”Hvor er
mine penge?“, ”Hvor er mine ting?“, ”Åh, vi er

blevet bestjålede!“
Midt i forvirringen stod tyven op og sagde:
”Mine kære damer og herrer. Må jeg lige få
ordet et øjeblik. Jeg vil gerne fortælle, at jeg
er tyv af profession, og at det er mig, der har
flyttet rundt på alle jeres ting. Alting er her,
det er blot blevet byttet rundt. Jeg kunne
ikke beherske mig selv, men ville heller ikke
stjæle, så jeg har flyttet rundt med alle jeres
sager i nat.“
Srila Prabhupada bemærkede, at selv om
man begår de værste handlinger, bør man
regnes for en helgenagtig person, hvis ens
dybe ønske i virkeligheden er at blive en god
hengiven af Krishna, men man af gammel vane
endnu handler, som man plejer at gøre.

HVOR MANGE MÆND HAR DIN HUSTRU?
På en morgenvandring talte Prabhupada
og de hengivne om videnskabsmænd. Tamala Krishna fortalte ‘Kejserens Nye Klæder’
med historien om svindlerne, der syede tøj
til kejseren, som kun de intelligente kunne
se. Ingen ville indrømme, de ikke kunne se
det, for de ville ikke kaldes uintelligente, indtil
en dreng udbrød: ”Kejseren har intet tøj på.“
Prabhupada fortalte da en lignende historie.

”I den muhammedanske periode i Bengalen
var der denne Gopal Ban, og han var meget listig. Så den muhammedanske Nawab
spurgte ham: ”Gopal Ban, kan du skrive en
Mahabharata i mit navn?”
”Ih ja. Jeg ansætter en masse panditaer, og
de laver en Mahabharata om dine aktiviteter,
dine herligheder, alting. Giv mig 100.000 rupier, så kan jeg begynde.”
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Han fik pengene og flere penge. ”Ja, det
skrider frem.”
”Hvornår kan den udgives?”
”Om få dage. Alt er klart bortset fra én ting.
Kan du sige mig, hvor mange mænd din hustru har?”
“Hvad for noget?” Stor fornærmelse!
Gopal Ban fortsatte: ”Nej, det er Mahabharatas tema, at Draupadi har fem mænd. Så
hvor mange mænd har din hustru?”
”Nej, nej, jeg er hendes eneste mand,” ud-

brød kongen fortørnet.
”Så hvordan kan du skrive Mahabharata? Vil
du have Mahabharata, må du sige mig, hvor
mange mænd, din kone har.”
Det kan kongen ikke sige. Så ikke mere
Mahabharata.
Tamala Krishna: ”Og han beholdt pengene.“
Prabhupada: ”Ja, dem havde han allerede
taget. Så det er disse videnskabsmænd. Til
sidst: ”Hvor mange mænd har din hustru?”
Samme ting.“

YOGIEN OG MUSEN
En guru gav en discipel ordre til at slå sig
ned på et isoleret sted og meditere der og
ikke gøre andet. Da guruen imidlertid kom
tilbage efter et par år, fandt han til sin forbavselse sin discipel bo i et stort hus med
kone og børn.
”Gav jeg dig ikke besked på, at du skulle
meditere og intet andet?“ spurgte guruen.
”Det gjorde jeg, men desværre var der en
mus, der gnavede på mine kaupinaer [lændeklæde],“ svarede disciplen.
”Og hvad så?“ spurgte guruen.
”Så tænkte jeg, at jeg hellere måtte få en kat,

der kunne holde musen væk. Og det gjorde
jeg så. Katten var dog nødt til at få mælk hver
dag, så jeg skaffede mig en ko. Jeg fandt
snart ud af, at koen krævede pasning. Derfor
fik jeg mig en kone, der kunne passe koen,
så jeg kunne meditere. Min kone var dog ikke
tilfreds med kun at passe koen, og snart havde
vi også børn og hus. Så det er forklaringen. Så
vidt jeg kan se, har jeg fulgt din instruktion, så
godt jeg kunne.“
Guruen mente vist, at hans yogi-discipel hellere skulle have affundet sig med musen.

SANATANA GOSVAMIS ØNSKESTEN
For nogle hundrede år siden var der en fattig
brahmana, der bad Siva om hjælp. Siva fortalte
ham, at Sanatana Gosvami, en af de seks
Gosvamier, havde en ønskesten, der kunne
forvandle jern til guld blot ved at røre det. Siva
sagde, at brahmanaen skulle bede Sanatana
om at få det mest værdifulde, han havde.
Brahmanaen opsøgte derfor Sanatana og
bad om ønskestenen. ”Gerne,“ svarede Sanatana. ”Den ligger derovre i en bunke affald.
Bare tag den.“
Brahmanaen tog den og prøvede den af.
Den virkede og kunne faktisk forvandle jern til
guld. Brahmanaen brugte stenen et stykke tid,
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men begyndte så at undre sig over, hvorfor Sanatana havde opbevaret den i en bunke affald.
”Den kan ikke være det mest værdifulde,
han havde,“ tænkte han. ”Lad mig spørge, om
han har noget andet.“ Så han opsøgte igen
Sanatana Gosvami.
”Jo,“ svarede Sanatana, ”Stenen var ikke
det mest værdifulde, jeg havde.“
”Hvorfor gav du mig så ikke det mest værdifulde?“ spurgte brahmanaen.
”Fordi du ikke bad om det. Du bad blot om
at få ønskestenen,“ svarede Sanatana. ”Men
gå nu ned til floden og kast ønskestenen væk.
Bagefter vil jeg give dig det mest værdifulde,

jeg har.“
Brahmanaen kastede så ønskestenen væk.
Da han kom tilbage, sagde Sanatana: ”Det
mest værdifulde, jeg har, er dette mantra:
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,

Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare. Hav altid dette på din tunge.
Værdien af alt guld i denne verden kan ikke
måle sig med en brøkdel af værdien af dette
maha-mantra.

DEN BLÅ SJAKAL
En sjakal forvildede sig engang ind i en
landsby. Folk så den og jagede den ud, men
da den flygtede, var den så uheldig at løbe
ind i og falde ned i et kar med blå maling.
Den kom dog hurtigt op igen og løb tilbage
til junglen.
Ude i junglen blev de andre dyr meget forbavsede, da de så den blå sjakal. Selv løven,
dyrenes konge, undrede sig.
”Hvem er du, hr.?“
”Jeg er en inkarnation af Gud,“ svarede
sjakalen.

”O,“ sagde alle dyrene, og med det samme
begyndte de at tilbede og ære sjakalen som
en avatara.
Dette stod på et stykke tid, indtil det næste
gang var fuldmåne. Da fuldmånen var på sit
højeste, begyndte alle sjakalerne at tude ad
månen. Da den blå sjakal hørte de andre
sjakaler tude, sprang den ned fra sin trone og
begyndte at tude ligesom dem.
Da forstod alle dyrene, at det ikke var en
inkarnation af Gud, men blot en sjakal som
alle de andre sjakaler.

KICHARI OVER ET STEARINLYS
En konge udlovede engang en sæk guldmønter til hvem som helst, der kunne stå en
hel nat i den iskolde flod, der løb forbi paladset. En yogi besluttede sig for at gøre det og
tilbragte faktisk en hel nat stående i floden.
Om morgenen spurgte kongen ham, hvordan
han undgik at fryse ihjel. Yogien svarede, at
han havde mediteret på lyset, der kom ud af
et paladsets vinduer, og på den måde holdt
varmen.
”Aha,“ sagde kongen. ”Det er snyd. Du får
ikke guldmønterne.“
Derved blev det, selv om yogien protesterede.
Dette var kongens minister ikke tilfreds med,
og han udtænkte en plan for at give kongen
en lærestreg. Næste dag inviterede ministeren
kongen og hans følge til middag. Kongen kom
til tiden, men fik at vide, at middagen ikke var
klar endnu. Efter en time blev kongen utålmodig og spurgte, hvornår middagen var færdig,

og ministeren svarede, at kicharien ikke var
kogt færdig.
Endnu en time gik, og kongen blev så
utålmodig, at han gik ud i køkkenet for at
se, hvad der skete. Han så, at uden for
køkkenet hang der en gryde højt oppe i
et træ, og et stearinlys stod under træet.
Kongen spurgte irriteret, hvad det var, og
ministeren svarede, at det var kicharien,
han lavede til kongen.
”Men den kommer da aldrig til at koge,“
sagde kongen.
Ministeren svarede: ”Kan man holde sig
varm i en iskold flod ved at se på et lys fra et
vindue, kan man også koge kichari højt oppe
i et træ med et stearinlys under.“
Kongen tænkte sig om og sagde: ”Giv yogien
hans guldmønter.“
Man skal holde, hvad man lover, uden
spidsfindigheder.
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ØRERINGENE OG HOVEDPINEN
En mand så engang nogle store guldøreringe i en butik. Han blev tiltrukket af deres
overdådighed, og hver gang han så dem,
voksede hans ønske om at besidde dem. Men
de var dyre og mere, end han havde råd til.
Så tog han sig et ekstra arbejde, og efter
mange overarbejdstimer havde han omsider
råd til at købe dem.
Da han tog dem på, fandt han imidlertid ud
af, at de var så store og tunge, at de trak hans
ører ned og forårsagede, at han konstant led

af hovedpine. Til sidst var han nødt til at tage
dem af og gemme dem væk.
Srila Prabhupada fortalte denne korte historie i Australien, hvor de hengivne købte et
hus, der var mindre og billigere end det, de
først havde tænkt på. Prabhupada værdsatte
dette og fortalte historien med den ligefremme
morale, at forsøger man noget, der ligger ud
over ens evner eller midler, vil det bare være
en hovedpine fra først til sidst.

TO BRAHMACARIER KRYDSER EN FLOD
To brahmacarier på vandring skulle på et
tidspunkt over en flod. Som de fleste ved, praktiserer brahmacarier cølibat og undgår kvinder.
Ved floden stod imidlertid en ung, smuk kvinde,
som også skulle over floden. Desværre kunne
hun ikke svømme, så hun spurgte de to brahmacarier, om de ikke kunne hjælpe hende
over. Den ene brahmacari svarede resolut,
at hun bare skulle kravle op på hans skuldre,
hvorefter han bar hende over floden. På den

anden side af floden gik de to brahmacarier i
én retning, og kvinden gik i en anden.
Efter at de havde gået et par timer, udbrød
den anden brahmacari pludselig:
”Jeg bliver ved at med tænke på, at du bar
denne kvinde på dine skuldre. Hvordan kunne
du få dig selv til at gøre det?“
Den første brahmacari svarede: ”Jeg bar
kvinden på mine skuldre i tre minutter, men du
har båret hende i dit sind i to timer!“

SUNANDA GANDHARVAS DØD
En vaskemand, der arbejdede for kongen,
var meget knyttet til sit æsel. Faktisk kunne
han ikke leve uden sit æsel.
Men en skønne dag døde æslet. Vaskemanden brød sammen i gråd og arrangerede
en værdig begravelse for æslet, hvorefter han
gik hen til slottet. Da han stod og vaskede,
kom kongens præst forbi. Denne kunne ikke
undgå at lægge mærke til, at vaskemanden
var kronraget og spurgte hvorfor.
Vaskemanden faldt om på jorden og græd
hæmningsløst. ”Sunanda Gandharva er død,”
sagde han igen og igen med begge hænder
på hjertet og sorgfulde øjne. Præsten gik og
skyndte sig at rage sit hår af.
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Da kongens minister så, at både vaskemanden og præsten var kronragede, blev han
nysgerrig. Han tog præsten til et afsides sted
og spurgte: ”Hvad er der sket?”
”Ved du ikke det,” svarede præsten. ”Sunanda Gandharva er død.”
”Åh,” sagde ministeren og ragede også sit
hår af.
Da kongen så, at tre af hans tjenere var
kronragede, undrede han sig og spurgte ministeren, som forklarede: ”En guddommelig
personlighed er død. Sunanda Gandharva er
ikke længere blandt os.” Kongen beordrede
straks, at hans hår skulle rages af med det
samme.
Da dronningen opdagede, at kongen såvel

som ministeren, præsten og vaskemanden var
kronragede, spurgte hun: ”Hvorfor har du raget
håret af i dag, min kære konge?”
Kongen svarede: ”Sunanda Gandharva
døde i dag.”
”Hvem er Sunanda Gandharva?” spurgte
dronningen.
Kongen vendte sig til ministeren, som sagde:

”Et øjeblik.” Ministeren løb ned til præsten,
som skyndte sig videre til vaskemanden.
Præsten spurgte: ”Hvem var Sunanda Gandharva?”
Vaskemanden begyndte igen at græde og
græde og kunne intet sige, men omsider lykkedes det ham at fremstamme: ”Mit æsel, mit
kære æsel!”

KANINEN, DER DRÆBTE EN LØVE
En flok kaniner blev engang plaget af en
løve. Igen og igen dræbte og åd løven den
ene kanin efter den anden. Til slut opsøgte
kaninerne løven og spurgte, om de ikke kunne
have en aftale, at de hver uge sendte løven én
kanin, som han kunne æde og lade de andre
være i fred. Dette gik løven med til.
Dagen kom for den første kanin, der blev
sendt af sted med et tungt hjerte. Ja, han
havde svært ved at gå hen til løven og tog
sig også rigtig god tid, for hvad havde han at
skynde sig for?
Da kaninen endelig kom hen til løven, brølede løven: ”Hvorfor er du for sent?“
Kaninen svarede: ”Det er ikke min skyld. Jeg
ville være kommet til tiden, hvis ikke det havde
været for den anden løve dernede ad vejen.
Jeg måtte flygte og gemme mig for ham.“
Løven sagde forbavset: ”Er der en anden

løve her?“
”Ja,“ svarede kaninen. ”Jeg kan vise dig,
hvor han er.“
Kaninen tog løven med tilbage og viste ham
en brønd.
”Dernede er den anden løve,“ sagde kaninen.
Løven sprang op på brøndens kant og kiggede ned. Og rigtigt nok, dernede i vandspejlet
så han en anden løve. Løven blev rasende
og brølede ad løven nede i brønden. Løven i
brønden åbnede gabet samtidigt og brølede
tilbage, hvorved løven angreb den anden løve,
sprang ned i brønden og druknede.
Srila Prabhupada bemærkede, at man kan
bruge én stor mand i denne verden imod en
anden stor mand, når man ønsker at opnå
noget.

SLANGEN, DER IKKE BED
Engang blev en slange den store vismand
Narada Munis discipel. Narada bad slangen
om ikke at bide andre længere. Normalt er det
en slanges natur at bide andre dødeligt, men
det blev ham forbudt som hengiven.
Desværre udnyttede folk slangens ikke-vold,
specielt børnene, der begyndte at kaste sten
på ham. Da slangen efter et stykke tid igen
mødte sin åndelige mester, Narada Muni, beklagede han sig: ”Jeg har opgivet den dårlige
vane med at bide uskyldige levende væsener,

men nu mishandler de mig og kaster sten
efter mig.“
Da han hørte dette, svarede Narada: ”Bid
ikke, men glem ikke at rejse din nakke, som
om du vil bide dem. Så går de væk.“
På samme måde er en hengiven altid ikkevoldelig, men i det verdslige liv, når andre
generer ham, bør han ikke glemme at blive
vred et enkelt øjeblik for at sætte skurkene
på plads.
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SPURVEN, DER VILLE TØMME HAVET
En spurv lagde sine æg ved havets bred,
men det store hav bar nådesløst æggene bort
med sine bølger. Spurven blev meget vred
og råbte til havet: ”Giv mig mine æg tilbage!“
Havet ænsede ikke engang den lille spurv.
Spurven truede igen havet: ”Giv mig mine
æg tilbage, eller jeg skal udtørre dig og selv
hente mine æg tilbage.“ Havet overhørte
fortsat spurven.
Så begyndte spurven at tømme havet. Hun
fløj væk med den ene dråbe efter den anden
i sit næb og gav ikke op. Alle, der så spurven,
lo af hendes umulige forehavende og beslut-

somhed. Flere og flere hørte om det, og til sidst
kom det Garuda, Visnus bærer, der er den
største fugl og et af universets mest kraftfulde
væsener, for øre. Han fattede medlidenhed
med sin lille søsterfugl og fløj ned til havet.
Garuda sagde til havet: ”Hvis du ikke giver
spurven hendes æg tilbage, overtager jeg
hendes arbejde og tømmer dig.“
Da havet hørte dette, blev det bange og gav
omsider spurven hendes æg tilbage.
På samme måde kan det virke som en umulig opgave at blive Krishna-bevidst, men Gud
hjælper den, der hjælper sig selv.

KSATRIYA-ÅND
Kong Yasomanta Sena, kejser Aurangzebs
hærfører, blev engang slået i en kamp. Hans
hustru hørte, at ”Min mand er blevet slået. Nu
er han på vej hjem,” og hun bad portneren
aflåse paladset.
Da Yasomanta Sena kom, sendte han en
besked til dronningen: ”Hvorfor er dørene låst?
Jeg er kommet hjem.“
Sendebuddet fortalte dronningen: ”Kongen

er kommet hjem. Han beder om at få døren
åbnet.“
Dronningen svarede: ”Hvem er den konge?
Yasomanta Sena? Nej, nej. Yasomanta Sena
vender ikke slået tilbage. Yasomanta Sena vil
enten vinde slaget eller lægge sit liv slagmarken. Den mand, der er kommet, må være en eller anden hykler. Han er ikke Kong Yasomanta
Sena.” Hun nægtede pure at åbne døren.

KONGESØN, LEV EVIGT
En vismand velsignede engang fire forskellige mennesker. Først mødte han en prins og
velsignede ham. ”Må du leve evigt!”
Dernæst mødte han en ung brahmacari, der
levede i sin gurus ashrama og praktiserede
bodsøvelser og askese. Vismanden sagde:
”Må du dø med det samme.”
Den næste, han mødte var en stor hengiven
af Krishna. Vismanden sagde: ”Må du leve
eller dø.”
Til sidst mødte han en slagter. Han velsignede slagteren: ”Må du hverken leve
eller dø.”
Srila Prabhupada forklarede denne korte
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historie mange gange. Prinsen, kongens søn,
lever et liv i luksus med rigdom og sansenydelse. Efter døden er hans skæbne tvivlsom.
Sandsynligvis vil han lide, fordi han hengiver
sig så meget til sansenydelse. Så lad ham leve
evigt og nyde livet.
Den unge brahmacari gennemgår så megen
askese. Til gengæld vil han helt sikkert opnå
en bedre situation efter døden og måske
endog vende tilbage til den åndelige verden.
Lad ham dog dø med det samme og høste
frugterne af alt det gode, han har gjort.
Hvad angår den store hengivne, gør det
ingen forskel, om han er det ene eller det
andet sted. Himmel eller helvede, uanset hvor

han er, tjener han Krishna, og så snart man
tjener Krishna, er man allerede i den åndelige
verden, uanset hvor man er.
Til sidst er der slagteren. I dette liv er
han engageret i den mest modbydelige
aktivitet. Hele dagen slår han dyr ihjel og

parterer dem. Hvilket frygteligt liv! Og efter
døden kommer der et helvede, hvor han
modtager al den lidelse, han forvoldte mod
alle de dyr, han slagtede. Hvilken frygtelig
død! Derfor er det bedre, at han hverken
lever eller dør.

VI STJÆLER IKKE STEN I ARIZONA
Srila Prabhupada talte i 1976 i Washington
med nogle videnskabsmænd og disciple om
månelandingen. Det blev nævnt, at forskerne
hævdede, at stenene fra Månen er præcis som
sten fra Arizona. ”Bare se,“ sagde Srila Prabhupada. Og så fortalte han en kort historie.
En mand vågnede en nat op og hørte en lyd
fra et andet rum i sit hus. Han lyttede igen. Det
lød, som om der var nogen. Så han stod op, gik
ind i rummet og spurgte: ”Er der nogen her?“

Med det samme blev der svaret: ”Nej, jeg
stjæler ikke. Nej, nej, jeg stjæler ikke noget.”
Prabhupada fortsatte: ”Så hvem spurgte, om
der blev stjålet? Men tyven afslørede sig selv
ved med det samme at sige, at han ikke stjal.
På samme måde kom videnskabsmændene
selv til at sige, at hele månelandingen havde
foregået i Arizona. Ingen bad dem nævne
Arizona, men de afslørede selv, at de aldrig
har været på Månen.“

HVEM ER ÆKEL?
En mand havde netop besvaret naturens
kald ude på en åben mark, som man gør det
i Indien mange steder. Da han rejste sig, kom
han til at kaste et blik på sine efterladenskaber
og udbrød: ”Føj, hvor ækelt!”
Til hans overraskelse svarede afføringen tilbage: ”Det er ikke mig, der er ækel. Det er dig!”
Manden kiggede måbende på afføringen.

”Hvordan kan du sige, at du ikke er ækel. Du
stinker så uudholdeligt, at man kun har lyst til
at løbe langt væk.”
Afføringen kiggede mildt på manden. ”I
virkeligheden var jeg en lækker samosa med
det mest velsmagende fyld. Alle beundrede
mig. Først da jeg kom i kontakt med dig, blev
jeg ækel og ulækker.”

DEN VIRKELIGE VELGØRER
Der var en mand, der holdt meget af mangoer. Mangoer vokser på mangotræer, der ofte
er meget høje, og de bedste mangoer finder
man i træets top, hvor der er mest sol.
Da manden en dag var oppe i toppen af et
mangotræ, gled hans fod uheldigvis, og han
styrtede ned. Han faldt dog ikke ret langt, for
det lykkedes ham at gribe fat i en tynd gren,
hvorfra han hang hjælpeløst uden at kunne
komme op eller ned.

Herfra kaldte han på landsbyens folk, der
prøvede at nå op til ham med stiger, men han
var for højt oppe. Så kom der en klog mand,
en kendt vismand, der boede lidt uden for
landsbyen. Han var kendt for at kunne løse alle
problemer, og alle kiggede på ham. Han sagde
intet en stund, men samlede derefter en sten
op, kastede den op i træet og ramte manden!
Alle var forbavsede. Manden i træet begyndte at råbe: ”Hvad laver du? Er du vanvittig? Vil
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du have mig til at falde ned?“
Vismanden var tavs. Så samlede han igen
en sten op og ramte manden. Manden var
rasende: ”Hvis jeg bare kunne komme ned,
skulle jeg få fat på dig ...!“
Luften var anspændt. Nogle ville skælde
vismanden ud, men gjorde det ikke. Vismanden tog endnu en sten og ramte manden. Nu
gik manden helt amok og blev så besluttet på
at komme ned og få fat på vismanden, at han
nærmest fik overmenneskelige kræfter. Han
glemte al frygt, brugte hele sin snilde og fandt
på en eller anden måde ud af at svinge sig hen
til en tykkere gren, hvorfra han kunne kravle
ned. Alle var forbløffede.

”Hvor er han?“ råbte manden, da han var
nede.
”Han er allerede forsvundet, så du ikke
kunne få fat på ham.“
”Hvis jeg får fat på ham, slår jeg ham til
ukendelighed,“ dirrede manden.
”Men hov, hov,“ sagde en anden mand. ”Han
var den eneste, der hjalp dig. Det var ham, der
provokerede dig så meget, at du fik dig mandet
op til at hjælpe dig selv.“
Manden standsede op, tænkte sig om og
indrømmede: ”Ja, alle jeres gode hensigter og
medfølelse hjalp mig ikke. Men han fremkaldte
dygtigt det bedste i mig. Jeg burde i virkeligheden takke ham.“

COLUMBUS´ ÆG
Da Christoffer Columbus vendte tilbage til
Spanien efter at have opdaget Amerika, blev
han naturligt en berømt og anerkendt person.
Lige så naturligt blev han også offer for misundelse. Hans modstandere kritiserede, at
han ikke havde gjort noget specielt, og at alle
kunne have gjort det.
En dag var han sammen med nogle af sine
kritikere. Efter at have hørt på dem en stund,
tog han et æg frem og sagde: ”Kan nogle af
jer stille dette æg på højkant?”
Ægget gik rundt fra person til person. Alle
forsøgte at få ægget til at balancere på spidsen

uden at være i stand til det. Columbus fik ægget tilbage. Han tog det i hånden, slog enden
imod bordet, så ægget blev knust i bunden og
derved kunne stå af sig selv.
”Det kunne alle da have gjort,” lød det med
det samme protesterende fra de andre.
”Men kun jeg gjorde det!” svarede Columbus.
Srila Prabhupada blev somme tider kritiseret
af personer, der mente, at han ikke havde gjort
noget særligt, og at mange andre også kunne
have gjort det. Srila Prabhupada fortalte denne
historie om Columbus som kommentar dertil.

OM GOD OG DÅRLIG KARMA OG LYKKE I DEN MATERIELLE VERDEN
En mand gik ud i skoven for at finde honning.
På grund af dårlig karma blev han desværre
jagtet af en tiger.
Heldigvis var der et træ, han kunne kravle
op i. Det var hans gode karma. Desværre
brækkede grenen af, da han greb fat i den.
Dårlig karma.
På grund af sin gode karma faldt han gudskelov ned i en tør brønd, hvor tigeren ikke
kunne nå ham. Han hængte på kanten af
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brønden i den brækkede gren, og i kraft af sin
gode karma faldt han ikke helt ned i bunden
af brønden, der var fyldt med giftige slanger.
På grund af dårlig karma var der desværre
en bikube på den brækkede gren. Bikuben
faldt ned på mandens hoved, og de rasende
bier stak ham.
På grund af mandens gode karma kom der
en anden mand forbi, og manden kastede et
reb ned til ham og sagde: ”Grib fat.“

”Det kan jeg ikke, for på grund af dårlig
karma har jeg brækket både arme og ben,“
svarede manden i brønden.
”Så grib fat i rebet med tænderne,“ sagde
den anden mand.
”Det vil jeg ikke,“ svarede manden i brønden,
der havde en tiger over sig, giftige slanger
under sig og bier, der stak ham i hovedet. ”Der

drypper honning ned fra bikuben, og nu er det
lige før, den første dråbe falder på min tunge.
Jeg tror, jeg snart kommer til at nyde, og så
vil alt gå i orden.“
”Dette er materiel lykke i en nøddeskal,”
afsluttede Prahladananda Swami, der havde
historien fra Puranaerne.

TIK-TAK
Et stueur, et af de gode bornholmere, gik
engang i stykker og blev indleveret hos urmageren. Da urmageren skulle til at reparere uret,
protesterede det og sagde: ”Åh nej, lad mig
dog have fred. Hvis du reparerer mig, kommer
jeg de næste 50 år til bare at skulle høre dette
evindelige tik-tak, tik-tak, tik-tak. Jeg er alle-

rede ved at være vanvittig af at høre på det.”
”Jeg har et godt råd til dig,” sagde urmageren. ”I stedet for at tænke på de næste 50 år,
skal du leve i nuet. Når du siger tik, skal du
kun tænke på det næste tak, og når du siger
tak, skal du bare tænke på det næste tik. Så
bliver du ikke skør.”

FADEREN, SØNNEN OG HESTEN
En far og søn var på en længere rejse. De
var fattige mennesker og ejede kun én hest.
Faderen sad på hesten, imens sønnen gik
ved siden af.
”Se blot den grusomme mand,” sagde folk
i den første landsby, de kom igennem. ”Han
sidder der mageligt på hesten, mens det stakkels barn må vandre efter ham.”
”Nå,” tænkte faderen. ”Så lad min søn ride
på hesten.”
De kom til den næste landsby. ”Se, hvordan
unge mennesker ikke længere har respekt
for de ældre,” sagde folk forargede. Sønnen
kiggede på sin far. ”Lad os begge ride,” sagde

faderen.
I den tredje landsby lød der voldsomme protester. ”Sikke noget dyrplageri,” skældte folk
dem ud. ”Stakkels hest. To store mænd rider
på den på én gang. Hvordan kan I få jer til det?”
Herefter besluttede de sig til begge to at gå
og lade hesten nøjes med at bære bagagen.
De kom til den fjerde landsby.
”Ha, ha,” grinede folk. ”Kan man være dummere? De har en hest, og alligevel går de
bagefter den uden at ride på den.”
Faderen og sønnen forstod da, at uanset
hvad man gør, er der altid nogen, der kritiserer
én i denne verden.

FIRE UNGE BRAHMANA-DRENGE
Fire unge brahmana-drenge drog ud i
verden for at prøve deres kunnen. De tre var
pralende og højtråbende, den fjerde mere stille
og beskeden.
På deres vandring kom de til en bunke dy-

reknogler. ”Jeg kan sætte knoglerne sammen
og se, hvilket det dyr var,” sagde den første
dreng. Som sagt, så gjort. Dyret havde været
en løve.
Den anden dreng sagde: ”Lad mig med min
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mystiske evne genskabe resten af dyret.” Det
gjorde han, og løven lå, som om den netop
var udåndet.
”Indtil nu har vi intet set,” sagde den tredje
dreng. ”Jeg vil indgyde dyret dets livsluft og
vække det til live.”
”Vent,” sagde den fjerde dreng, der hidtil
havde været tavs. ”Kan I ikke se, hvad det
er, I gør?”
”Ti stille. Hvem har bedt dig tale?” udbrød
de andre i munden på hinanden.
”Jeg skal tie, men først når jeg har bedt om
jeres tilladelse til at kravle op i træet derovre.”
”Ja, kravl op i træet, din abe,” svarede de

andre drenge.
Nu tog den tredje dreng en dyb indånding,
kiggede løven dybt i øjnene og sagde: ”Tag en
del af min kraftfulde livsluft, som jeg har hærdet
igennem mange års askese og bodsøvelser.”
Det gav et ryk i løven. Den åbnede øjnene,
kiggede på de tre drenge og i ét sprang på dem
og åd dem. Kun den fjerde dreng blev tilbage
til at kunne fortælle historien.
På samme måde leger videnskabsmændene i dag med naturens love uden at kende
konsekvenserne deraf. Historien blev fortalt af
Suhotra Swami.

HØRER DU NOGET?
Vi er på et psykiatrisk hospital. Lægen kommer ind på stuen til en patient, som han ser
sidde ved siden af sin seng med det ene øre
ned i puden. Patienten ser meget opmærksom
og koncentreret ud.
”Hvad laver du, Jørgen?” spørger lægen.
”Ssss,” svarer Jørgen og sætter en finger
foran munden for at angive, at lægen skal
være stille. Så vinker han med hånden, at lægen skal komme nærmere. Han fortæller med
tegn, at lægen skal komme og lytte til puden.
Lægen bukker sig ned, lægger øret til puden

og lytter. Han hører intet. Han lytter igen, men
fortsat hører han intet. Han kigger på Jørgen
og siger: ”Jeg kan ikke høre noget.”
”Prøv igen,” siger Jørgen.
Lægen prøver endnu engang, men der sker
intet. ”Jeg hører intet,” siger han igen.
”Ja, er det ikke underligt,” siger Jørgen.
”Jeg lytter og lytter, men jeg kan heller ikke
høre noget.”
Tag ikke hvem som helst alvorligt, hvis du
ikke ønsker selv at blive småskør.

TANTEN I HELVEDE
En pige havde en tante, hun holdt meget af.
Tanten var dog ikke verdens bedste menneske. Ja, hun var en gammel led og misundelig
heks. Da hun døde, var alle ret sikre på, hvor
hun var gået hen.
Mange år senere døde pigen. Hun var til
gengæld et rigtigt godt menneske og kom med
det samme op til Sankt Peter for at komme
videre til himlen. Sankt Peter spurgte, om hun
havde noget ønske, før hun kom ind i himlen.
Pigen svarede, at hun gerne ville vide, hvad
der var blevet af hendes tante.
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”Hun er i helvede,” svarede Sankt Peter.
”Er det ikke muligt, hun kan komme med mig
ind i himlen?” spurgte pigen.
”Jo, det kan sagtens lade sig gøre” svarede
Sankt Peter. ”Lad os tage ned og hente hende.”
Så de fløj sammen ned til helvede for at
hente tanten. Nede i helvede greb Sankt Peter
hende i den ene arm, løftede hende op og
begyndte at flyve af sted med hende. Da alle
de andre sjæle i helvede så hende blive hentet
til himlen af Sankt Peter, greb de fat i hende
for også selv at komme med. Nogle holdt fast

i hendes ben, nogle i hendes tøj, nogle greb
hende omkring livet.
For Sankt Peter var det intet problem, for han
kunne bære dem alle og begyndte at flyve af sted
med dem. Men tanten blev vred og begyndte at
sparke og skubbe de andre af helvedes borgere

fra sig. ”Hold op! Lad være med at røre ved mig!
Slip mig!” Hun råbte og skreg og sparkede og fik
til sidst den sidste rystet af sig.
Sankt Peter så på hende. ”Det kan vist være
lige meget,” sagde han, slap hende og lod
hende falde tilbage til helvede.

GÅSEN OG GULDÆGGENE
Der var engang en fattig bonde, der havde en
flok gæs. En dag kom han ud i gåsefolden og
så til sin store forbavselse, hvad der lignede et
guldæg ligge under en gås. Han samlede ægget
op og, jo, det var et æg af pure guld! Bonden
jublede af henrykkelse og tog ægget med sig.
Den næste dag kom han igen ud og kiggede
under gåsen. Atter lå der et guldæg under
gåsen. Dag efter dag lagde gåsen et guldæg,
og bonden blev gradvist en holden mand. Alt,
han havde drømt om, kunne han nu købe.
Desværre blev han samtidig, som tiden gik,
også mere og mere grisk og begærlig. En
dag tænkte han, at hvorfor skulle han vente
på æggene. Hvorfor ikke bare få dem alle på
én gang? Jo, nu ville han have alle æggene

med det samme! Med raske skridt gik han ud i
gåsestien, greb gåsen og skar halsen over på
den. Derefter skar han ivrigt gåsens mave op
og fandt – ingenting. Ak og ve, der var ingen
guldæg inde i gåsen, og nu havde han slået
gåsen, der lagde et guldæg hver dag, ihjel.
En af Æsops berømte fabler, der illustrerer,
at man ikke kun kan høste, men også må
passe og pleje det, der er kilden til ens ønskede frugter. Historien minder også om, hvad
Srila Prabhupada med et bengalsk ordsprog
kaldte den-halve-hønes-logik. Man kan ikke
kun acceptere den halve høne. Man er også
nødt til at fodre hønen, hvis man ønsker æggene fra den.

KNIV ELLER SAKS
To venner diskuterede, om et stykke papir var
blevet skåret eller klippet i stykker. Den ene ven
sagde: ”Det var med en kniv.” Den anden sagde:
”Nej, det var med en saks.”
Diskussionen gik frem og tilbage. ”Nej, det var
en kniv.” ”Det var altså en saks,” ”Kniv!” ”Saks!”
Til sidst blev temperamenterne så ophedede,
at de skreg af hinanden. Vennen, der holdt på
kniv, var meget stærk, og han greb sin ven, gik
ud på broen over floden og holdt ham ud over
vandet. ”Hvis du ikke siger, at det var en kniv,
smider jeg dig i vandet,” truede han.
”Aldrig, for det var en saks” svarede hans ven.
Prompte blev han smidt i vandet. Det ændrede dog
intet. Imens han druknede, råbte han ”Saks.” Det
sidste, man så af ham, var en hånd, der kom over

vandet, med to fingre, der gled imod hinanden som
en saks. Selv om det kostede ham livet, nægtede
han at indrømme, at han ikke havde ret.
Srila Prabhupada kommenterede videre: ”Når
disse store videnskabsmænd og store såkaldte
digtere dør, nægter de at indrømme Guds autoritet og dør en frygtelig død. Ligesom der i Frankrig
var en stor filosof ved navn Voltaire. Hele sit liv
havde han forsøgt at modbevise Guds eksistens.
I slutningen af sit liv blev han sindssyg, og han
åd sin egen afføring og urin. En præst kom til
ham og sagde: ”Hvorfor accepterer du ikke
Guds eksistens?” Han svarede: ”Jeg vil aldrig
acceptere Guds eksistens.” Han ville hellere
æde sin egen afføring.”
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Professoren og færgemanden, Frøen i brønden, Kragen og æblet – Hare Krishnas
hengivne har hørt mange af dem før, disse sjove historier, som Srila Prabhupada
fortalte for at forklare ellers vanskeligt forståelige emner. Her er en samling af over
50 sådanne visdomshistorier fra Srila Prabhupada og andre hengivne til et par timers
underholdende og tankevækkende læsning.

