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INTRODUKTION TIL SMÅ VISDOMSHISTORIER 3
Små visdomshistorier 3 er en opfølger
til hæfterne Små visdomshistorier 1 og
2, der udkom i henholdsvis 2017 og
2018. Dette hæfter indeholder ligesom
forgængerne en række småhistorier, der
oprindeligt er blevet bragt i Nyt fra Hare
Krishna. Nogle af dem kommer direkte
fra Srila Prabhupada, og andre er blevet
fortalt af andre hengivne under deres
forelæsninger over Krishnabevidsthed. Der
er også en samling af historier tilbage til
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura,
Srila Prabhupadas åndelige mester, der
også havde en god sans for humor og
pædagogiske historier med dybe filosofiske

pointer.
Blandt historierne i dette hæfte er der
både traditionelle historier, i mange tilfælde
fra Vedaerne og Puranaerne såvel som
Pancatantra mm., og nyere historier med
mere moderne eksempler.
Igen skal det nævnes, at vi udgiver denne
samling til glæde for ikke blot alle vores
læsere generelt, men også for at glæde
afdøde Ajoy Mahalanobish, der igennem
mange år opfordrede os til at samle de
historier, der blev bragt i Nyt fra Hare
Krishna, og udgive dem separat.
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DEN NYSGERRIGE ABE
En skovhugger var i gang med at fælde et
træ og var ved dagens ende halvt færdig. For
at kunne fortsætte den næste dag tog han
derfor en kile og satte den fast i kløften, han
havde savet, og gik hjem.
Efter han var gået, kom en nysgerrig abe
frem og kiggede på træet og kilen. Han undrede sig over, hvad det var for noget. Han
satte sig ned og stak hånden ind i kløften og
undersøgte den. Dernæst begyndte han at

trække i kilen, for aber er altid fulde af spilopper. Han lagde ikke mærke til, at hans hale
og en del af hans bagdel var inde i kløften,
så da han trak kilen ud, sad han fast og blev
klemt ihjel.
Man skal ikke lave noget, man ikke er egnet
til, ellers går det én ligesom aben. Man skal
gøre det, som er naturligt og let for én og være
tilfreds med det.

MINE ELSKEDE STEN
En fattig mand boede i et goldt og ufrugtbart land. Landets eneste rigdom var sten,
som der til gengæld var rigeligt af. Den
fattige mands store interesse var at samle
sten og bære disse sten fra det ene sted til
det andet. Hvor end han gik, bar han på en
sæk med sine skattede sten.
En dag kom han til en flod. På den anden
side af floden lå et andet land, et meget frugtbart land. Alt var frodigt og grønt, alle slags
frugter voksede i overflod, og mennesker
dansede og sang dagen lang.
Åh, hvor ville den fattige mand dog gerne
over på den anden side af floden og tage del
i landets sorgløse liv, og ingen hindrede ham
i det. Ja, landets indbyggere råbte over til
ham: ”Kom herover til os og nyd livet i stedet
for at slæbe på disse sten hele dagen.“

Den fattige mand begav sig straks ud i
floden og begyndte at svømme over. Men ak,
han var for tung til at svømme, for stenene i
hans sæk trak ham ned under vandet.
”Du er nødt til at lade stenene blive tilbage,“ råbte det frugtbare lands mennesker
til ham.
”Hvordan kan jeg det?“ tænkte manden
imidlertid. ”Det er alle mine bedste sten, mit
livsværk, mine kostbareste ejendele, MINE
sten.“ Igen og igen forsøgte han at svømme
over med sine sten, men hver gang sank
han til bunds.
Til sidst sagde han til sig selv: ”Mine
elskede sten, intet kan få mig til at opgive
dem.“ Han vendte ryggen til det frodige
land og slæbte videre med sine sten på sin
krumbøjede, trætte ryg.

BEVAR HÅBET!
To frøer faldt ned i en spand mælk og var
hjælpeløst fangede. De svømmede rundt
langs indersiden af spanden, men kunne ikke
komme op.
Efterhånden blev den ene helt modløs og
træt og bankede næsen mod metallet. ”Det
hjælper ikke. Vi kommer aldrig ud herfra. Hvad
nytter det hele? Uhhh.“ Og han græd lidt for
sig selv, imens han faldt hen og begyndte at

synke ned i mælken.
Men den anden frø svømmede fortsat ivrigt
videre og sagde: ”Årh, kom nu, svøm videre.
Vi skal bare holde ud og svømme,“ og masede
videre imod siden af spanden. Han svømmede og svømmede og svømmede, indtil lige
pludselig … mælken blev kærnet til smør af alt
hans svømmen! Frøerne så da deres snit til at
kravle op på en stor klump smør og derefter …
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jubiiiii ... hoppede de ud i friheden igen.
Fortalt af A.C. Bhaktivaibhava Swami.
Bibeholder vi vores entusiasme i Krishnas

tjeneste, vil den udvandede håbløshed, vi
måske føler, med tiden blive omformet til
solid fremgang, som vi kan have fast fodfæste på.

HVEM TILHØRER SKATTEN?
En daglejer pløjede en dag en mark, da
ploven stødte på, hvad der viste sig at være
en stor skat bestående af mange guldmønter.
Daglejeren gravede skatten op og tog den med
sig hjem og viste den til bonden, der ejede
marken. Som skæbnen ville det, kunne de
imidlertid ikke blive enige om, hvem skatten
tilhørte. Til sidst endte det med, at de gik i retten for at få tvistigheden afgjort.
”Kære dommer,” sagde bonden. ”Denne
mand gravede ved sit hårde arbejde denne
skat op, og derfor skal han naturligvis have
den.”
”Men kære dommer,” sagde daglejeren.
”Skatten blev fundet på denne bondes mark,
der er på hans mark, tilhører ham. Skatten
er også hans. Hvordan kan det være ander-

ledes? ”
”Nej, nej, velærværdige dommer,” sagde
bonden. ”Denne mand, min trofaste daglejer,
fandt skatten, og derfor er skatten hans.”
Daglejeren sagde: ”Det er ikke retfærdigt,
og jeg vil ikke kunne bære at tage imod denne
skat, når den faktisk tilhører en anden mand.”
Bonden sagde: ”Hvordan kan jeg få mig selv
til at berøve, hvad der retmæssigt tilkommer
en anden mand.”
????
Jo, dette fandt sted i Dvapara-yuga for
mange, mange tusinde år siden. Forestil dig
nu, at tiden skrues frem til den nuværende
Kali-yuga og skriv selv resten af historien færdig. Så har du forstået forskellen på Kali-yuga
og de andre tidsaldre.

DEN SKJULTE SKAT
Der var engang en mand, hvis far døde
og efterlod en stor formue. Desværre vidste
manden ikke, hvor formuen var. Lettere blev
det ikke af, at hans far havde rejst over hele
verden, så skatten kunne være gemt hvor
som helst.
Manden begyndte selv at rejse rundt over
hele verden i sin fars fodspor for at opstøve,
hvor formuen kunne være gemt. Han spurgte
overalt, men ingen vidste noget. Årene gik.
Som skæbnen ville det, døde manden uden

at have fundet skatten.
Efter hans død blev hans krop transporteret
hjem til hans landsby. Hans familie bestemte
sig til at begrave ham i haven uden for familiens hus. De gik i gang med at grave en grav,
og da de var nået halvvejs ned, stødte de på
noget – skatten! Skatten havde hele tiden
været hjemme i mandens eget hus, imens han
havde troet, den var alle andre steder!
Krishna er inde i hjertet på os alle sammen.

TYVEN, DER VILLE PLYNDRE KRISHNA
En professionel fortæller af Srimad-Bhagavatam beskrev engang Krishna, og hvordan
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Han vogter køerne i skoven. Han fortalte også,
at Krishna var udsmykket med de kostbareste

juveler. Der var en tyv til stede på mødet, og han
tænkte straks: ”Hvorfor ikke tage til Vrindavana
og plyndre denne dreng. Han er der i skoven
med alle disse kostbare juveler. Jeg kan fange
barnet, tage juvelerne og blive styrtende rig.”
Straks begav tyven sig af sted til Vrindavana.
På vejen dertil tænkte han hele tiden: ”Jeg må
finde Krishna. Jeg må finde Krishna.” I Vrindavana begyndte han at lede efter Krishna overalt. ”Krishna, Krishna, hvor er du?” råbte han.
Så fik han øje på Krishna, præcis som han
havde hørt om Ham.
”Åh Krishna, du er sådan en rar og flink
dreng,” smigrede tyven. Han tænkte, at ved at
smigre Ham kunne han tage alle juvelerne. Så
kom han frem med sit virkelige ærinde.
”Må jeg ikke få lov til at tage alle dine smykker? Du er så rig i forvejen.” spurgte han.
”Nej, nej” sagde Krishna. ”Så bliver min

mor vred.”
”Lad mig bare få nogle af dem,” foreslog
tyven, der blev mere og mere ivrig efter smykkerne. Krishna sagde fortsat nej. Tyven blev
ved, men samtidig med, at han talte til Krishna,
blev han mere og mere betaget af Ham. Gradvist blev han renset og opgav sit ønske om at
stjæle fra Krishna.
”Jo, du må godt få mine smykker,” sagde
Krishna til sidst. Men da havde tyven allerede
opgivet alle ideer om at stjæle fra Krishna.
Srila Prabhupada fortalte historien som
eksempel på, at det egentlig er ligegyldigt,
hvorfor man nærmer sig Krishna. Ingen må
tro, at ”Fordi jeg er så uren, er jeg ikke kvalificeret til at praktisere hengiven tjeneste.” Det
spiller ingen rolle, hvem man er, for man vil
blive renset af at være sammen med Krishna.

NYE OG GAMLE GEDER
En gedehyrde vogtede engang sine geder,
da en flok vilde geder kom og blandede sig
mellem hans egne geder. Om aftenen drev han
dem alle hjem og satte dem i stald. Den næste
dag var vejret så dårligt, at han ikke kunne
tage dem ud som sædvanligt. Han holdt dem
derfor hjemme i stalden og fodrede dem. Sine
egne geder gav han kun foder nok til netop
at overleve, men de vilde geder fik så meget,
de kunne æde og mere til, da han gerne ville
beholde dem og mente, at når han fodrede
dem godt, ville de blive hos ham.
Da vejret klarede op, tog han dem alle ud

på græs, men aldrig så snart var de kommet i
nærheden af bjergene, før de vilde geder brød
ud af flokken og stak af. Det ærgrede gedehyrden, der skældte dem ud for deres utaknemmelighed. ”I skurke!” råbte han, ”at løbe bort,
efter at jeg har behandlet jer så godt!”
En af gederne vendte sig om og sagde:
”Ja, du har behandlet os rigtig godt – alt for
godt. Derfor blev vi mistænksomme. Når du
behandler nyankomne som os så langt bedre
end din gamle flok, er det kun et spørgsmål
om tid, før vi også vil blive tilsidesat ligesom
de gamle geder.”

ALEXANDER DEN STORE
Alexander den Store arresterede engang en
tyv og skulle til at straffe ham. Tyven indvendte
imidlertid: ”Min gode mand, du skal til at straffe
mig, men hvad er forskellen på dig og mig?
Jeg er en lille tyv, du er en stor tyv, det er alt.

Du besætter med magt andres kongeriger
uden at have ret til det. Men fordi du er stærk,
kan du besætte land efter land. Jeg gør også
den samme ting. Så hvad er forskellen på dig
og mig?”
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Alexander den Store lod tyven gå, og ikke
nok med det, men han holdt selv op med at
erobre, for han var faktisk stor.
Srila Prabhupada nævnte også, at Alexander den Store erobrede mange lande, men
mistede dem lige så hurtigt igen. Så snart han
havde erobret et land, drog han videre for at

erobre det næste, men mistede det, han lige
havde erobret.
”På samme måde,” sagde Srila Prabhupada
til nogle af sine ledende disciple, ”kalder de
mig en stor mand, fordi jeg har åbnet så mange
templer. Så gør ikke med jeres dårlige ledelse
mig til Alexander den Store ved at miste dem
igen – i det mindste ikke så længe jeg lever.”

EN HISTORIE OM CHARLES CHAPLIN
Srila Prabhupada fortalte engang en historie fra en Charles Chaplin film. Chaplin
sad med sin kæreste på en bænk i en park.
Han var i kjole og hvidt med en lang, elegant
hale. Nogle slemme drenge kom og sømmede halen fast i bænken, så da Chaplin
rejste sig, blev halen revet af, og jakken fik
en dyb flænge. Chaplin lagde imidlertid ikke
mærke til det, men fortsatte videre til bal med
sin kæreste.
Da Chaplin og hans kæreste kom ind til
balsalen og gik ud på dansegulvet, fulgte alles
øjne dem, uden at de forstod hvorfor.
”Hvad er der galt,” tænkte Chaplin og gik hen
til et spejl, hvor han så, at hans hale var væk og

hans frakke revet i stykker. Men i stedet for at
fortvivle fik han en idé. Han rev sin frakke helt
over hele vejen op ad ryggen og gik derefter
frimodigt ud på dansegulvet igen og dansede.
Alle spurgte: ”Hvad er det for noget?”
Han svarede: ”Ved I ikke det. Det er den
nye mode!”
Scenen i filmen ender med, at alle mændene
også klipper deres frakkehaler af og river deres
jakker op i ryggen.
Prabhupadas morale var, at Krishnas hengivne skal tro på sig selv og det, de gør, selv
om andre til at begynde kan synes, det virker
underligt. Så varer det ikke længe, før mange
følger efter.

YES, NO, VERY GOOD
En simpel bengalsk landsbybeboer havde lært
sig nogle engelske ord. Egentlig kunne han kun
tre ord – ’yes’, ’no’ og ’very good’. Hvad de betød,
vidste han ikke. Han vidste kun, at det gav en vis
respekt at bruge engelske ord, når folk hørte på.
Engang begik nogle banditter et mord, som
de fik til at se ud, som om denne landsbymand
havde begået. Da manden, der var helt uskyldig,
blev bragt for retten, spurgte dommeren ham på
bengalsk: ”Begik du mordet?”
Den tåbelige mand tænkte nu, at hvis han kunne
sige noget engelsk foran dommeren, ville han få
respekt for ham og lade ham gå. Efter at have
tænkt sig om sagde manden: ”Yes.”
Dommeren spurgte: ”Var der andre sammen
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med dig?”
Manden sagde: ”No.”
Dommeren sagde: ”Er du klar over, at du bliver
sat i fængsel på livstid for dette?”
Nu forstod manden, at han måtte sætte alle ressourcer ind på sin sag. For at vise dommeren, at
ikke bare var han uskyldig, men også en dannet
og kultiveret herre, svarede han på dommerens
spørgsmål med al sin overbevisning: ”Very good!”
Fortalt af Bhaksiddhanta Sarasvati. Mange
citerer slokaer og passager fra skrifterne for at
imponere andre til at tro, at de er åndeligt avancerede. Men al viden uden virkelig erkendelse
har ingen værdi i åndeligt liv.

NØGNE PENCO

En lille landsbydreng hed Pancanan. I
tropiske lande løber små børn nøgne rundt
hele tiden, så naboerne plejede at kalde
Pancanan ’nøgne Penco’.
Med tiden blev Penco en meget dygtig elev
i skolen og fik altid de bedste karakterer. Han
var også en meget flink dreng og blev afholdt
af næsten alle i landsbyen. Men Pencos far
havde nogle misundelige uvenner, der slet
ikke glædede sig over Pencos dygtighed.
Hver gang de hørte noget godt om Penco,
sagde de: ”Gå et andet sted hen med din
nøgne Penco. Vi vil ikke høre om ham.”
Efter grundskole kom Penco på universitetet og bestod en eksamen med udmærkelse
i jura, hvorefter han blev ansat som advokat
ved en domstol. Da de misundelige naboer
hørte dette, sagde de: ”Nøgne Penco må

have snydt med sin eksamen.”
Penco blev gradvist forfremmet til distriktsdommer og meget kendt. De misundelige
naboer brændte i arrigskab. ”Sikke noget
sludder. Hvordan kan den spirrevip blive
distriktsdommer?”
Da de blev vist en avisartikel, hvor der
faktisk stod, at Penco var blevet distriktsdommer, råbte de skrålende: ”Nøgne Penco
arbejder sikkert som dommer uden at få løn
for det!”
Bhaktisiddhanta Sarasvati fortalte denne
historie som svar på påstanden om, at en
vaisnava tilhører en bestemt kaste. Pointen
er, at hvad man var engang, har ingen betydning for vurderingen og værdsættelsen
af, hvad man er nu.

ER DER FEDE SNEGLE?
Nogle hejrer sad i kanten af en grumset
dam, da en svane tilfældigvis kom forbi.
Hejrerne kiggede forbavset på den smukke
svane. Til sidst spurgte de: ”Hvorfor er dine
øjne, næb og fødder røde? Hvad for en
slags hejre er du?”
”Jeg er en svane,” svarede svanen.
”Hvor kommer du fra?” spurgte hejrerne.
Svanen svarede: ”Jeg kommer fra en meget
smuk sø, der hedder Manasa-sarovara.”
”Hvordan er det der?” spurgte hejrerne.
”Det er som den smukkeste have med gyldne lotuser,” svarede svanen. ”Denne smukke

søs klare vand er som nektar, og rundt om
den langs bredden er der forskellige træer og
planter, frugter og blomster, der alle er smukt
arrangerede på juvelbesatte forhøjninger.”
Hejrerne stirrede med vantro og misundelige øjne. ”Er der fede, lækre snegle der?”
Svanen svarede: ”Nej.”
Ved dette faldt hejrerne om af grin og latterliggjorde svanen, ”Er der ingen snegle!
Hvordan kan man overhovedet kalde det en
sø, hvis der ingen snegle er? Det er det sidste
sted, vi ville besøge!”
Fortalt af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati.

HELVEDES SJOVT
En god Gudsfrygtig gammel brahmana
rådede engang en dranker: ”Opgiv for din
egen skyld din vin. Ifølge skrifterne går den,
der drikker vin, til helvede.”

Drankeren svarede: ”Men Suren Babu
drikker også vin.”
Brahmanaen sagde: ”Han går også til
helvede.”
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Drankeren forsøgte igen: ”Barun Babu
drikker også vin.”
Endnu engang sagde brahmanaen: ”Han
går også til helvede.”
Drankeren tænkte sig om. ”Arun Babu
drikker også.”
Brahmanaen gentog: ”Alle, der drikker vin,

går til helvede.”
”Ih,” sagde drankeren. ”Hvis så mange
sjove mennesker går til helvede, må det
være et helvedes sjovt sted at være!”
Bhaktisiddhanta Sarasvatis pointe var, at
intet bliver bedre, blot fordi mange gør det.

ABC
En fattig enke kæmpede under stort møje
og besvær for at opdrage sin eneste søn. Da
hun forstod, at han var hendes eneste håb for
fremtiden, ansatte hun en huslærer til ham,
skønt hun var så fattig, at hun somme tider
måtte låne penge for at betale læreren.
Engang efter at drengen var rykket op i
syvende klasse, underviste læreren ham i
geometri. Moderen stod i køkkenet, og kunne
høre undervisningen derfra. ”Lad ABC være en
trekant,“ hørte hun sin søn sige højt. Moderen
blev forfærdet og løb ind i stuen og råbte ad
læreren:
”Denne dreng skulle være meget længere
fremme efter at være kommet i syvende klas-

se, men du underviser ham fortsat i ABC. Det
lærte han, da han var en lille dreng. Her går
jeg og betaler dig 10 rupier om måneden! Fra
og med i dag har vi ikke længere brug for dig
her. Du hører til i en førsteklasse, hvis alt, du
kan lære fra dig, er ABC.“
Læreren blev smidt ud så voldsomt, at han
ikke engang fik en chance for at forklare sig.
Bhaktisiddhanta forklarede, at mennesker er
trætte af at være tjenere og slaver i materielt
liv. Når de får at vide, at åndeligt liv også betyder tjeneste, men til Krishna, afviser de det
straks, fordi de tror, at fuldkommenheden er
at blive fri for at tjene.

NÅR ØNSKET ER STÆRKT NOK
Dette skulle være en virkelig historie. I en
kulmine arbejdede minearbejderne dybt inde
i et bjerg. Kullene blev læsset på et transportbånd og ført ud igennem et hul i bjergets ene
side, hvorfra de faldt flere hundrede meter ned
ved bjergets fod.
En dag skete der et uheld. En af minearbejderne faldt ned på transportbåndet uden at
kunne komme op fra det igen. Han blev ført
med på det hurtigt løbende transportbånd og
kunne bare se sig selv blive ført nærmere og
nærmere afgrunden for enden af båndet.
Hvad kunne han gøre. Kun én ting. Han begyndte at løbe i den modsatte retning. Han løb
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og løb alt, han kunne. Han løb virkelig stærkt.
De andre minearbejdere stod heller ikke
med hænderne i lommen, men styrtede af sted
for at standse båndet. Selv om det syntes længere, gik der i virkeligheden kun 14 sekunder,
før en af de andre minearbejdere fik standset
båndet, og manden reddede livet.
”Du kunne virkelig løbe stærkt,“ sagde de
andre minearbejdere til ham. For sjov regnede
de på, hvor stærkt han havde løbet. De kendte
transportbåndets fart og vidste, hvor lang
tid der var gået, fra han faldt ned, til båndet
standsede.
Til deres forbavselse konstaterede de, at

han havde sat ny verdensrekord i sprint!
Historien illustrerer, hvor kraftfuldt et ønske
kan være. Minearbejderen ønskede så de-

sperat at overleve, at han gjorde det umulige.
Selv om det synes umuligt, kan vi på samme
måde opnå Krishna, men vi må ønske Ham
af al vores kraft og inderlighed.

INDIENS VIRKELIGE ÅND
En ung udlænding var på besøg i Indien og
stod foran en lille butik på en markedsplads.
Han så en lille dreng løbe rundt og lege, en
midaldrende mand betjene kunderne og en
gammel mand med briller læse fra en tyk bog.
Han gik hen til den gamle mand og spurgte,
hvad han læste.
”Srimad-Bhagavatam,“ svarede den gamle
mand og fortalte, at dette er bogen, man læser
for at forstå livets store spørgsmål, før man forlader denne verden. Den unge mand spurgte
lidt mere og fik at vide, at den midaldrende
mand var den gamle mands søn, og den lille
dreng var hans barnebarn. Efter et par venlige
ord gik den unge udlænding videre.
30 år senere ville skæbnen, at den samme
mand igen besøgte Indien. Af nysgerrighed
tog han hen for at se, hvad der var sket med
den lille butik, han havde stået i for 30 år
siden. Til sin overraskelse så han den gamle
mand sidde og læse Srimad-Bhagavatam, den

midaldrende mand have travlt med butikken
og den lille dreng løbe rundt og lege.
Forbløffet henvendte han sig til den gamle
mand og fortalte, at han havde været her for
30 år siden. ”Hvorfor ser du ikke ud til at være
blevet ældre på disse 30 år?“ spurgte han
videre. ”Hvorfor er du ikke blevet færdig med
bogen endnu? Og hvorfor er din søn og dit
barnebarn ikke blevet ældre?“
Den gamle mand kiggede på europæeren og tænkte sig lidt om. Så forstod han
grunden til hans forvirring. ”Ser du, den
gamle mand, du så, var min afdøde far. Jeg
stod dengang for butikken, men nu har jeg
overdraget den til min søn, der var den lille
dreng, du så lege. Det er hans søn, der nu
løber rundt og leger her.“
Således forstod udlændingen, at selv om
Indien på overfladen ændrer sig voldsomt,
forbliver den indre ånd den samme og har gjort
det siden tidernes morgen.

TYSKEREN OG DEN PORTUGISISKE FISKER
En tysker var på sommerferie i Portugal. En
dag faldt han i snak med en lokal fisker, der
boede i et lille hus ved kysten og ejede intet
andet end en lille fiskerbåd.
”Hvorfor investerer du ikke i en større båd
og ansætter et par mænd?“ spurgte tyskeren.
”Hvorfor skulle jeg det?“ spurgte fiskeren.
”Så kunne du oparbejde et stort firma,
og i din alderdom ville du kunne trække dig
tilbage og nyde resten af livet,“ foreslog

tyskeren.
”Hvordan det?“ spurgte fiskeren.
”Du kunne for eksempel købe dig et hus et
dejligt sted ved kysten, købe en flot lystbåd og
sole dig ude på havet hver dag uden bekymringer af nogen slags,“ sagde tyskeren.
”Men det gør jeg jo allerede,“ svarede fiskeren. ”Med alle dine penge nyder du i to uger
om året det, jeg nyder hver eneste dag i mit
liv. Jeg holder mig til min lille båd.“
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DE RITUALISTISKE BRAHMANAER
I en landsby boede mange brahmanaer. De
fleste af dem udførte dagen lang mange ritualer og ceremonier uden rigtig at vide, hvorfor
de gjorde det. Den ældste blandt dem var
dog en klog og vis brahmana, hvis forståelse
var dybere.
Én ting irriterede den gamle brahmana. Hver
dag mødtes alle brahmanaerne ved Ganges
og tog deres middagsbad. Før de gik ud i
vandet, stillede de deres lota’er (vandbeholdere) på bredden. Når de kom op igen, var
det næsten umuligt for brahmanaerne atter
at finde deres egne lota’er.
Dette fik derfor en dag den gamle brahmana
til at vende bunden i vejret på sin lota og lægge
en håndfuld sand oven på den for at kunne
genkende den. Herefter gik han ned i vandet,
sagde det hellige gayatri-mantra og badede,

som han plejede at gøre.
Stor var hans overraskelse imidlertid, da
han kom op fra vandet. Hvor han end så, stod
der lota’er med bunden i vejret og en håndfuld
sand ovenpå. Da alle de andre brahmanaer
havde set den gamle brahmana stille sin lota
således, havde de nemlig tænkt, at denne dag
måtte være en særlig dag, hvor man som et
lykkebringende ritual skulle vende bunden i
vejret på sin lota og lægge en håndfuld sand
oven på.
Således forstod den gamle brahmana, at
de andre brahmanaer kun var ritualistiske
brahmanaer, der ikke forstod de dybere hensigter bag deres ritualer.
Fortalt af Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura.

KAMANDALU-TERAPIEN
En sadhu nævnte engang under en klasse,
at ved at følge den hengivne tjenestes proces kan alle gradvist erfare Gud. En ung
mand i forsamlingen blev dog ved med at
insistere på, at han kun kunne tro på Gud,
hvis sadhuen kunne vise Ham med det
samme. Til sidst blev sadhuen træt af at
høre på ham.
”Jeg har en særlig terapi, kamandalu-terapien, der kan få dig til at forstå. Har du lyst at
komme herhen?“
Den unge mand gik op til sadhuen, og sadhuen sagde: ”Buk dig ned.“ Den unge mand
bukkede sig ned. Sadhuen tog sin kamandalu
[en tung vandkrukke af ler] og slog den voldsomt ned på mandens hoved. Kamandaluen
gik i stykker, og manden tog sig til hovedet i
smerte.
Alle var chokerede.
„Du er ingen sadhu,“ sagde den unge mand
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rasende. ”Du er en kriminel bølle.“
”Jeg gjorde dig det udtrykkeligt klart, at jeg
ville udøve en terapi på dig,“ svarede sadhuen.
”Hvad klager du over?“
”En terapi! Det var ingen terapi. Det var
et voldeligt overgreb. Alt, jeg har fået, er en
drønende hovedpine.“
”Hvilken hovedpine?“ sagde sadhuen. ”Jeg
kan ikke se, at du har hovedpine. Vis mig din
hovedpine med det samme.“
”Hovedpine er da ikke noget, man kan vise
andre,“ sagde den unge mand. ”Hovedpine
kan man kun selv erfare.“
”Aha,“ sagde sadhuen roligt. ”Nu begynder
du at forstå. Gud kan man heller ikke sådan
lige vise for andre. Gud skal erfares.“
Den unge mand blev tavs og begyndte at
tænke.
Fortalt af Suhotra Swami.

DEN LYKKELIGE MAND
Der var engang en konge, der var meget
ulykkelig. Han var så ulykkelig, at han prøvede
alt, men intet og ingen kunne hjælpe ham af
med hans ulykke.
Til sidst sagde en vis mand til ham: ”Find
en mand, der er fuldstændigt lykkelig. Få fat
på hans skjorte og tag den på, for så bliver du
også lykkelig.“
Kongen sendte sendebud ud i alle retninger i sit kongerige for at finde en mand, der
var fuldstændigt lykkelig, men alle vendte de
tilbage med uforrettet sag.
Til sidst lykkedet det dog et af sendebudene

at finde en fuldstændigt lykkelig mand. Sendebudet kom tilbage og fortalte, at nu havde han
fundet en fuldstændigt lykkelig mand.
”Så har du hans skjorte med tilbage?“
spurgte kongen utålmodigt.
”Kære konge,“ sagde sendebudet. ”Der var
en vanskelighed med at få hans skjorte med
tilbage.“
”Hvilken vanskelighed?“ spurgte kongen.
”Vanskeligheden var,“ svarede sendebudet,
”at den eneste mand, der er fuldstændigt lykkelig i hele dit kongerige, ikke ejer så meget
som en skjorte.“

UÆRLIG, ÆRLIG OG ENDNU MERE ÆRLIG
Der ligger en tusindekroneseddel på gaden.
En mand kommer forbi og ser pengesedlen.
Han kigger sig omkring og konstaterer, at ingen ser ham, hvorefter han stikker pengene
ned i sin lomme og forsvinder. Denne uærlige
mand er en regulær tyv.
Der ligger en tusindekroneseddel på gaden.
Mand nummer to kommer forbi og tænker:
”Der ligger jo 1000 kr. Men de tilhører ikke
mig, så jeg kan ikke tillade mig at tage dem.“
Han går videre uden at tage pengene med sig.
Denne mand er ærlig.
Der ligger en tusindekroneseddel på gaden.
Mand nummer tre kommer forbi og tænker: „Der
ligger minsandten 1000 kr. Det er ikke mine

penge, men lad mig samle dem op og finde
ham, der har tabt dem,“ hvilket er, hvad han gør.
Denne mand er ikke kun ærlig, men forstår også
klogt pengenes rigtige anvendelse.
Fortalt af Prabhupada flere gange. Den
grove materialist ønsker at nyde denne verden uden hensyn til, at den tilhører Krishna.
Derfor er han en tyv. Forsageren forstår, at
intet tilhører ham, og derfor bruger han intet
af denne verden. Men den hengivne er den,
der virkeligt er både ærlig og klog, for han ved,
at intet tilhører ham, men alt tilhører Krishna,
og det er derfor hans pligt at bruge alting i
Krishnas tjeneste.

DA INDRA VAR ET SVIN
Engang forbandede den store vismand
Brhaspati himlens Kong Indra til at være et
svin her på Jorden. Så meget blev Indra dækket over, at han glemte alt om sin ophøjede
identitet. Han boede i en svinesti og havde en
fed so til kone og en masse griseunger.
En dag syntes Brahma, at nu kunne det
være nok. Himlen var ikke den samme uden

Indra til at lede den. Så Brahma kom ned til
Indra og sagde til ham: ”Indra, nu må du godt
komme tilbage som himlens konge.“
Indra kiggede forundret på Brahma. ”Tilbage
til hvad? Men jeg er lykkelig her. Jeg har en
stor svinesti og masser af foder hver dag. Og
jeg har et stort ansvar for min kone og mine
børn. Hvordan kan jeg forlade dem?“
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Brahma var forbløffet, men han skulle have
Indra med tilbage. Derfor inspirerede han
svinenes ejer til først at slå Indras hustru, den
fede so, ihjel og derefter alle griseungerne.
Først da vågnede Indra op af sin drøm og
indvilligede i at forlade sin snavsede svinesti
og komme med tilbage til den himmelske

verden.
Srila Prabhupada fortalte denne historie for
at illustrere, hvor stærk maya, Krishnas illusoriske energi, er. Under mayas fortryllelse tror
vi alle, at vi er lykkelige, selv om vi lever under
de mest afskyelige og forfærdelige forhold.

NÅR DER IKKE ER MERE SAFT I SUKKERRØRET
I Indien er sukkerrørssaft en yndet drik, og
de fleste steder ser man sukkerrørshandlende stå på gaderne med deres saftpresser – to valser forbundet med et håndsving
eller en elmotor – og lave frisk saft til deres
kunder.
Metoden er, at sukkerrøret først køres én
gang igennem pressen, derefter bukkes det
sammen og køres igennem igen. Så bliver det
bukket sammen endnu engang og en gang til
og så allersidste gang, så der ikke er en dråbe
saft tilbage. Herefter smides det tiloversblevne
sukkerrør på fortovet.
Anden akt i dramaet er, at en af de mange
frit omvandrende køer kommer forbi, spærrer
øjnene op og tænker: ”Ih, sukkerrør!“ Glad
spankulerer den hen og samler sukkerrøret
op og tygger på det. Men den finder hurtigt ud

af, at al saften allerede er presset ud, og den
spytter sukkerrøret ud igen.
Lidt efter kommer ko nr. to. ”Ih, sukkerrør!“,
og historien gentager sig. Hele dagen lang
kommer den ene ko efter den anden, samler
sukkerrøret op og tygger på det og erfarer, at
der er intet at komme efter, uanset hvor meget
og hvor længe den tygger.
Srila Prabhupada brugte dette eksempel
om det materielle liv. Alle generationer før os
forsøgte at blive lykkelige igennem materiel
sansenydelse – arbejde hårdt, tjene penge,
spise, sove, parre sig osv. – og alle forblev de
utilfredse med livet. Trods det kaster de nye
generationer sig med lige så stor begejstring
over det materielle liv for blot senere at erfare,
at der var intet at komme efter.

FRANS AF ASSISIS ØNSKE
Frans af Assisi, den store katolske helgen
og grundlægger af franciskanermunkene, var
engang sammen med en af sine munkebrødre
ude på en lang rejse for at prædike Guds budskab. Rejsen foregik naturligt til fods. En mørk,
blæsende og kold nat var de på vej tilbage til
klosteret. Lidt før de kom hjem til klosteret,
sagde Frans til sin bror:
”Ved du, hvad jeg virkelig godt kunne tænke
mig lige nu?“
”Nej, min kære Frans, hvad ønsker du dig?“
svarede munken.
”Jeg synes, det ville være virkelig spæn12

dende og interessant, hvis portneren, når vi
nu kommer til klosterets port og banker på,
åbner porten, kigger på os og siger: ”Hvem
er I? Hvad vil I her midt om natten?“ Jeg
svarer: ”Jamen, jeg er jo broder Frans. Må
vi komme indenfor.“ Så siger portneren: ”Er
du Frans. Du ligner ikke Frans. Forsvind,“
hvorefter han smækker porten i hovedet på
os. Og vi må vandre helt ned til landsbyen og
midt om natten prøve at se, om vi kan finde
nogle, der vil give os ly for natten. Ville det
ikke være spændende?“

Fortalt af Suhotra Swami. Historien er måske
lidt subtil, men pointen er, at Frans’ højeste
ønske var at komme i en hjælpeløs situation,

hvor det eneste, han havde at holde sig til,
var Guds barmhjertighed. Hvad er vel mere
spændende end det?

SKOMAGER, BLIV VED DIN LÆST
Engang lavede en skomager et par sko til
kongen, der blev så tilfreds med dem, at han
sagde til skomageren: ”Min kære skomager,
det var dog nogle dejlige sko, du har lavet til
mig. Jeg vil til gengæld opfylde et af dine ønsker, hvis det er mig muligt. Har du et ønske?”
”Ja,” svarede skomageren. ”Jeg vil gerne
være konge for en dag.”
”Det kan du da godt få lov til,” sagde kongen og steg med det samme ned fra tronen.
”Værsgo’ at være konge for en dag.”
Skomageren gik op og satte sig på konge-

tronen. ”Fra i dag af,” erklærede han straks,
”skal alle penge laves af læder!”
Kongen så på skomageren med forbavselse og afsky. ”Du er og bliver en skomager,”
sagde han, trak ham ned fra tronen og satte
sig tilbage.
Fortalt af Srila Prabhupada. Ingen bør gå
imod sin natur og forsøge at være noget, man
ikke er. Prabhupada sagde også, at selv om
man sætter en hund på en kongetrone, løber
den efter et kødben, så snart den får chancen.

NÅR MAN SNART SKAL DØ
Dette er en virkelig historie, kort, men fyndig.
Der var to søstre. De var vist fra Canada og
begge var hengivne, muligvis endda disciple af
Srila Prabhupada. Som skæbnen eller Krishna
ville det, fik den ene søster kræft og sygnede
gradvist hen. Til sidst blev hun indlagt på hospitalet til undersøgelse og mulig operation,
men lægerne konkluderede hurtigt, at hun
ikke ville overleve.
Da den anden søster kom på besøg, blev

hun kaldt ind af en læge, der forklarede hende
situationen og bad hende, om hun ville fortælle
sin søster, at hun snart skulle dø. Hvor nødigt
hun end ville, gik hun med til det.
Hun kom ind på stuen til sin søster, og efter
at have hilst på hinanden og et par indledende
ord forsøgte hun: ”Lægerne siger, at du ikke
har langt igen.”
Søsteren så roligt på hende. Hendes blik
var fast. Hun smilede og sagde kort: ”Har du?”

ABEN OG KROKODILLEN
En abe og en krokodille blev engang gode
venner. Hver dag mødtes de på bredden af
en flod og talte, mens de spiste frugter fra det
træ, aben boede i. Da krokodillen tog nogle
af frugterne med hjem til sin kone, sagde
hun: ”Hvis aben hver dag spiser sådanne
dejlige frugter, må hans hjerte smage endnu
mere bedre. Få ham herhjem, så jeg kan
spise hans hjerte.”

Da krokodillen og aben igen mødtes, sagde
krokodillen: ”Min kone er meget ivrig efter at
møde dig. Kom med. Sæt dig op på min ryg,
så tager jeg dig med hjem?”
Da de var midt ude på floden, blev aben
nervøs og spurgte: ”Har du rent mel i posen?
Hvad har du egentlig i tankerne.”
Krokodillen vidste, at aben ingen mulighed
havde for at undslippe midt ude på floden og
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svarede derfor: ”I virkeligheden har min kone
tænkt sig at spise dit hjerte. Bed din sidste
bøn.”
Aben bevarede hovedet koldt og sagde:
”Hvorfor sagde du ikke det fra begyndelsen.
Jeg har glemt at få mit hjerte med. Det ligger
stadigvæk i træet, hvor jeg bor. Tag mig tilbage,

så jeg kan hente det.” Krokodillen indvilligede,
men så snart de nåede tilbage til abens træ,
sprang han op i træet, hvorfra han sagde: ”Dit
fjols, tror du virkelig, der er nogle, der glemmer
deres hjerte. Jeg bliver her, hvor jeg er.”
Morale: Giv ikke dit hjerte til hvem som helst.

ØNSKETRÆET
En mand sad under et træ i Vrindavana. Da
Vrindavana er den åndelige verden, er mange
af træerne ønsketræer, der opfylder alt, hvad
man ønsker eller tænker på. Manden var træt
og tænkte på, hvor ville det være dejligt, hvis
han havde noget vand at drikke. ”Pling,” sagde
det, og foran ham stod en krukke med det
klareste kildevand.
Manden så forbavset på krukken. ”Hvad var
det? Er træet, jeg sidder under, et ønsketræ?
Er dette min store chance? Hvad skal jeg nu
ønske mig? Jo, jeg er jo godt sulten, så en
gang velsmagende mad er ikke at foragte.” Et
bord med al den mad, han havde drømt om,
viste sig foran ham og bekræftede, at træet
virkeligt var et ægte ønsketræ.

Nu blev manden grådig. Han ønskede sig
fine klæder, guld og rigdomme, så meget han
kunne begære, og træet gav det til ham. Men
som han fik mere, blev han også frygtsom
for at miste det. ”Hvad nu, hvis jeg mister det
hele igen,” tænkte han, og straks forsvandt
al hans rigdom som dug for solen. ”Ak, nu
er jeg igen fattig og helt alene, ” tænkte han.
”Hvad nu, hvis der pludselig kom en tiger
og åd mig.”
”Vraaaaaaa!” Med et mægtigt brøl sprang
en tiger frem fra en busk, kastede sig over
ham og åd ham.
Af ukendt oprindelse. Man skal være forsigtig med, hvad man ønsker sig.

SNYD IKKE EN SMED MED DÅRLIGT JERN
For at få lavet en førsteklasses dolk gik en
udspekuleret handelsmand engang hen til en
smed med et forslag.
”Jeg handler i stål,” sagde han løgnagtigt.
”Hvis jeg nu giver dig en stor plade af det
bedste stål, kan du så ikke lave mig en førsteklasses dolk af stålet og beholde resten som
betaling?” Det gik smeden med til.
Men da handelsmanden kom med stålet,
så smeden straks, at det ikke var stål, men
ganske almindeligt tredjeklasses jern. Han
sagde dog ingenting og tog blot imod jernet.
Han smedede derefter skødesløst en dårlig
kniv af det dårlige jern.
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Da handelsmanden kom for at få sin dolk, så
han ikke en førsteklasses dolk, som han havde
ventet, men en ubrugelig og dårligt lavet kniv,
der ikke kunne anvendes til noget som helst.
Rasende sagde handelsmanden: ”Var aftalen ikke, at du skulle lave mig en førsteklasses
dolk?”
Smeden svarede roligt: ”Tror du, man kan
snyde en smed med dårligt jern?”
Fortalt af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati.
Man kan ikke snyde i åndeligt liv. Intet hykleri,
men kun oprigtighed og seriøsitet kan gøre
indtryk på Gud eller Hans store hengivne.

OLSENS LYKKELIGE DAG
Hjemme hos Olsen. Telefonen ringer. ”Er
det hr. Olsen?”
Hr. Olsen svarer: ”Ja, ja, det er mig.”
”Du taler med Lotteritjenesten. Vi ringer for
at fortælle, at vi har udtrukket dit nummer som
vinder af den store præmie på 50 millioner
kroner. Til lykke!”
Hr. Olsen lægger røret og tror dårligt sig
selv. Først er han lamslået, så begynder
han at danse og juble af glæde. Han ser sig
omkring i sin gamle 3. sals lejlighed – det
sort-hvide fjernsyn, de slidte møbler. ”Ud
med dem, ud med det hele!” og fjernsynet og
sofaen flyver ud af vinduet. ”Jeg har vundet.
Jeg har vundet.” Han ringer til sine venner og
sin gamle mor og fortæller nyheden. I ånden
ser han allerede sig selv rejse verden rundt,

sådan som han hele livet har drømt om at
kunne gøre det.
En time senere ringer telefonen igen. ”Det
er fra Lotteritjenesten. Er det Jørgen Olsen?”
Olsen svarer: ”Nej, jeg hedder Søren Olsen.”
”Nå,” svarer stemmen. ”Jamen, så må der
være sket en fejl. Vinderen af den store præmie er Jørgen Olsen, ikke Søren Olsen. Vi
undskylder og beklager fejltagelsen mange
gange.”
Det var historien om, hvordan Olsens lykkeligste dag blev hans livs ulykkeligste dag.
Fortalt af Gaura-bhavana Dasa. Olsens
lykke føltes virkelig nok. Men som al anden
materiel lykke havde den en begyndelse og
en ende.

FORLADER KRISHNA OS NOGENSINDE?
En hengiven drømte, han gik hen ad en
strand sammen med Sri Krishna. På himlen
åbenbarede der sig flere brudstykker fra hans
liv. Han så fodaftryk af både Sri Krishna og
sig selv i det våde sand. Efter hele hans liv
således havde passeret revy for hans øjne,
vendte han sig om og så på fodaftrykkene. En
ting slog ham. Han lagde mærke til, at flere
steder var der kun et par fodaftryk, og da han
så nærmere, bemærkede han, at det var fra de
perioder i hans liv, hvor han havde været mest
i vanskeligheder, mest ulykkelig osv.

Han vendte sig mod Sri Krishna og spurgte
skuffet: ”Hvorfor forlod Du mig, hver gang jeg
var i vanskeligheder.”
Sri Krishna kiggede på Sin hengivne og
sagde: ”Hvorfor tror du, at Jeg forlod dig?”
Den hengivne sagde: ”Fordi jeg kun kan se
ét sæt fodspor i de perioder, hvor jeg havde
problemer.”
Sri Krishna svarede smilende: ”Min kære
hengivne. Grunden til, at der kun er et sæt
fodaftryk, er, at hver gang, du havde vanskeligheder, bar Jeg dig.”

SÅDAN PRÆDIKER MAN
Mand nr. et til mand nr. to: ”Min gode mand,
din lærdom er som Sarasvati, lærdommens
gudinde. Din visdom er uden grænser ligesom
Vyasadevas, og dine gode kvaliteter er som
halvgudernes.”
”Denne mand er virkelig min velønsker,”
tænker mand nr. to. Højt siger han: ”Tal videre,
min kære ven, hvis du da har mere på hjerte.”

Mand nr. et fortsætter: ”Dine bedrifter er
som Arjunas, og din ærlighed er som Kong
Yudhistiras. I velgørenhed er du som Kong
Sibi, og i mod er du som en løve.”
”Hvad mere kan du fortælle mig, for jeg har
da aldrig før mødt et menneske, som er mig
så venligt indstillet,” indskyder mand nr. to.
”I retfærdighed er du som Rama, i skønhed
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er du som en prins, og kun træerne kan måle
sig i tålmodighed med dig.”
Mand nr. to er på grådens rand. ”Ingen har
nogensinde glædet min sjæl som dig, min ven.
Jeg føler, at jeg må gøre noget til gengæld.
Sig mig, hvad jeg kan gøre for dig, og jeg skal
gøre det, hvis det er mig muligt.”
”Der er kun én ting, jeg vil bede dig om.
Glem alt det pjat og vrøvl, du har lært. Hold

op med at tro, at du er noget. Opgiv alle dine
meningsløse aktiviteter og spild ikke dit liv
længere. Tag imod Caitanya Mahaprabhus
barmhjertighed, syng Krishnas hellige navn
og gør dit liv vellykket.”
Frit fra Prabhodananda Sarasvatis instruktioner for, hvordan man prædiker Caitanya
Mahaprabhus budskab.

OM GUDS TILGIVELSE
En herre ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på opgørelsen, blev en,
der skyldte ham 10.000 talenter, ført frem for
ham. Da manden ikke havde noget at betale
med, bød hans herre, at han og hans hustru
og børn og hele ejendom skulle sælges og
gælden betales.
Da kastede tjeneren sig ned for ham, bønfaldt ham og sagde: ”Hav tålmodighed med
mig, så vil jeg betale dig det alt sammen.”
Da ynkedes den tjeners herre inderligt over
ham og lod ham gå og eftergav ham gælden.
Men da tjeneren gik ud, traf han en af sine
medtjenere, som skyldte ham 100 dinarer,
og han greb ham i struben og sagde: ” Betal,
hvad du skylder!”
Da kastede hans medtjener sig ned for ham,
bad ham og sagde: ”Hav tålmodighed med
mig, så vil jeg betale dig.”

Men det ville han ikke. Derimod gik han hen
og lod ham kaste i fængsel, indtil han betalte,
hvad han skyldte ham.
Da nu hans medtjenere så, hvad der gik
for sig, blev de bedrøvede og kom og fortalte
deres herre alt, hvad der var foregået.
Da kaldte hans herre ham for sig. ”Du onde
tjener. Al din gæld eftergav jeg dig, da du bad
mig om det. Burde du så ikke også forbarme
dig over din medtjener, ligesom jeg havde
forbarmet mig over dig!”
Og hans herre blev vred og overgav ham til
bøddelknægtene, indtil han fik betalt alt det,
han skyldte ham.
En af Jesu lignelser. Jesus slutter: ”Sådan
skal min himmelske Fader også gøre med
jer, hvis ikke enhver af jer af hjertet tilgiver
sin broder.”

NÅR GANGES BLIVER TØR
Kaminimohan var en meget indadvendt
person og næsten umulig at få ud at sit hus.
En dag kom en af hans venner og sagde: “O
Kaminimohan, der er en stor sadhu på besøg
i Mayapur. Lad os tage over og lytte til ham.”
Kaminimohan var meget uvillig til at forlade
sit trygge hjem blot for at høre på en sadhu
og kom med mange indvendinger. Hans ven
forsøgte da at lokke ham på en anden måde.
“Lige nu er der et omrejsende tivoli i Kuliya
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med al mulig morskab. Lad os tage hen og
nyde dagen der.”
Dette forslag fangede Kaminimohans interesse, så han lod sig omsider overtale til
at tage med for at nyde dagen i forlystelsesparken.
Vennens plan var at overtale Kaminimohan
til at tage med over Ganges til Mayapur, når
de alligevel var i Kuliya. Efter at Kaminimohan
havde nydt forlystelsesparken et stykke tid,

sagde hans ven derfor til ham: “Mayapur er
lige ovre på den anden side af floden. Hvorfor
tager vi ikke derover en time eller to?”
Da Kaminimohan forstod, hvor beslutsom
hans ven var på at tage til Mayapur, blev
han endnu mere beslutsom. “Min kære ven,”
sagde han. “Jeg er meget bange for at sejle
over floden. Jeg bliver altid svimmel og får
kvalme, når jeg er i en båd, og jeg er bange
for at drukne og får hjertebanken. Og lige nu
er det regntid, hvor Ganges er fuld af vand.
Men jeg lover dig, at hvis Ganges bliver tør,
når der er mindre vand til vinter, og vi kan gå

tørskoede over den, vil jeg helt sikkert tage
med dig til Mayapur.”
Hans ven sagde til ham: “Min kære Kaminimohan, Ganges bliver aldrig tør, og du kommer
aldrig til Mayapur.”
Fortalt af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati.
Mange af os tror, at vi lige skal være færdige
med alle vores materielle anliggender, og
derefter vil vi helt sikkert være seriøse med
hensyn til åndeligt liv. Men det vil ikke ske. Vi
vil aldrig blive engageret i hengiven tjeneste,
medmindre vi starter med det samme.

LØVEN OG LAMMET
En løve kom til en bæk for at drikke, da den
så et lam, der drak vand lidt længere nede
ad bækken.
”Hvad bilder du dig ind?” sagde løven til
lammet. ”Du står og tilmudrer det vand, jeg
skal drikke.”
”Hvordan kan jeg gøre det? ”svarede lammet. ”Vandet løber fra dig ned til mig og ikke
omvendt.”
”Svarer du igen?” sagde løven. ”Jeg husker,
at sidste år var du også næsvis over for mig.”

”Det kan jeg umuligt have været, for da var
jeg slet ikke født,” sagde lammet. ”Det må have
været min far, du talte med.”
”Så siger du altså også, at jeg lyver. Hvordan kan du tillade dig at være så fræk? Du
fortjener slet ikke at leve,” sagde løven og
åd lammet.
Fortalt af Srila Prabhupada. Også fabel af
Æsop, der dog fortalte om en ulv i stedet for
en løve.

JEG STJÆLER IKKE BANANERNE
Engang ansatte en godsejer en professionel brahmana som præst i sit private tempel.
Brahmanaen tænkte: ”Hvor ofres der mange
lækre retter på alteret her, men de bliver alle
givet til godsejeren og hans familie. Jeg ville
ønske, jeg også kunne smage dem, men der
er så mange vagter hele tiden, at jeg vel må
stille mig tilfreds med fem rupier om måneden.”
En dag kom godsejeren med nogle førsteklasses amrtasagar og agnisvar bananer, og
idet han gav dem til præsten, sagde han: ”O
Pujari! Vil du ofre disse bananer til Sri Krishna
med al den hengivenhed, du har, og bagefter
sende dem alle over til min private lejlighed.

Nogle af mine venner kommer i dag, og bananerne er til dem.”
Ved middagstid kom godsejeren over til
alteret for at se, om bananerne virkelig blev
ofret til Krishna. Han opdagede, at alteret var
lukket og låst indefra, hvilket betød, at der var
en derinde.
Og faktisk var præsten inde på alteret. Imens
han lod, som om han ofrede bananerne, spiste
han selv nogle af dem.
”Hvornår får jeg nogensinde igen en chance
for at spise sådanne gode bananer. Jeg er sikker på, at ingen opdager det, hvis jeg spiser et
par stykker,” tænkte han. Sådan sad han inde
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ved alteret, da godsejeren bankede på døren.
”Er der nogen derinde på alteret?” råbte
godsejeren.
Præsten svarede straks: ”Øh, ah, jeg spiser
ikke bananerne.” Godsejeren forstod med det
samme, at præsten var i færd med at spise de
kostbare bananer.

Fortalt af Bhaktisiddhanta Sarasvati. Den,
der forsøger at retfærdiggøre eller forsvare
sig selv, må have urent mel i posen, for om så
hele verden kritiserer en virkelig helgenagtig
person eller hengiven, vil han aldrig forsøge
at forsvare sig selv.

TALENTERNE
En mand skulle rejse udenlands og kaldte
sine tjenere til sig for at betro dem sin formue.
En gav han fem talenter, en anden to og den
sidste én.
Straks gik han, som havde fået de fem talenter, i gang med at handle med de fem talenter
og tjente fem til. På samme måde tjente han,
der var blevet betroet to talenter, to mere.
Men han, som havde fået én talent, tog
denne og gemte den ved at grave den ned i
jorden, så den ikke skulle blive væk.
Efter lang tid kom manden tilbage fra sin rejse,
og han kaldte på sine tjenere for at gøre regnskabet op med dem. Han, der havde fået de fem
talenter, kom og gav ham de fem plus dem, han
havde tjent, med ordene: ”Herre, fem talenter
betroede du mig, og jeg har tjent fem talenter til.”
Manden sagde: ”Du er en god og tro tjener.
Du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig
over meget.”

Derefter kom han med de to talenter: ”Herre,
med de to talenter, du betroede mig, har jeg
tjent to mere.”
Manden sagde igen: ”Du er en god og tro
tjener. Du har været tro over lidt, jeg vil sætte
dig over meget.”
Til sidst kom han, der var blevet betroet én
talent. ”Min herre, af frygt for dig gemte jeg din
talent i jorden, så den ikke skulle gå tabt. Se
her, nu giver jeg den tilbage til dig.”
Tjeneren troede, at han havde glædet sin
herre, men manden blev vred og sagde: ”Du
dårlige og dovne tjener,” og han sagde til de
andre tjenere: ”Tag hans talent fra ham og giv
den til ham, der allerede har ti talenter, og kast
denne unyttige tjener ud i mørket.”
Fri gengivelse af en af Jesu lignelser. Lad
os bruge alle talenter, som Krishna har betroet
os, og give resultatet tilbage til Ham.

HIMMEL OG HELVEDE
En død mand bringes til St. Peter ved himlens port. St. Peter siger: ”Du har været en
god mand og kan vælge, om du vil i himlen
eller helvede.”
Manden svarer: ”Men jeg ved intet om himlen eller helvede.”
”Lad mig vise dig begge,” siger St. Peter.
Han tager først manden med ned til helvede,
som er en kæmpesal, hvor millioner af mennesker sidder ved bordene, der er dækket
med masser af velsmagende mad. Trods det
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ser alle ud til at være så udsultede, som kom
de fra koncentrationslejre.
”Hvorfor er folk så magre, hvis der er så
megen mad?” spørger manden.
”Se foran dem,” siger St. Peter. ”De har alle
to meter lange kinesiske spisepinde, som de
skal spise med. Kun en sjælden gang lykkes
det for en af dem at få en krumme i munden.
Derfor er de så udsultede.”
Så tager St. Peter manden til himlen, der
også er en kæmpesal, hvor millioner af men-

nesker sidder bænkede om borde med masser
af lækker mad. Ligesom i helvede sidder folk
også med to meter lange spisepinde, men her
ser de lykkelige og velnærede ud.
”Hvad er forskellen på helvede og himmel?”

spørger manden. ”I helvede var der de samme spisepinde, men der sultede de, og her er de mætte.”
”Forskellen er,” siger St. Peter, ”at i helvede
forsøger de alle give sig selv mad. I himlen
giver de hinanden mad.”

FILOSOFI
En ung mand havde for første gang nogensinde inviteret en ung kvinde med i byen, og
han var meget nervøs over situationen. Han
spurgte en ven til råds. ”Hvad skal jeg tale
med hende om?”
Vennen svarede: ”Prøv først at tale om
mad, for alle kvinder kan lide mad. Hvis
det ikke lykkes, prøv så at tale om hendes
familie, og som den sidste udvej kan du tale
om filosofi.”
Aftenen kom, og den unge mand sad over
for den unge kvinde på restauranten. Der var
pinlig tavshed. Så spurgte han:
”Kan du lide spaghetti?”

”Nej,” svarede hun. Tavshed. Den unge
mand forsøgte sig med næste mulighed.
”Har du en bror?” spurgte han.
”Nej,” svarede hun.
”Nå, hvad så?” tænkte den unge mand
og prøvede så sidste udvej: filosofi. Forhåbningsfuldt spurgte han: ”Hvis du havde haft
en bror, tror du så, han ville have kunnet lide
spaghetti?”
Fortalt af Ravindra Svarupa. Det er en
almindelig opfattelse, at filosofi betyder løse
spekulationer uden nogen forbindelse til virkeligheden.

LOMASA MUNI
Der er en berømt asket, der hedder Lomasa
Muni. Sandsynligvis er han den blandt de
levende væsener, der har det længste liv i
universet. Hver gang en af Brahmas dage (=
4.320.000.000 år) går, taber Lomasa Muni et
hår. Ikke før han taber sit sidste hår, dør han.
Lomasa Muni stod på bredden af et hav og
reciterede Hare Krishna. En dag kom Narada
Muni op til ham og foreslog ydmygt: ”Du står
her i al slags vejr. Skal vi ikke bygge dig en
lille hytte?”

Lomasa Muni kiggede på Narada og svarede: ”Det er spild af tid. Hvor længe kommer jeg til at leve? Kun i kort tid. Livet er så
midlertidigt.”
”Og,” fortsatte Srila Prabhupada. ”Her vil
de kun i leve i 20 eller 30 år, men alligevel
har de så travlt med at bygge deres skyskrabere.” Og han efterlignede lydene fra
en byggeplads, imens hans disciple omkring
ham lo.

EN HISTORIE OM ET BRÆNDENDE ØNSKE
En stor mester sad og mediterede ved en
flod, da en ung mand opsøgte ham og afbrød
hans meditation.
”Mester, jeg vil gerne være din discipel,”

sagde den unge mand.
”Hvorfor?” spurgte mesteren.
Den unge mand tænkte sig om et øjeblik.
”Fordi jeg ønsker at finde Gud.”
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Mesteren sprang op, greb den unge
mand ved nakken og slæbte ham ned i
floden. Han trak hans hoved ned under
vandet og holdt ham der. Den unge mand
sparkede og kæmpede for at gøre sig fri,
men mesteren holdt fast i et helt minut,
indtil han trak ham op af vandet igen og
slap ham. Den unge mand hostede vand
op og gispede for at få vejret.
”Sig mig,” sagde mesteren, da den unge
mand var kommet sig. ”Hvad ønskede du
mest, da du var nede under vandet?”

”Luft,” svarede han.
”Kom tilbage hertil, når du ønsker Gud lige
så meget, som du netop ønskede at få luft,”
sluttede mesteren af.
Bhakti Vikas Swami kommenterer, at dette
er ingen vaisnava-historie, for den tager ikke
hensyn til den gradvise eleveringsproces i
bhakti-yoga. Men når det er sagt, er det en
interessant morale, at vi alle har et meget
stærkt ønske i os. Nu skal vi bare rette det
imod Krishna.

FLYT DIG
Et af militærets slagskibe var ude i hårdt vejr,
og kaptajnen selv stod på broen. Udkigsmanden sendte besked til broen:
”Lys forude ved styrbord bov.”
”Ligger det stille eller bevæger det sig agterud?” spurgte kaptajnen.
Udkigsmanden svarede: ”Det ligger stille.”
Kaptajnen beordrede da telegrafisten: ”Signalér til skibet: Vi er på kollisionskurs. Jeg
råder dig til at flytte dig 20 grader.”
Svaret kom tilbage: ”Jeg råder dig til at flytte
dig 20 grader.”

Kaptajnen sagde: ”Send: Jeg er en kaptajn,
skift kurs 20 grader.”
”Jeg er sømand af anden rang,” kom svaret.
”Skift hellere kurs 20 grader.”
Nu var kaptajnen rasende. Han spruttede:
”Send: Jeg er et slagskib. Skift omgående
kurs 20 grader.”
Tilbage kom morseblinkene: ”Jeg er et fyrtårn.”
Slagskibet skiftede kurs 20 grader.
Det er somme tider nyttigt at tage alle virkelighedens nuancer med i betragtning.

SOLEN OG VINDEN

Solen og vinden indgik engang et væddemål, da de sad bag skyerne og kiggede ned
på en mand på jorden.
”Hvor har han meget tøj på,” sagde solen.
”Ja,” sagde vinden. ”Men jeg vil vædde på, at jeg
kan tvinge tøjet af ham i løbet af ingenting. Skal vi
se, hvem der hurtigst kan få ham til at smide tøjet.”
”Ja, lad os prøve,” sagde solen. ”Du starter.”
Så vinden kom med al sin kraft og blæste og
blæste for at tvinge tøjet af manden. Manden
blev næsten væltet omkuld af den stærke vind,
men jo mere vinden blæste, jo mere klamrede
han sig til sit tøj. Vinden blæste endnu mere,
men manden holdt blot endnu mere fast på sit
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tøj. Vinden blæste først fra den ene retning og
så fra den anden, men lige lidt hjalp det. Til
sidst gav vinden op.
Nu kom frem solen frem bag skyerne og smilede venligt til manden. Manden holdt med det
samme op med at klamre sig til sit tøj. Solen
smilede endnu mere. Manden tørrede sig over
panden og tog sin frakke af. Solen fortsatte
med at smile varmt, og gradvist lagde manden
sin trøje fra sig, tog sin skjorte af, og til sidst
havde han taget alt tøjet af og nød varmen i
den venlige, smilende sol.
Tvang eller venlighed, hvad kommer man
længst med?

HVORNÅR MAN BLIVER BEFRIET UNDER KUMBBHAMELA
Man kan blive befriet ved at bade bare én
gang i Ganges under Kumbhamela. Under
hvilke omstændigheder, dette foregår, forklares i en instruktiv historie.
Siva og Parvati ville engang teste, om de
mange pilgrimme, der badede under Kumbhamela for at opnå befrielse, nu også rent
faktisk troede på det. Siva tog derfor form
som en spedalsk og lagde sig ved bredden af
Ganges, imens Parvati stod som hans fattige
kone ved siden af. Hun begyndte at kalde på
forskellige badende pilgrimme.
”O min kære brahmana, min mand er uhelbredeligt spedalsk. Kun hvis en befriet person
rører ham, helbredes han. Alle andre, der rører
ham, bliver selv ramt af spedalskhed. Kan du
helbrede ham?”
”Min gode kone,” sagde brahmanaen. ” Jeg
er bestemt ikke befriet og i stand til at helbrede
din mand.”
”Men du skal blot bade én gang i Ganges for
at blive befriet,” indvendte Parvati.

”Desværre, jeg er en falden og ussel sjæl,”
svarede brahmanaen.
Parvati kaldte på den næste. ”Min gode
sadhu¸ hvis du er befriet, vil du så ikke være
så god at helbrede min mand?”
Sadhuen undskyldte sig også. ”Det har jeg
ingen kraft til.”
Igen og igen afslog den ene efter den anden
sig. Til sidst kaldte Parvati på en lille dreng.
”Min kære dreng, kan du helbrede min mand?”
”Hvad skal jeg gøre for at helbrede din
mand,” spurgte drengen. Parvati forklarede, at
han skulle være befriet, og at man kan blive befriet ved at bade i Ganges under Kumbhamela.
”Er det alt, jeg skal gøre?” sagde drengen.
Med det samme løb han ned til Ganges, dukkede under og kom op igen. Derefter gik han
op og rørte ved Siva, der straks blev helbredt
for sin spedalskhed.
”Denne dreng bliver befriet ved at bade
i Ganges én gang,” sagde Siva bagefter til
Parvati. ”Alle de andre bliver ikke befriet.”

NEWTON OM SOLSYSTEMETS SKABER
Der går en historie om Sir Isac Newton
(1642-1727), den store engelske videnskabsmand, der i praksis grundlagde hele den
moderne naturvidenskab.
Newton havde bygget en sindrig model
af solsystemet, hvor tandhjul og håndsving
bevægede Solen, Jorden, Månen og alle de
andre planeter rundt i deres baner. En af Newtons venner kom på besøg og blev imponeret
over modellen.
”Hvem har lavet den model af solsystemet?”
spurgte han

”Ingen,” svarede Newton.
”Hvad for noget?” sagde vennen.
”Ja, ingen har lavet den,” gentog Newton.
”Det er noget vrøvl, for selvfølgelig må nogen have lavet den.”
”Ja, selvfølgelig har nogen lavet den,” sagde
Newton. ”Blot sådan en simpel model af solsystemet kræver intelligens, hvilket enhver kan
forstå. Men når det kommer til det virkelige
solsystem, der er så langt mere sindrigt end
denne enkle model, hævder nogle mennesker
i fuldt alvor, at ingen har lavet det.”

UDE FRA RUMMET
Et rumskib passerer hen over Jorden. To

rummænd, en far og en søn, ser ned på
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Jorden. Den lille rumdreng spørger:
”Far, hvad er det for noget?”
”Det kaldes krig, min kære dreng,” svarer
rumfaderen.
”Hvad er krig, far?”
”Krig betyder, at de mennesker, der bor på
Jorden, smider bomber overalt, ødelægger
Jorden og prøver at slå hinanden ihjel.”
Den lille rumdreng ser undrende på sin far.
”Hvorfor gør de det?”

Faderen svarer: ”Det er der ingen, der
ved.”
Drengen spørger igen: ”Hvor tager de hen
så bagefter, når de har ødelagt alting?”
”De tager ingen steder hen, for de kan ikke
forlade deres planet,” svarer faderen.
”Kan de ikke tage nogen steder hen efter
at have ødelagt deres planet?”
Den lille rumdreng er målløs, imens rumskibet fortsætter på sin videre rejse.

VED GURUDEVAS BARMHJERTIGHED
En familiefar var i gang med forberedelserne
til sin gurus besøg. Samtidig lå hans lille søn
meget syg.
”Kom,” sagde hans kone. ”Du er nødt til at
se til vores dreng. Han er meget syg.”
”Der er intet problem,” svarede manden.
”Gurudeva kommer på besøg.”
Lidt efter kom konen igen. ”Vores søn dør,
hvis du ikke gør noget.”
”Der er ingen problemer,” svarede manden.
”Gurudeva kommer.”
Lidt efter kom Gurudeva, og manden tog
imod ham efter alle kunstens regler, badede
hans fødder osv. Midt under velkomsten kom
hans kone hulkende og sagde: ”Vores søn
er død.”
”Hvad græder du for,” sagde manden. ”Gurudeva er her. Bring vores søn.”
Konen bar den døde søn ind i stuen. Manden

tog en håndfuld af vandet, der havde vasket
Gurudevas fødder. Han sprinklede det over
drengen, der slog øjnene op og var helt frisk.
Selv Gurudeva var forbavset.
Nu rygtedes det, at Gurudeva havde genoplivet en død dreng. Kort tid efter blev han
igen modtaget hos en anden discipel, og
midt under modtagelsen kommer en mand
ind med en død søn i armene og beder
Gurudeva genoplive ham. Gurudeva tager
noget vand og kaster det over den døde
dreng. Men ak, intet sker. Han prøver igen,
fortsat til ingen nytte.
Så får en gæst et lyst indfald og sender bud
efter den første mand. Da han hører om det,
siger han med det samme: ”Intet problem, Gurudeva er der.” Han kommer, bader Gurudevas
fødder og kaster vandet over den døde dreng,
der slår øjnene op og lever igen.

PÅFUGLENS ØJE
Den store Dronacarya, der underviste Kuruerne og Pandavaerne i krigskunst, satte
engang sine elever på prøve. Han anbragte en
kunstig påfugl i et træ og bad én efter én sine
elever tage sigte efter påfuglens øje.
Yudhisthira var først. Lige da han skulle til
at affyre pilen, standsede Dronacarya ham.
”Hvad ser du?” spurgte han.
”Jeg ser påfuglen. Jeg ser også træet,
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himlen og mine brødre,” svarede Yudhisthira.
”Er det, hvad du ser?” spurgte Dronacarya.
Yudhisthira gentog bekræftende, at det var det.
”Ikke godt nok. Næste,” sagde Dronacarya.
Duryodhana var den næste. Da han blev
spurgt, svarede han det samme som Yudhisthira, at han så påfuglen, træet og de andre
elever omkring sig. Dronacarya sendte også
ham tilbage. Alle Dronacaryas elever kom

frem én efter én, og alle svarede de, at de så
det samme. Dronacarya kasserede dem alle.
Til sidst kom Arjuna, Dronacaryas bedste
elev og den største bueskytte til alle tider. Han
tog buen, spændte den og sigtede. ”Hvad ser
du, Arjuna?” spurgte Dronacarya.
”Jeg ser påfuglens øje,” svarede Arjuna.
”Hvad ser du ellers?” spurgte Dronacarya.
”Jeg kan kun se påfuglens øje. Jeg ser intet
andet,” var Arjunas svar.

Dronacaryas hår rejste sig, og han spærrede
øjnene vidt op i glæde. ”Værsgo og skyd!”
beordrede han.
Arjuna affyrede pilen, der med et smæld
gennemborede påfuglens øje.
En historie fra Mahabharata, som Prabhupada skulle have fortalt for at illustrere, at
Krishnabevidsthed kræver, at man er fokuseret.

GUD HJÆLPER
Somme tider er der store oversvømmelser i
Holland. Under en sådan oversvømmelse var
der en mand, der tænkte: ”Gud vil redde mig
fra oversvømmelsen.”
Vandet steg og steg, og manden flygtede
højere og højere op i sit hus. Til sidst kravlede
han op på husets tag og sad der, mens vandet
stadigvæk steg. En anden mand kom roende
i en båd. ”Kom med i sikkerhed,” råbte han
til manden på taget. ”Det behøver jeg ikke,
Gud vil redde mig,” svarede manden på taget.
Manden i båden roede videre.
Lidt senere kom en anden båd og igen en

tredje båd, men hver gang afslog manden
deres hjælp i tillid til, at Gud nok skulle
hjælpe ham. Hele tiden steg vandet. Manden
stod på tåspidserne for at undgå vandet,
men lige meget hjalp det, og til sidst druknede han.
Efter at han var druknet, kom han til himlen
og gik direkte til Gud. ”Jeg troede, du ville
redde mig,” sagde han undrende.
”Hvad mener du?” svarede Gud. ”Jeg sendte
først én båd for at hjælpe, og da du afslog
den, sendte jeg to både igen, men hver gang
afslog du.”

JÆGEREN OG RÆVEN
En jæger jagtede en gang en ræv, som han
fangede til sidst. Han skulle lige til at slå den
ihjel, da han så landets konge nærme sig.
Rævejagt var ulovligt i landet, og for at skjule
ræven proppede han den ind under sin frakke
og beholdt den der.
Kongen hilste på jægeren og spurgte, hvordan det gik. “Ih, det går godt, Deres Majestæt,”
svarede jægeren. Kongen diskuterede vejret,
verden, helbredet og andre emner med jægeren, der hele tiden lod som om, at alt var i
skønneste orden. Ikke et øjeblik lod han sig

mærke med, at der var noget galt. Efter lang
tid gik kongen videre. Hvad skete der da med
jægeren? Fik han glæde af sin rævefangst?
Nej, så snart kongen var ude af syne, faldt
jægeren død om på jorden i to halve stykker,
for ræven havde ædt ham indefra, imens han
forsøgte at skjule den.
Man bør aldrig gemme problemer inde i sig
selv og tilsløre dem uden at tage andre med
på råd, for ellers vil de æde én op indefra og
fortære ens åndelige liv fuldstændigt.
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Små Visdomshistorier 3 er endnu en samling af sjove historier og fortællinger, der
er hentet fra Srila Prabhupada og andre hengivne og igennem årene er blevet bragt
i Nyt fra Hare Krishna.

