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Den fremste leveregelen
De som utøver sádhaná to ganger daglig vil i
dødsøyeblikket bli fylt av tanken på den Høyeste
Bevissthet. De er garantert frigjøring. Derfor må
alle Ananda Margier gjøre sádhaná to ganger
hver dag. Dette er den fremste leveregelen.
Uten Yama og Niyama blir det umulig å utøve
åndelig meditasjon. Å følge Yama og Niyama er
dermed også en essensiell leveregel. Å meditere
uten å leve moralsk er det samme som å velge å
leve i forfall og lidelse.
For at ingen skal være nødt til å lide slik, for
at alle skal kunne nyte den evige velsignelse i ly
av Den Høyeste Bevissthets kjærlighet, er det enhver Ananda Margiis plikt å lede andre på den
åndelige vei. Å lede andre på den sanne vei er
også en del av sádhaná.
- Shrii Shrii Ánandamúrti

Oversetters forord
Denne sjette og siste delen av Ord på veien-serien inneholder
Babas (se Kort om forfatteren) foredrag på engelsk etter Han
var kommet tilbake til India fra besøkene i andre land i 1979 og
frem til Hans bortgang elleve år senere. I denne siste perioden
presenter Baba en rekke nye begreper, teorier, og en helt ny filosofi: nyhumanisme. Mye av alt dette nye framkommer i denne
samlingen.
Baba uttalte på begynnelsen av 1980-tallet at han fra nå av
ikke ville gjenta mange ting, slik han hadde gjort for de indiske
margiiene da han reiste rundt i India på 1950- og 60-tallet. Fra
nå av ville han gi bare nye ting. Det gjorde han også til gangs, og
ofte på et engelsk som til tider er utfordrende i sin kompleksitet
også for utdannede engelsktalende.
Utfordringer med å ta til seg Babas banebrytende begreper
og hans videreutvikling av konvensjonelle termer kan naturlig
nok spores også i denne norske oversettelsen. Vi ber om forståelse for dette, og vil være takknemlige for alle bidrag som kan
gjøre den videre norske tilretteleggingen så god som mulig. Du
kan kommunisere med oss via forlagets hjemmeside.
Også i denne siste delen av serien er oversettelsen strukturert
slik at norsk kommer i første rekke og ord og vers på sanskrit i
andre. Ord og vers som Baba deklamerte på sanskrit er for det
meste satt i parentes. Vi har forsøkt å gjøre Babas tankeinnhold
så tilgjengelig som mulig for et norsk publikum, og sikre en best
mulig leseflyt for dem. Så får heller ettertiden lære det norske
folk sanskrit på en mer engasjerende måte.
Så er det slik at Baba på dette tidspunkt hadde forklart en
mengde bestemte ord og begreper i tidligere foredrag og litteratur. Han kunne forklare mange ting på nytt, men ikke alltid
like inngående og omfattende (selv om det finnes eksempler
også på dette). Oversettelser og forklaringer på termer, som

Baba ikke forklarte i foredragene i denne boka, er å finne i ordlista bak i boka, samt i fotnoter og i hakeparenteser. Disse er
utarbeidet ved hjelp av Babas utlegninger i andre verker. Her vil
leseren også finne forklaringer på ord fra vår språkkrets som
Baba definerer på sin måte. Et eksempel på dette er ordet inferens, som Baba ga nytt innhold sett i forhold til den konvensjonelle betydning ordet kan ha i dag.
Stor takk til Cintamani og Dayal som inspirerte meg til å gjenoppta dette oversettelsesarbeidet etter flere tiår, samt til
Suparna som oppmuntret underveis.
Oslo, april 2020

Kort om forfatteren
Baba ble født om morgenen kl. 6.07 på fullmånedagen 12. april
1922 i Jamalpur, India. I 1955 grunnla han organisasjonen
Ananda Marga «for selvrealisering og tjeneste til skapelsen».
Babas sivile navn var Prabhat Rainjan Sarkar, som han brukte når
han utga litteratur om verdslige emner—yogisk helse; yogisk
psykologi; sosialøkonomi; nyhumanisme; vitenskapelige emner
som mikrovitum, utviklingsteori, kunnskapsteori, historie, filologi, estetikk, flora og fauna, jordbruk og hagebruk, leksikale
verker med mere.
Han brukte navnet Anandamurti i sin rolle som åndelig guru
og forfatter om åndelige emner.
Baba var navnet tilhengerne brukte om han. På en rekke
språk betyr baba «far», som stammer fra bapra på gammelsanskrit—«den næreste og kjæreste; den elskede».
I sine roller som åndelig guru og samfunnsguru utviklet
Baba et svært ideologisk rammeverk med en rekke originale teorier. Baba er kjent som en tenker med grunnleggende vekt på
moralsk livsførsel og praktisk åndelig utøvelse, og integrert individuell og felles vekst og utvikling. Hans foredrag og diktater
(1955-90) er utgitt i nærmere 200 bøker og samlinger.
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Bevegelse står øverst
på dagsorden
Som dere vet, ingenting er ubevegelig eller stillestående her i
universet vårt. Alt er i bevegelse. Bevegelse står øverst på dagsorden. Bevegelse er uttrykk for levende stamina. Selv ikke de
digre legemene, selv ikke dette universet står stille. For jorda
beveger seg, og sammen med jordas bevegelse beveger også det
store legemet seg. Så det er mobilitet og bevegelighet over alt.
Denne verden er skapt av den Høyeste Bevissthet, Parama
Puruśa, som følge av bevegelsen i Hans Makrokosmiske stoff.
Med det kan ingen i dette universet stoppe opp. En må bevege
seg, og den bevegelsen kan være positiv bevegelse eller negativ
bevegelse; uansett må det være bevegelse.
Denne den Høyeste Bevissthets psykiske bevegelse kalles
saiṋcara og pratisaiṋcara.* Og menneskelig bevegelse i retning av
den Høyeste Bevissthet, mot det mer subtile, eller snarere det
mest subtile målet, er akselerert bevegelse i pratisaiṋcara. Hvis
et menneske sier: «Jeg er ingen åndelig utøver, men jeg er moralsk. Jeg viker ikke en tomme på moralske prinsipper,» skjønner vi at også et slikt menneske er i bevegelse. Og fordi dette
ikke har noe med positiv bevegelse i pratisaiṋcara å gjøre, vil
denne personens bevegelse være negativ. Det kommer med
andre ord en dag når han eller hun er verre enn et menneske. Så
Saiṋcara er skapelsens innledende, utadrettede fase der det Store Ene omdanner seg til mange, en fase som fører fram til fast materie. Pratisaiṋcara er
skapelsens andre og innadrettede fase, som ender med at de levendegjorte
vesenene—i form av mennesker—virkeliggjør kosmisk bevissthet. Se boka
Ide og ideologi.
*
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et menneske må utøve åndelighet simpelthen for å opprettholde akselerasjonen i pratisaiṋcara, ellers vil et fall bli unngåelig.
Når den eksistensielle bevegelsen går mot det mer subtile,
kalles den bevegelsen for guddommelig kunnskap (devajiṋána)
eller nektarlik kunnskap (amrtajiṋána). Og når bevegelsen er negativ, det vil si tilbakeskridende eksistensiell utvikling, kalles
den for materialisme (bhútajiṋána). Så hvis et menneske er supermoralistisk, uten å utøve åndelighet, vil vedkommende før
eller senere falle; det vil si at vedkommende uunngåelig går mot
materialisme. Derfor praktiserer vise mennesker åndelig meditasjon.*
Den Høyeste Bevissthet finnes i alt. Åndelig nektar (amrta) er
skapt av Han. Fast materie (bhúta) er også skapt av Han. Så når
et mennesker utvikler guddommelig kunnskap eller nektarlik
kunnskap, er den Høyeste Bevissthet med han eller henne og
hjelper vedkommende på alle mulige og umulige måter. Likeledes, når et mennesker hengir seg til materialisme er den Høyeste Bevissthet med vedkommende og hjelper på alle mulige og
umulige måter. Den Høyeste Bevissthet er alltid med hver og en,
de dydige og de syndige; begge blir like mye hjulpet av Han. De
dydige kan se Ham, kan føle at Han finnes, mens synderne ikke
er i stand til det. Det er den eneste forskjellen. Og hvorfor kan
de dydige føle Hans tilstedeværelse, men ikke synderne?
Dette er et innfløkt spørsmål, men svaret er ikke det minste
komplisert, det er veldig enkelt. Mellom de dydige og den Høyeste Bevissthet er Máyás slør veldig tynt, og det svinner hen veldig lett: når et menneskes avstand til den Kosmologiske
* Ananda Margas filosofi fremholder at moral ikke kan være livets mål eller
mening. Moral er noe relativt som endrer seg med tiden, med mennesker, og
fra et sted til et annet. Bare et åndelig, absolutt mål kan være livets mål. I
denne filosofien spiller moral en rolle som stabiliserende utgangspunkt og
grunnlag.
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Kjernen fortsetter å minske blir Máyás slør stadig tynnere og
blir til slutt helt borte. Og når et menneske tyr til materialisme
blir Máyás slør svært tykt og blir bare tykkere etter hvert som
avstanden til den Kosmologiske Kjernen øker.
På grunn av dette Máyás slør, på grunn av Máyás behendighet, står den grove verden mellom mennesket og dets Høyeste
Bevissthet, som det ellers ikke er noen forskjell på. Forskjellen
er skapt av Máyá.
«Forskjellen på de to (den enkelte bevissthet og den Høyeste Bevissthet) ligger i deres utpregende evner; det er ingen annen vesentlig forskjell på dem. Skaperkraften virker på Bevissthet for å
frambringe skapelsen fra følelsen av at «jeg finnes» helt til tilstanden av grov materie. Å mennesker, det er dette hver og en bør
huske.»
(Tayorvirodho’yaḿ upádhi kalpito na vástvah kashchidupádhireśah;
Iishádyamáyá mahadádikárańaḿ jiivasya káryaḿ shrńu
paiṋcakośam.)
«Disse upádhiene, disse differensierende kjennetegnene, betegner både det Høyeste Subjektet og den enkelte skapning. Når
disse kjennetegnene utviskes vil mikrokosmoset bli Makrokosmoset—på samme måte som en mann vil bli ansett som konge hvis
han har et kongedømme, og som fekter hvis han holder en kårde.
Ta bort disse kjennetegnene og det blir vanskelig å skille mellom
dem.»
(Etávupádhi Parah jiivayostayoh samyaunnirásena Parah na jiivah;
Rájyaḿ narendrasya bhat́asya khet́akastayorapohena bhat́o na
rájá.)

Og til slutt, når dette Máyás slør forsvinner, det vil si når
Máyá blir tynnere og tynnere og til slutt blir borte, er det ikke
lenger forskjell på mikrokosmos og Makrokosmos, ingen forskjell på jiiva og Shiva. Forskjellen på jiiva og hans eller hennes
Herre, den Høyeste Bevissthet, er bare ulike titler.
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Der Máyás slør består, er det Kosmiske Vesen det systemets
kjerne og skaperen av alt, herunder vår verden av fem elementer.* Og med det er hver og en skaper av sine egne fysiske, mentale og øvrige legemer. Og når dette Máyás slør forsvinner, blir
jiiva Shiva og det finnes ikke lenger noen separat liten kropp
eller et lite sinn eller noe som kan anses som mikrokosmos’ projisering.
Etávupádhi Parah jiivayostayoh samyaunnirásena Parah na jiivah;

Rájyaḿ narendrasya bhat́asya khet́akastayorapohena bhat́o na rájá.
Men hva skjer egentlig når Máyás slør forsvinner, når Máyá
blir mer og mer gjennomsiktig og til slutt blir borte? «Verken
det objektive eller subjektive motstykket finnes lenger» (samyaunnirásena Parah na jiivah). Gjenstanden og subjektet blir ett, og
denne enheten† er den høyeste foreningen, Makrokosmosets
høyeste enhet, Erkjennelsens høyeste enhet.
Så lenge det finnes Máyá, vil det finnes en tittel. Når vi gir en
kårde til en person, sier vi at hun eller han er en fekter. Når vi
kobler et kongedømme til noen sier vi at vedkommende er en
monark. Og når kjennetegnet kårde eller kongedømme tas bort,
sier vi at vedkommende er en person. Da finnes verken fekteren
eller monarken lenger; sånt er titulære kreasjoner. På samme
måte er forskjellen på jiiva og Shiva en titulær kreasjon, og slike
titulære forskjeller forårsakes av Máyás slør. Så hvordan blir en
kvitt dette Máyás slør? Svaret er veldig enkelt. Herren sier:
Daevii hyeśá guńamayii Mama Máyá duratyayá;
Mámeva ye prapadyante Máyámetáḿ taranti te.

«Denne Máyá, denne allmektige Máyá er Mitt prinsipp—
Shaktih Sá Shivasya Shaktih [Shakti (skaperkraften) er Shivas
shakti]. Det er Mitt prinsipp—Daevii hyeśá guńamayii Mama
Máyá duratyayá—«Som tilsynelatende er uovervinnelig.» Men
*
†

Rom, luft, lys, flytende og fast materie.
Enhet som i singularitet; som ikke består av to eller flere.
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Mámeva ye prapadyante Máyámetáḿ taranti te—den som har
søkt tilflukt i Meg, som tyr til den Kosmiske tilflukt—
Máyámetáḿ taranti te—kan enkelt overvinne denne Máyá med
det Høyeste Vesenets allmektighet.
Det finnes ingen annen måte—nányapanthá vidyate-ayanáyá.
Det vil si at den eneste vei, den eneste hemmeligheten med å
overvinne Máyás virkning, er å søke tilflukt i det Kosmisk Vesen.
15. juli 1979, Ernakulam
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Yogaens ånd
Emnet for dagens foredrag er yogaens ånd. Hva er yoga? Det finnes en mengde fortolkninger og utlegninger og utdypinger av
yoga. Den store filosofen Patanjali sa: Yogashcittavrttinirodhah.
Nirodha betyr at alle psykiske tilbøyeligheter opphører.
Ordet yoga kommer av rotverbet eller grunnverbet yuj på
sanskrit + endelsen ghain. Med dette rotverbet (yuj) betyr yoga
summering: 2+2=4, det vil si å legge sammen, addisjon. Denne
utlegningen har lite med vår yoga å gjøre.
Menneskesinnet har normalt sett femti tilbøyeligheter eller
tendenser, og hver tilbøyelighet har sin egen vibrerende eksistens. Med utgangspunkt i disse femti vibrerende eksistensene,
eller uttrykkene, består den vediske bokstavrekken av femti
bokstaver. Fra første bokstav A til siste bokstav Kśa er det femti
bokstaver, og disse utgjør «kransen fra a til kśa»: akśamálá. Ettersom hvert av disse vibrerende uttrykkene ikke bare har
akustisk verdi (lyd), men også sin egen farge, kalles disse femti
bokstavene ikke bare for kransen fra a til kśa, men også for
fargekransen: varńamálá. Når en tilbøyelighet bringes til opphør, har den ikke lenger noe akustisk uttrykk eller fargeuttrykk
eller noen annen inferens.
Den grunnleggende betydningen av yoga er ikke bare å legge
sammen; dette ordet har også en mer subtil betydning. Når ordet yoga avledes av rotverbet yunj (ikke yuj som ovenfor, men
yunj) og endelsen ghain, betyr ikke yoga lenger å legge sammen,
men forening; sammensmeltning. Her ser vi at «yoga er alle tilbøyeligheters opphør» (yogashcittavrttinirodhah) tolker yoga
verken som å legge sammen eller sammensmeltning. «Yoga er
opphør av alle tilbøyeligheter» vil si at ingen mental
13
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tilbøyelighet lenger fungerer; det vil si normalt femti tilbøyeligheter—ett tusen tilbøyeligheter i abnorme tilfeller [tilbøyeligheter i alle mulige retninger]. Hva sitter en igjen med hvis samtlige tilbøyeligheter bringes til opphør? Da vil det ikke lenger
finnes noe univers med lyd, ikke noe univers med farger, eller
noen som helst univers. Og ikke bare det, der det mangler tilbøyeligheter forsvinner også ønsket, lengselen etter å bli ett
med noe. Så denne betydningen er ikke akseptabel for oss.
«Yoga er opphør av alle tilbøyeligheter» er en feilaktig forklaring av yoga. En åndelig aspirant kan ikke godta en slik fortolkning.
Andre yogiier framholder at yoga ikke er opphør av alle tilbøyeligheter, men fravær av tankebølger (cintá), ingen bevegelse i
sinne, kalt nishcinta» (sarvacintáparityágo nishcinto yoga ucyate).
Heller ikke denne definisjonen har noe med å legge sammen eller å smelte sammen å gjøre. Urørlig sinnsro er ikke sinnets
sanne natur. Alt i dette uttrykte manifesterte universet er i bevegelse. Også sinnet beveger seg. Sinnet er avhengig av tre relative faktorer—tid, rom og person*—så bevegelse er det mest
grunnleggende ved sinnet.
Så hvordan kan vi stanse sinnets strøm? Selv i den Høyeste
Bevissthets uttrykk er det bevegelse, en strøm av kjærlighet og
medfølelse. Så når det strømmer kjærlighet og medfølelse selv i
den Høyeste Bevissthets sinn, hvordan kan mikrokosmosets
sinn være uten strøm? Så den oppfatningen er feilaktig. Det kan
være at tanken stopper opp i en kort periode i sykdom eller bevisstløshet, men det er ingen normaltilstand. Det er en form for
sykdomstilstand. Hvis du er syk og sinnet ditt ikke fungerer, er
det yoga? Det er jo ikke det. Det er sagt at på grunn av den kosmiske strømmen av kjærlighet og medlidenhet for hele
* De grunnleggende faktorene i den manifesterte eksistensen: tid, rom og
person er relative—de er ikke tidløse, uendelige eller absolutte; de endrer
seg uavbrutt og er dermed i bevegelse.
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skapelsen, er den Høyeste Bevissthet den personifiserte strøm,
legemliggjøringen av den evige strøm: rasah vae sah. Derfor er det
sagt at Hans bevegelse i kjærlighet og medlidenhet for alle
skapte vesener er rásaliilá*, oseanet av strøm og flyt (rasaságara),
og hvert eneste levende vesen og ikke-levendegjorte† vesen danser i og etter den strømmen, i sitt vibrerende uttrykk i den
strømmen. Dette er Guds lek, Hans rásaliilá. Så hvordan kan det
være fullstendig ro i menneskesinnet? Så de yogienes utlegning
av yoga er helt feil. En åndelig aspirant kan ikke godta slikt.
La oss nå høre hvordan de åndelige aspirantene, de hengivne,
forklarer yoga. I følge de hengivne er yoga «foreningen av den
enkeltes sjel med den Høyeste Sjel» (saḿyoga yoga ityuktah jiivátmá Paramátmanah). Her legger vi først avledningen fra grunnverbet yuj til grunn og får det korrekte resultatet—den enkelte
blir ett med det Kosmiske. Og hvis avledningen av yunj også
godtas, blir betydningen enda riktigere. For når aspiranten blir
ett med det Høyeste Vesen opprettholdes ikke den enkeltes
identitet side om side med det Høyeste Vesen. En smelter fullstendig sammen med den Høyeste Bevissthet, som sukker og
vann i søt drikke.
Så de hengivnes forklaring på yoga er akseptabel. Patanjalis
seshvara sáḿkhya-filosofi [cittavrttinirodhah] og andre yogiers
filosofier stemmer ikke. Ettersom yoga betyr å legge sammen
eller å smelte sammen må det finnes to vesener—den hengivne
og dennes Herre. I de to første fortolkningene finnes det ikke
en gang noe som helst vesen. Så sammensmeltningen av hvem,

* «Den guddommelige leken i det uendelige nettverket av utallige bølger som
strømmer fra den Høyeste Kjernen.» Fra «Vrajagopála and Aesthetic
Science» i Namámi Krśńasundaram.
† Ikke-levendegjort vil si ting som sand, metall og andre skapninger uten
nervesystem som ikke kan uttrykke eget liv på noen bevisst måte. Slike
«døde ting», som noen kaller dem, uttrykker seg ved å trekke seg sammen og
utvide seg.
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ved hvem, med hvem—det gis ingen tydelig forklaring, ingen
klar konsekvens.
Her kommer vi til den konklusjon at for å forklare yoga ordentlig trengs det i utgangspunktet to vesener: den hengivne og
dennes Herre. En yogi er ikke i stand til å fortsette å eksistere
uten sin Herre. En yogis psykiske tilbøyeligheter må ikke
bringes til opphør. I stedet må alle tilbøyeligheter anspores til
å strømme mot Herren. Så det er ikke spørsmål om opphør, men
om avledning. Strømmen må finnes, og vi bør nyte den guddommelige strømmen, rasa. En yogi kan aldri være en ateist, hun eller han må være teist [ateist uten a, en som lever i Gud]. En ateist kan ikke være en yogi; en blir ikke en yogi bare ved å gjøre
noen få yogaøvelser. Yoga betyr at alle tilbøyeligheter går mot
det Høyeste Vesen på det fysiske plan, på det psykiske plan, og
på det åndelige plan. Det eneste mål på alle livets plan, det
eneste høydepunktet i alle marsjer, er det Høyeste Vesen. Når
Han blir jeg og jeg blir Han er yogaens ånd fullstendig etablert.
Yogienes bestemmelse og sluttstasjon er deres Iśt́a, og de beveger seg sammen med sitt Iśt́a på Dharmas vei.
Hva er dharma? Den høyeste bestemmende egenskapen et vesen må ha er dharma (dhriyate dharma ityukto sa eva paramah prabhuh). Dharma bestemmer alle uttrykk i menneskelivet, alle uttrykk i det enkelte vesens bølger. Og for at et vesens strøm eller
uttrykk skal bevege seg ordentlig, må det finnes en parallell
strøm av innprentende uttrykk.* Den eksistensielle bevegelsen
må få sin stamina fra den innprentende eksistensen. Og det kan
ikke finnes noen innprentende stamina eller innprentende eksistens hvis det ikke finnes et mål, et indre psykisk mål; hvis det
ikke er et Iśt́a. Iśt́a betyr den eller det som elsker dere aller mest.
Det er dette Iśt́a som gir strøm og flyt i deres innprentende form

* Det vil si at det må finnes et vesen utenfor, utover og over den enkelte som
på hvert stadium virker inn på vedkommende.
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eller struktur.* Bare da kan deres indre ivareta parallellitet med
hvem dere er i verden. Så Iśt́a er helt nødvendig for bevegelse,
alle levende vesener behøver Iśt́a på alle livets områder. Dere får
ikke gjort noe konkret på noe område av livet uten Iśt́a. Så der
det er Dharma vil det også være Iśt́a. Og Iśt́a er den ene grunnleggende faktoren for yoga. Ingen kan eksistere uten Iśt́a. Aspiranten er et begrenset vesen, men aspirantens Iśt́a er et ubegrenset vesen. Hvis dere utøver yoga, vil den begrensede eksistensen deres komme i kontakt med det ubegrensede Iśt́a og
dere vil oppnå uendelighet, dere vil oppnå uendelig åndelig
stamina og dere vil seire på alle områder i livet deres. Så vise
mennesker, de sanne yogiene, bør klart og tydelig innse at deres
vesens eksistens beveger seg mot det Høyeste mål sammen med
deres Iśt́as vesenskraft.
Yogien bør kjenne til sitt Iśt́as ene navn og ikke til to eller
tre navn. Når Iśt́a er ett eneste vesen i navn, form og ide, i
ideasjon og også i ideologi,† vil en garantert lykkes, da er en garantert suksess. En historie forteller om dette. En gang spurte
de hengivne Hanuman‡:
«Hanuman, du er en stor hengiven og også lærd, og du vet
at Náráyańa vil si Shriinátha (Shrii betyr Lakśmii, så Shriinátha
betyr den Høyeste Bevissthet, skaperkraftens—Lakśmiis—
Herre). Shriinátha (Lakśmiinátha), Náráyańa og Jánakiinátha
(Ráma) er alle ett og samme vesen, men du sier aldri Náráyańa;
hvorfor det?» Hanuman sa:
Shriináthe, Jánakiinathe Cábhedah Paramátmani
Tathápi mama Sarvasvah Rámah Kamalalocanah.

Dere vet at i bunn og grunn er det ingen forskjell på
Náráyáńa og Ráma. Nára er skaperkraften, ayana betyr tilflukt.
Så Náráyańa er skaperkraftens tilflukt, den Kognitive
Det vil si i den psykisk-åndelige utviklingen.
Se siste avsnitt s. 160 og videre.
‡ Hanuman er en mytologisk gudhengiven skikkelse i eposet Ramayana.
*
†
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Bevisstheten, og Ráma (Ram + Ghaun = Ráma), det mest tiltrekkende vesenet i hele kosmos, er den Høyeste Bevissthet. «Jeg
også vet det,» sa Hanuman, «at det ikke er noen forskjell på
Ráma og Náráyańa, men målet mitt er ett eneste vesen—ett i
navn, ett i ide, ideologi og ideasjon. Ráma er alt for meg, jeg
kjenner ingen Náráyańa.»
Dere er alle åndelige aspiranter. Dere er yogier og dere bør vite
at den eneste betydningen av yoga er sammensmeltning; forening av menneskesjelen og den Høyeste Sjel. Alle andre utlegninger er grunnløse. Og dere bør også huske at i deres bevegelse
mot Iśt́aet deres må dere bare utøve åndelighet. Foreningen
med Iśt́a er deres eneste mål, den endelige bestemmelsen for alle
deres psykiske tilbøyeligheters strømninger. Spørsmålet om
opphør av psykiske tilbøyeligheter er uaktuelt.
15. juli 1979 DMC, Ernakulam
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Trio i åndelig framgang
Emnet for dagens foredrag er trio i åndelig framgang. Når folk
ønsker å etablere seg i åndelig storhet, vil tre tilnærmingsmåter
eller veier ligge foran dem. Disse er:
1. Ubetinget* overpsykisk subjektivisering;
2. Ubetinget overpsykisk handlingsevne; og
3. Ubetinget overpsykisk fokus.†
La oss nå se hvordan en kan nyttiggjøre seg av disse tre veiene til framskritt. Om den første—ubetinget overpsykisk subjektivisering—sier skriftene: Satyam Jiṋánamanantaḿ Brahama.
Først må dere vite hva shástra, skrifter, er. Den eller det som frigjør ved å få en til å følge disiplin, så en gjør det en bør og ikke
gjør det en ikke bør, kalles shástra (shásanát tárayet yastu sah
shástrah parikiirtitah). Shásanát tárayet yastu. Shásaná betyr å få
en til å følge veien til lykksalighet. Her må dere ta i bruk den
første teorien, ubetinget overpsykisk subjektivisering. Hvorfor
ubetinget? De skapte vesenene er bundet av diverse prinsipper,
av en mengde bindinger, så det ideologiske målet eller høydepunktet på veien må være ubetinget, og samtidig må det være
overpsykisk. I våre psykiske og mentale bevegelser er vi bundet
av tre prinsipper. Det kan være at veien starter på det fysiske
eller psykiske plan, men høydepunktet må være overpsykisk.
Hvordan kan en ellers nå utover enhver begrensning? Og det
Ubetinget brukes her i betydningen «ren, uten attributter, nirguna».
Vi setter «fokus» der Baba sier pointedness, et begrep i dette foredraget som
viser til «one-pointed» som Baba ellers bruker om den tilstanden av sinn som
kreves for å oppnå den Høyeste Bevissthet. «Det som oppnås i singularitet
oppnås ikke i pluralitet.» -Fra «The Supreme Entity Transcends All Colours» i Ánanda Vacanámrtam Part 10.
*
†
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vesen som er hinsides begrensningenes rekkevidde er hva? Det
er ikke annet enn den kognitive evnen. Derfor sier skriftene:
«Å kjenne seg selv er sann kunnskap og all annen kunnskap er
bare avabhása; skyggen og ytterkanten av skyggen av kunnskap,
det er ikke sann kunnskap.»
(Átmajiṋánaḿ vidurjiṋánaḿ jiṋánányanyáni yánitu;
Táni jiṋánávabhásáni sárasyanaeva bodhanát.)

Og skriftene sier: «Den Høyeste Bevissthet er det høyeste
målet, absolutt sannhet, og Han er uendelig kunnskap.» (Satyaḿ
jiṋánam anantaḿ Brahma.)
Målet for den psykisk-åndelige bevegelsen eller veien, høydepunktet i denne bevegelsen, er sannhet (satyam), uendelig
kunnskap (jiṋánam anantam). Hva er satyam? Satyam betyr det
sannes anerkjente status, sannhet når den har en anerkjent status. Og når sannhet fungerer innen begrensninger eller utover
begrensninger er den bare et forbindelsesledd mellom det manifesterte universet og det umanifesterte. Og jiṋánam anantaḿ
Brahma? Ved hjelp av sannhet kan en nå det mål som er hinsides
alle bindinger, Men hva er kunnskap (jiṋánam)? Sannhet er
ubetinget overpsykisk subjektivisering. Hva er subjektivisering? I realiteten er kunnskap subjektivisering. Når det finnes
et eller annet i deg eller utenfor deg, og når det begynner å bli
omdannet til ditt subjekt, til ditt eget selv, kalles det reell kunnskap eller pará jiṋána. Og når denne subjektiviseringsprosessen
mangler kalles det apará jiṋána. Det er ajiṋána (ignoranse, uvitenhet). Så for å kunne søke det høyeste målet trengs ikke bare
sannhet, men subjektiviseringsprosessen må også til.
Men hvordan kan en subjektivisere noe annet for å oppnå
det Store, Brahma? Her vil dere oppleve at subjektivisering finner sted bare når et overpsykisk vesen er målet, ellers vil dere
ikke kunne subjektivisere noe som helst. Her har vi det ufullkomne i det første punktet.
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Så har vi det andre punktet, den andre retningen, den ubetingete overpsykiske handlingsevnen. Også den er ubetinget ettersom de skapte vesenene er bundet på så mange måter.
«Når et vesen er bundet på visse måter, kalles det vesenet for jiiva, og når det er befridd fra alle bindinger kalles det vesenet for
Shiva.»
(Pásha baddo bhavej jiivah, páshamukto bhavecchivah.)

Denne prosessen med å fri aspiranten fra alle slags bindinger må være ubetinget, for bindingene er alle sammen betingete [de har egenskaper og kvaliteter]. Og også her må den
være overpsykisk ettersom det finnes bindinger i det psykiske
riket. Så hvis en ønsker å gå utover omfanget av den psykiske
verden, må veien en går føre fra det psykiske til noe overpsykisk. Dette er den overpsykiske handlingsevnen. Hva er handling? Handling vil si endring av sted. Og dere ser at når det blir
spørsmål om sted blir det garantert også spørsmål om tid og
person. Så dette er ikke noe absolutt. Dette har med rekkevidden av de grunnleggende relative tingene å gjøre—tid, rom og
person. Enhver handling er relativ. Så hvordan kan handling
føre deg til den Høyeste Tilstanden? Anta at jeg plasserer en
pute her [tar tak i puten]—nå er stedet endret. Det har skjedd
en handling. Denne handlingsevnen forandrer seg med uttrykk
i tid og rom—tiden går, omgivelsene forblir ikke de samme. Så
dette kan ikke etablere dere i den Høyeste Tilstand eller menneskets mål. I skriftene er det sagt:
«Handling er Brahma; fortsett med å utføre arbeid, mer og mer
arbeid, og enda mer arbeid.»
(Karma Brahmeti karma bahu kurviita.)

Men når arbeid betyr endring av sted, og sted er noe relativt, hvordan kan en oppnå frigjøring med karma eller handlingsevnen, selv når den er overpsykisk eller ubetinget? Svaret
er at der målet er ubetinget kan handlingsevnen frigjøre det
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skapte vesenet, ellers ikke. Her er vi ved det mangefulle i det
andre punktet, den ubetingete overpsykiske handlingsevnen.
La oss nå drøfte det tredje punktet. Det tredje punktet er ubetinget overpsykisk fokus, samlethet. Som dere vet vil det ikke
finnes noe ubetinget der noe er bundet av det rene (sattviske),
forandrende (rajasiske) eller statiske (tamasiske) prinsipp. For
at dere skal kunne oppnå den ubetingete statusen, må dere gå
utover disse tre grunnleggende bindende evnene. Utøvelsen
starter fra det psykiske riket, men dens mål er overpsykisk, målet er hinsides omfanget av noe som helst psykisk.
Samlet fokus. Dere begynner fra noe betinget og forsøker å
gå utover det betingete, hinsides omfanget av alt psykisk. Hvordan kan en gjøre det? Når dere fokuserer på noe verdslig, er ikke
denne samletheten ubetinget, det er statisk betinget. Når det
samlete fokuset er på noe psykisk, er det ikke ubetinget, det er
psykisk betinget og selv innen omfanget av åndelighet, der målet har å gjøre med individuell kognisjon, er det fremdeles ikke
ubetinget, det er individuelt kognitivt betinget. Så det er når
målet er hinsides enhver betingelse at det samlede fokuset kan
frigjøre en fra enhver binding.
Og hva er samlet fokus? Når dere beveger dere mot målet
deres trekker dere alle tilbøyelighetene deres bort fra alle mulige ting, og fører denne samlede tilbøyeligheten mot det Høyeste Vesen. Denne bevegelsen mot det Høyeste Vesen kalles
hengivelse, bhakti. Derfor sier de vise, de store personlighetene,
at hengivelse er den eneste vei. I den første fasen sa jeg at det
finnes en mangel, og hvis dere ønsker å befri dere må dere subjektivisere alle ønskene deres, alle lengslene deres mot det Ene
Vesenet. Og også med handlingsevnen må en styre alle sine bevegelser mot den Høyeste Personligheten, og med det tredje
punktet må det finnes samlet fokus, suprapsykisk samlet fokus.
Og hva er dette samlete fokuset? «Å Herre, jeg ønsker meg ingenting. Jeg vil at dette samlete fokuset mitt skal settes på Ditt
alter. Derfor kalles dette for ubetinget hengivelse. Ubetinget
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hengivelse (nirguńa bhakti) er den eneste vei. Så hvordan kan en
oppnå ubetinget hengivelse, dette samlede fokuset, dette ubetingete overpsykiske samlede fokuset?
Ananyamamatá viśńor mamatá Prema sauṋgatá.

Ikke ved å gå mot A, B, C, D… Æ, Ø, Å, men ved å trekke alle
bevegelser fra alle ting og føre den samlede kraften av ens sinn
mot den høyeste samlete fokuset, mot det høydepunktrettede
sinnet. Så hvordan gjør en det? En må gå hinsides omfanget av
betingelse, og hinsides omfanget av den psykiske verden, for
målet er overpsykisk. Av alle skapninger her i universet er mennesker de eneste som er i stand til å utøve åndelighet, som kan
gjøre sádhaná—andre kan ikke det. Men selv menneskene er i
kraft av sin egen kapasitet veldig svake og uanselige. Så hva kan
en gjøre? Med ens egen kraft er en fortsatt svært svak, mens de
tre bindingene er svært sterke. På den ene side en mygg, på den
andre en mammut! Så hvordan kan en etablere seg i åndelighetens storhet? Har ikke vanlige personer noen framtid? Selvfølgelig har en det. I morges fortalte jeg dere at det Høyeste Vesen
kaller hver og en: «Å mennesker, kom; jeg venter spent og ivrig
på dere.» Så menneskehetens framtid er ikke beseglet en gang
for alle. Menneskeheten har en strålende framtid, en gyllen
framtid, for den Høyeste Store er hinsides alle bindingers arena
og alle grenselinjer er Hans skapninger. Skriftene sier:
Daevii hyeśá guńamayii mama Máyá duratyayá;
Mámeva ye prapadyante Máyámetáḿ taranti te.

«Denne bindende kraften, denne faretruende bindende
kraften har med sine smidige hender skapt en slangerenneløkke*. For folk flest er det veldig vanskelig å befri seg fra denne
slagerenneløkken, men folk må ikke være motløse eller nedslåtte. Jeg er her for å hjelpe dere. Hvorfor er Jeg her? Disse
* En slangerenneløkke, serpentine noose, er en kjepp eller stang med en løkke i
den ene enden som brukes til å fange slanger med.
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bindende kreftene, disse degenererende kreftene er under Meg;
de må lyde Meg. Så selv om dere er vanlige mennesker; hvis dere
søker tilflukt i Meg vil jeg hjelpe dere.»
Denne uovervinnelige Máyá vil ikke forbli uovervinnelig. Ved
hjelp av den Høyeste Store vil dere lett overvinne denne faretruende Máyá. Så selv helt alminnelige mennesker som søker
tilflukt i den Høyeste Bevissthets altgjennomstrømmende godhet og medfølelse vil med sikkerhet oppnå den høyeste åndelige
storhet. Ingen har noen grunn til å kjenne seg motløs. Det Høyeste Vesen kaller alltid på hver og en: «Å mennesker, å samvittighetsfulle mennesker, ikke vær redde, ikke vær motløse. Jeg
finnes for dere, å mennesker, vær så gode og kom, vær så gode
og kom, jeg er for dere.»
18. juli 1979 DMC, Vishakhapatnam
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Hev dere over alle
komplekser
Dere vet, ingenting her i universet er ubevegelig, ingenting er
stillestående. Alt er på gang, alt må være i bevegelse. Opphør av
bevegelse vil si død. Vi vet at det bare gror ugress i stillestående
vann. Når ugress får vokse fritt, hemmer eller hindrer det viktige planters vekst. Derfor må vi aldri oppmuntre til stillstand
eller ubevegelighet av noe slag.
Det mest vesentlige ved menneskesinnet er dets bevegelse.
Også det Kosmiske Sinn er i konstant bevegelse. Nå finnes det
to slags bevegelse: fra det ytre til det indre, og fra det indre til
det ytre. Det bør råde fullstendig balanse mellom disse to typene psykisk bevegelse. Så lenge balansen mellom de to typene
blir opprettholdt, er sinnet i likevekt og balanse. Et sinn i slik
balansetilstand anses som menneskesamfunnets største skatt.
Menneskesinnets bevegelse oppstår først på det fysiske
området og går deretter mot det psykiske området. På neste
stadium beveger sinnet seg på det rent psykiske området. På
tredje stadium foregår bevegelsen på det psykisk-åndelige området. Og på fjerde stadium skjer bevegelsen på det rent åndelige området. Ettersom sinnet beveger seg, fra det fysiske området helt til det åndelige området, må en bevare en balanse mellom sinnets bevegelser 1) fra det ytre til det indre, og 2) fra det
indre til det ytre. Derfor sa den Store Sadáshiva: «Den fjerde
nøkkelen til suksess er sinnsro» (caturtho samatábhávo). For å
oppnå suksess her i livet, særlig i det åndelig liv, er den fjerde
helt nødvendige faktoren mental balanse, samatábhávo. Man
må altså bevare sin psykiske likevekt. Uten den er det ikke
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mulig å utvikle seg på noe område, ikke en gang på det åndelige
området.
Når det gjelder dere selv, må dere aldri oppmuntre til noen form
for overlegenhetskompleks, mindreverdskompleks, fryktkompleks, taperkompleks og så videre. Dere er den Høyeste Bevissthets egne barn. Så dere er ikke dårligere enn noen andre. Dere
må aldri oppmuntre til noen form for mindreverdskompleks,
for dere hører til den høyeste og nobleste familien. Jeg har sagt
til dere at deres Far er det mest aktede Vesen i universet. Likeledes må dere ikke oppmuntre noen form for overlegenhetskompleks, for hele dette universet er den Høyeste Fars skapelse. Ingen her i universet er mindre verdt enn dere. Alle
skapte vesener her i universet arver en felles farsarv. Derfor passer det seg ikke for noen å dyrke et overlegenhetskompleks.
Av samme grunn må dere ikke gi etter for noen form for
fryktkompleks. Hvorfor skulle dere være redd for noen? Når det
Høyeste Vesen, den Høyeste Far selv, er deres trofaste ledsager,
hvorfor skulle dere være redd noen? Dere må ikke frykte noen—
verken noe menneske eller noen teori, eller noen doktrine eller
noe dogme.
Dere vet kanskje hva dogme betyr? Dogme vil si en ide med en
grense trukket rundt seg, som det ikke er tillatt å overskride.
«Dere må godta denne doktrinen, dere kan ikke gå utover den.»
Den slags restriktive ide kalles dogme. Dere må aldri frykte
slike dogmer. Dere bør også se til at ingen form for fryktkompleks noen gang får tak på sinnet deres. Husk, dere er ikke alene
her i verden. Ikke bare på denne planeten; dere er aldri alene
noe sted. Hele dette universet gjennomstrømmes av den Høyeste Bevissthet. Vi sitter alltid på Hans eget fang; vi sover alltid
på Hans fang. Så hvorfor skulle vi være redd for noen?
Så har vi tapermentalitet eller håpløshetskompleks. Den
slags kompleks må heller aldri oppmuntres. Deres bane mot
den Høyeste Bevissthet er alltid fri. Så hvorfor skulle dere
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underkaste dere noen form for tapermentalitet eller håpløshetskompleks? Reiseveien deres mot det Høyeste Vesen er alltid vidåpen. Så det er ikke spørsmål om nederlag for dere. Så
hvordan kan tanken på nederlag oppstå i det hele tatt?
Hvor ligger den høyeste oppfyllelsen av menneskets eksistens? Menneskets eksistens er en ideologisk strøm. Startpunktet for denne strømmen er den høyeste positivitet, og etter å ha
gått gjennom den største negativitet vil dere igjen vende tilbake
til den høyeste positivitet. Dere går med andre ord framover i
deres evolusjon, fra det grove dyriske stadiet mot mer subtil
menneskelighet. Den endelige bestemmelsen deres er ekstremt
praktfull, kronet med den høyeste stråleglans. Så hvor finnes
det grunn for dere til å frykte noen som helst form for nederlag?
Ingenting her i universet er ubetydelig, og ethvert uttrykk her i
universet er betydelig. Dere gutter og dere jenter, hver og en av
dere er en VIP—en svært betydningsfull person (very important
person).
2. oktober 1979 morgen, Calcutta
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Den verdigste delen av
det menneskelige samfunn
Hva sa jeg da jeg besøkte WWD-kontoret?* Hva skrev jeg?
Vennligst les det opp.
[Noen leser:] «Som den mest verdige delen av menneskenes
samfunn må dere gjøre noe for de universelle menneskene.»
Hvorfor verdige? Alt bør forklares ordentlig og utdypes.
Alle mennesker er ørsmå projeksjoner av den samme gjenspeilingen på diverse mentale overflater, i forskjellige speil. Og hva
er de speilene? De enkelte sinn. Det finnes utallige enkeltsinn,
og det gjenspeilte Høyeste Vesen er den enkeltes sjel. Det enkelte sinn er gjenspeilt og den gjenspeilte Høyeste Bevissthet,
Parama Puruśa, i hver enkelt er den enkeltes sjel, den enkeltes
bevissthet. Med det er alle verdige og alle er helliggjorte vesener.
Men dere vet, denne helliggjørelsen eller opphøyelsen finnes på det åndelig plan. Så når vi snakker om det verdslige plan,
avhenger verdighet av helliggjørelse, og hellighet avhenger av
noe mer:
Når folk kommer i kontakt med et særlig menneske, og vedkommendes liv er blitt opphøyd fordi hun eller han har nærmet
seg det Høyeste, anses vedkommende som et helliggjort menneske. Som hva? Et helliggjort menneske. Og når folk blir tjent
uselvisk av dette helliggjorte vesenet, blir ikke det helliggjorte
vesenet bare helliggjort, det blir også verdig.
* Tidligere denne dagen hadde Baba besøkt sentralkontoret for Ananda Margas kvinneavdeling (Women’s Welfare Department—WWD) i South End
Park, Kolkata, der han hadde skrevet i gjesteboken.
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Jeg titulerte dere småjenter som den verdige delen av menneskesamfunnet, og jeg vet at jeg har hundre prosent rett i å føle
det sånn. Og jeg forventer at disse små verdige vesenene, denne
opphøyde delen av menneskenes samfunn, vil være—bør
være—stadig mer og enda mer verdige i kraft av sitt arbeid, i
kraft av å tjene den lidende menneskeheten uselvisk. Det er
dette jeg ønsker. Derfor skrev jeg det.
[På vei ut la Baba til:] Jeg håper de små jentene* mine er fornøyde?
12. desember 1979, Calcutta

*

Baba omtalte gjerne disiplene sine som «små jenter og gutter».
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Estetikk og mystikk
Dharma bør forstås ordentlig av alle. Og derfor sa jeg at det [Babas tidligere foredrag] umiddelbart burde oversettes til tamil—
det burde være oversettelser til alle språk som folk snakker. La
folk forstå dette ordentlig så de vet hva de har å gjøre. I går kveld
sa jeg at utover omkretsen av materiell bevegelighet finnes estetikkens verden; og utover den, hinsides den, finnes mystikkens verden. Mystikkens verden og estetikkens verden er for
mennesker. Og hvert eneste menneske bør få ordentlige muligheter, bør få gode muligheter til å bevege seg i disse verdenene.
Så dere gutter, dere jenter, dere intellektuelle, dette bør
være deres oppgave—slik at byrdene til folk flest blir redusert
til et minimum, slik at de får rikelig anledning til å bevege seg i
de høyere verdener og bruke energien sin på høyere og mer subtile sysler. Det eneste sjarmerende vesenet i menneskelivet er
hele denne estetikken. Uten estetikk ville menneskelivet vært
en ørken. Den minste berøring av estetikk i menneskers bekymringsfulle liv er som en oase i ørkenen. Kunst, arkitektur, litteratur, musikk—alt—har sitt utspring i—hvor? Der estetikk og
mystikk møtes. Derfor var både nordindisk og sørindisk musikk i antikkens India viet Gud. Musikk var inspirert av mystikk.
Dere må gjenopplive alle disse mer subtile menneskelige uttrykkene. Dere bør huske at menneskelivet ikke er som én
blomst. Det er som en bukett med ulike blomster, og den buketten med et mangfold av blomster er menneskelivets sjarm.
Menneskelivet er ikke som en blomst, det er som en skjønn
hage med utallige blomster. La alle disse blomstene utvikle seg,
og la den endelige bevegelsen av alle de uttrykkene av sjarm og
fascinasjon bli ført mot den Høyeste Bevissthet. Alt jeg gjør, alt
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vi gjør, alt vi kommer til å gjøre er bare for å glede den høyeste
sjarmøren, bare for å glede den høyeste kilden, bare for å glede
den Høyeste Skaperen—menneskelivet kan ikke ha noe annet
mål.
21. juli 1980 morgen, Vellore
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Dharma samiikśa
Enhver handling som er utført frembringer en lik og motsatt reaksjon—forutsatt at de tre faktorene tid, rom og person forblir
upåvirket, uforandret. En hendelse kan inntreffe kl. 10, men reaksjonen på den kan drøye, den kan komme etter en stund; og
da blir reaksjonen på handlingen åpenbart litt mer enn den
opprinnelige handlingen. Mennesker gjør så mye forskjellig—
stort og smått, godt og ondt—og dermed må de stå ansikt til
ansikt med reaksjonene.
Vi regner med at menneskenes historie strekker seg over
om lag femten tusen år, skjønt det første stadiet var svært grovt.
Mennesker har foretatt seg så mangt gjennom denne tiden og
har dermed samlet på seg masse saḿskáraer. Den Store Shiva,
den Store Krśńa, eller vi kan si den Høyeste Bevissthet kom i
mellomtiden og hjalp og velsignet den lidende menneskeheten.
Med slike velsignelser, med slik Kosmisk nåde, kan mennesker
nå utover handlingers rekkevidde og oppnå frelse.
Ved egen kraft kan en ikke bli kvitt den tunge byrden av
oppsamlede reaksjoner på tidligere synder som på sanskrit kalles prárabdha; her behøver en Guruens nåde, den Høyeste Bevissthets nåde. Skriftene sier, innlysende nok, at en må utøve
åndelighet, gjøre sádhaná, for i kraft av slik utøvelse trener en
sinnet, kan en disiplinere sinnet sitt. Menneskesinnet er som en
trent hund. En hund blir ordentlig trent før den blir bedt om å
bistå med sine ferdigheter. Menneskesinnet kan også oppnå ypperlige resultater når det er ordentlig trent og disiplinert.
Nå har jeg allerede sagt at en må gjennomgå de uoppfylte
sámskáraene, sámskáraer som ennå ikke er gjort opp. For å
oppnå frelse må en brenne sine sámskáraer fra fortiden. Når et
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frø legges i vann spirer det, men hvis det brennes opp kan det
aldri spire. Hvert menneske må bli som et brent frø, en dagdhabiija; en hvis sámskáraer er fullstendig utbrent. For at det skal
kunne skje trenger en på alle måter Guruens nåde, den Høyeste
Bevissthets nåde. Skriftene sier: «Bare ørlite grann Kosmisk
nåde skal til for å sikre levende vesener frelse.» Det hovedsakelige formålet med dharma samiikśa er å gjøre de levende vesenene til dagdhabiijaer, som brente frø.
I alle disse femten tusen årene med menneskenes historie
har det aldri vært noen dharma samiikśá som dette. Sanskritlitteraturen nevner ingenting om at det skal ha skjedd noe slikt.
Vi sier at et barn alltid er rent og uten synd, apápaviddha. Men
uansett hvor gode folk kan være, så har de forsømt seg eller begått feil—noen gjør det vitende, andre uvitende, men når de har
gjort seg skyldig i synd kan de ikke ta tilbake de feilene, de må
gjennomgå dem, de kan ikke unngå konsekvensene.
De som er samlet her er utvilsomt gode mennesker. Noen av
dere er kommet langveis fra, andre fra nærliggende områder.
Det er opplagt en subtil grunn til at dere er samlet her. Dere er
alle gode mennesker—helt klart bedre enn gjennomsnittet.
Derfor er dere kommet hit. Selv om mange, mange andre bor i
nærheten så kommer de ikke. Etter mitt skjønn bør den Høyeste Bevissthet gjøre noe for disse gode menneskene. Hvor lenge
kan den enkelte bære den tunge børen av ubrente sámskáraer?
Så hvis den Høyeste Bevissthet fjerner noen av syndene deres
ville de kjenne at de er befridd for den tunge byrden og føle seg
lettet. Disse menneskene, befridd for synders og sámskáraers
bindinger, kan gjøre mange store ting. I kraft av sine felles anstrengelser vil de bringe himmelrike på jorden; de vil utføre
mange edle og heroiske dåder med mot og dristighet. Med det
er dharma samiikśa den mest epokegjørende hendelsen i løpet
av de siste femten tusen årene.
25. juli 1981, Calcutta
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Det ikke-levendegjortes
status i nyhumanistisk
filosofi
Nyhumanisme omfatter ikke bare mennesker og levende vesener, som planter og dyr, men også alle ikke-levendegjorte ting,
for omfanget og rekkevidden av nyhumanisme strekker seg helt
inn til de aller minste partiklene i subatomær materie.
Hva er nyhumanisme? Nyhumanisme er nylig forklart humanisme. I det siste hundreåret har ordene «humanisme» og
«menneskehet» vært svært populære, men bare mennesker er
blitt inkludert i humanisme og menneskehet. Denne tolkningen er utilstrekkelig, for den kan ikke stille tørsten til det
menneskelige samfunn som nå utvikler seg. Hvorfor skal utviklede menneskesinns kjærlighet og hengivenhet bare omfatte
mennesker? Hvorfor skal ikke alle levende vesener omfattes,
også planteliv? Dette er den nye definisjonen av humanisme—
nyhumanisme som inkluderer hele den levende verden.
Men hvilken status har den ikke-levendegjorte verden i nyhumanismen? I virkeligheten er det knapt forskjell på den levendegjorte og den ikke-levendegjorte verden.* Noen forklarer det
som at bevegelse er liv, og alt annet er ikke-levendegjort. Men
denne definisjonen er ikke tilstrekkelig, for både levende og
ikke-levendegjorte ting har bevegelighet i seg. Andre sier at der
* Levendegjorte skapninger har nervesystem og kan uttrykke sin bevissthet.
Ikke-levendegjorte ting—stein, metall, vann osv.—uttrykker seg ved å
trekke seg sammen og utvide seg.
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kilden til indre bevegelighet er sinn, der finnes det liv, ellers er
det ikke liv. Men det er heller ingen holdbar forklaring.
Selv ikke-levendegjorte ting, så små som atomer og mindre
partikler, består av enda mindre partikler som opprettholder
sin form i kampen mellom sine indre og ytre splittende krefter.
Hvis nyhumanismens omfang utvides på denne måten, fra et
ekstensivt, utstrakt handlingsrom til et intensivt, konsentrert
handlingsrom, vil vi måtte trenge dypere inn i materien—ikke
bare til de sammensatte strukturene i det levende og ikke-levende, men inn i deres mest subtile minste byggesteiner. Og i
disse minste byggesteinene, helt nederst i strukturen, er byggeklossen den fullkomne status. Men denne fullkomne statusen
kan bare nås i teorien, aldri i praksis.
Så i nyhumanisme må bevegelsen vår, framskrittet vårt,
ikke bare være omfattende—det vil si å omfatte hele den levende verden; det må også være samlet, konsentrert—en uopphørlig bevegelse fra humanismens ufullkomne verden til byggeklossens fullkomne verden, til den opprinnelige opphavlige
fullkomne fasen.
Og den gylne dagen kommer, når det fullkomne nivået, den
enkeltes eksistens i den indre atomiske verden, vil bli oppnådd,
når menneskelig intuisjon vil virkeliggjøre at essensen av den
subatomære verden er ren Bevissthet.
31. mai 1983, Anandanagar
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Menneskeheten står på
terskelen til en ny tid
Baraśá eseche niipanikuiṋje
Vetasakuiṋje nácite nácite;
Shikhiirá sakale chande meteche –
Viińára dhvanite mandrita giitite
Chandahárá dhará práń peyeche.
Júthira suvás bháse sajala háoyáy,
Manera parág háse madhura Máyáy;
Chande chande vipulánande
Ádhmará taru sab jege’ ut́heche.
[Regnet har nådd begonialunden
dansende, dansende i bambus-krattet,
og alle påfugler har begynt å spankulere i takt.
I harpenes dype, vibrerende lyder
har en rytmeløs verden funnet nytt liv.
Duften av jasmin svever i den bløte luften,
og sinnets pollen smiler i den mest sødmefylte kjærlighet.
Dirrende i lykksalige rytmer
har de halvdøde trærne alle kommet til live.
Alle påfugler har begynt å spankulere i takt.]
Baraśár dine sabákár sane
Aekatáne egiye calo
Egiye calite náhi cáho jadi
Jhará pátári galpa balo.
(Shuye) jhará pátári galpa balo.
36

Menneskeheten står på terskelen til en ny tid

Sabái ájike meteche chande
Kekákalarab shikhiira kańt́he
Salája dharańii neche cale se je
Sabujer sáje man bholálo.
Hásikhushii bhará ei samárohe
Utalá pavan náná dike bahe
Álápe ábeshe gáne ulláse
Sabár jiivan bhariye tolo.*
[La oss i disse regnvåte dagene
bevege oss sammen i fellesskap
Hvis du ikke vil gå framover
så legg deg bare ned og fortell historier om løv som har falt.
I dag er alle beruset av lykkelig rytme
med den gjennomtrengende lyden fra påfuglers struper.
Denne rødmende jorda danser med,
dens grønne skjønnhet fortryller sinnet.
Folk renner over av lystig munterhet,
en rastløs vind blåser i alle retninger
Med munterhet og festivitas, sang og fryd
la oss fylle alles liv,
la oss bevege oss sammen i fellesskap.]
Menneskeheten står nå på terskelen til en ny æra. Vi ønsker
ingen dogmer. Dogmenes tidsalder er over. Det vi vil ha er en
ide basert på nyhumanisme. Vi er for hele den skapte verden;
ikke bare for mennesker eller levende vesener, men for hele det
levende og ikke-levendegjorte universet.
Når dere er i lystig humør så spre det i hele universet—la
alle hjerter i det skapte universet danse i ekstase og banke med

* De to første sangene som ble sunget her, mens Baba og tilhørerne lyttet, var
Prabhat Samgitt 116 og 117. Deretter snakket Baba litt, hvoretter Prabhat
Samgiit 118 ble sunget.
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energi. Og dette er dagens budskap: vi er for alle, vi er for hele
Kosmos’ nyhumanistiske fremskritt. Dette er ideen.
Baraśá eseche bharaśá eseche
Cátaker trśá mit́eche
Shuśka trńerá shyámala shobháy
Gálicár rúp dhareche.
Jal paŕiteche jhamájham kare
Amarár sudhá jena jhare paŕe
Háráno mádhurii tarute phireche.
Jiiverá nútan práń peyeche.
(Áji) calo chut́e cali lakśyer páne
Dúranta gáne durdama práńe
Phire cahibár ghume kát́ábár
Sab abasar cale’ geche
(Áj) sab abasar cale’ geche.
[Regnet er kommet, og håpet er vendt tilbake,
sanglerkens tørst er stilt.
Det en gang så uttørkete gresset
dekker jorda i sin nye grønne skjønnhet.
Regnet plasker i bakken
som om himmelsk nektar drypper ned.
Den tapte sødmen er kommet tilbake til trærne,
og alle skapninger har fått nytt liv
La oss i dag styrte mot vårt høyeste mål.
Med ljomende sang, med ukuelig ånd.
Nå er det ikke tid for å se seg tilbake eller sove.]
I den første fasen av menneskets opprinnelse, si for en million år siden, da mennesker nettopp hadde utviklet seg på jorda,
var kraniet lite, hjernen var liten, og nervecellenes evne til å
tenke og utstråle tankebølger var skral. Nervetrådene var også
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i liten stand til å formidle menneskelige ideer. Men i dag er
menneskene utviklede skapninger. Hjernen har vokst ordentlig, nervecellene er mer utviklet, og menneskets hjerne og nerveceller kan formidle flere tanker. Så under slike omstendigheter kan vi si, som jeg akkurat sa til dere, at menneskeheten står
på terskelen til en ny tid. Vi må ikke kaste bort tiden vår. Det
må være maksimal nyttegjøring av alle menneskelige potensialer.
I den første fasen av skapelsen av mennesket, da menneskeheten, eller snarere sivilisasjonen, var som et lite barn, var mennesker mest som andre dyr. Det var liten forskjell på aper, protoaper og mennesker—apemennesker og mennesker. På det fysiske området var mennesket nærmest som andre apemennesker—det fantes ikke noe sosialøkonomisk og kulturelt liv, det
fantes knapt noe åndelig liv.
Tiden gikk. Menneskeheten gikk gjennom flere forvandlinger, gjennom flere forandringer, og gjennom mange omdanninger. Menneskelige ideer endret seg som følge av utviklingen
i menneskelige celler—protoplasmiske celler på det fysiske
området, nerveceller på det intellektuelle området. Noen sto
fram som ledere i samfunnet. Det oppsto heltedyrkelse i menneskelig form. Og den første fasen, den grunnleggende fasen av
menneskelig sosialøkonomisk og kulturelt liv oppsto. Og det
fant sted en betydelig akselerasjon i åndelighet; menneskelige
verdier vokste fram. Menneskelige kardinalverdier ble utforsket i en viss utstrekning. Menneskets eksistens sto foran en ny
tid. Det var lite økonomisk liv, men det var noe kulturelt og sosialt liv.
Omdanningene fortsatte. Tid etter tid oppsto; æra etter
æra; en mengde mindre og større epokegjørende hendelser fant
sted. Summen av disse utgjorde de forhistoriske menneskenes
historie. Dette var den første fasen av primitiv historie. Og endelig tok intellektualitet til å råde. Med intelligens fulgte det
unektelig en hel del intellektuell ekstravaganse. Dogmer
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erstattet enkelhet; sosialt liv ble styrt av dogmer i en mengde
trosretningers og religiøse overbevisninger og kulters navn. De
trosretningene og religiøse overbevisningene og kultene hadde
ingenting med menneskers felles framskritt å gjøre; de gjorde
mye skade for fellesskapet vårt, ikke bare i en avkrok av verden,
men i hele universet. Og hoveddelen av samfunnet, eller størsteparten av samfunnet, var ansporet av disse dogmene, og
denne dogmatiske bevegelsen ble ansett som livet i sin alminnelighet. De som ikke godtok dette, de som tenkte igjennom
tingene og brukte sunn fornuft, ble behandlet som uønskede
vesener.
I dag blir dogmer raskt erstattet av sunn fornuft. Med sine
utviklede hjerner, utviklede nervesystemer og utviklede nerveceller begynte noen mennesker å tenke at vi ikke står for en bestemt stamme eller en eller annen klan eller en særlig nasjonalitet; vi må gjøre det vi må gjøre for hele Kosmos’ menneskehet.
Men til og med det er ikke nok; selv det vil ikke være tilstrekkelig for å sikre denne menneskeslekten. I denne midtre
delen av den cenozoiske tiden bør vi igjen tenke over hva vi bør
foreta oss. Er menneskeheten tilværelsens største gode? Nei,
nei, nei, på ingen måte. Universet består ikke bare av mennesker—andre dyr, andre skapninger, andre planter har også rett
til å leve. Så universet vårt er ikke bare menneskenes univers,
men alles univers—akkurat nå sa jeg for alle skapte vesener, for
alle levende vesener, og for både det levende og det ikke-levendegjorte universet.
Så vår tid er nyhumanismens tid—humanisme som tilfører
alt og alle eliksir. Vi er for alle, og med alt som finnes skal vi
bygge et nytt samfunn, et nyhumanistisk samfunn. Så vi må
ikke kaste bort tiden vår. Og hvis vi drøyer med å gjøre vår plikt,
vil den mørke skyggen av total utslettelse overvelde vår eksistens. Vi må være bevisst dette; vi må passe oss for dette; vi må
ikke kaste bort et eneste øyeblikk av vår verdifulle eksistens. Så
det jeg sa nå er at menneskeheten står på terskelen til en ny tid.
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Og en mengde epokegjørende hendelser, en mengde historiske
nedtegnelser, skal forårsakes av dere gutter og dere jenter. Vær
rede til å aksle det ansvaret for tider som kommer. Dere gutter
og dere jenter, hva sier dere? Er dere klarefor de fornyete pliktene og oppgavene deres?
[Tilhørerne: «Det er vi.»]
Utmerket, utmerket. «Dogmer—aldri mer, aldri mer!» Vår
tid er nyhumanismens tid. Utmerket. Og la oss høre en sang til.
Mánuś sabái ápan –
Eki marme gánthá sabára hiyá, sabákár eki áyojan.
Duhkhe kándi morá, sukhe hási, priyajan priyamukh bhálabási;
Morá kśudhár anna-jal milemishe khái;
Bujhi sabákár táhá prayojan.
Sabái bhálabási ei dharańii, ákásher cánd-tárá,
arańyánii;
Eki chánde náci morá, eki práńe gái –
D́áki Parama Puruśere haye ekman.*
[Alle mennesker er våre egne
Alle hjerter deler det samme indre hjertet, alles behov er de
samme.
Vi gråter i sorg, vi ler i glede, vi elsker å se våre kjæres ansikter.
Vi deler mat og drikke alle sammen.
Vi innser at alle har de samme behov.
Vi elsker alle vårt univers, månen og stjernene der oppe og
skogen her nede.

* Dette er Prabhat Samgiit 1090, en sang om nyhumanisme. Baba stanset
framføringen her og der for å kommentere, til både sangen og foredraget
hans var over. «Det samme indre hjertet» i andre linje viser til det Kosmiske
jeg.
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Vi danser til den samme rytmen og synger med den samme
livslysten.
Vi knytter våre sinn sammen for å påkalle den Høyeste
Største.]
Hele menneskeheten er ett eneste vesen, den er en og udelelig. (Syng videre.)
Alle menneskers følelser og sentimenter er de samme; og
forberedelsene til et noblere liv er de samme for alle. Hele menneskeheten behøver og trenger det samme. Så menneskeheten
er ett eneste vesen, menneskeheten er én og udelelig. Og for å
oppnå dette, må vi alltid bevare en likevekt mellom ulike mennesker, og det må være balanse i alles utvikling uansett kastevesen, trossystemer, nasjonaliteter og klan-ismer.
Det må ikke råde noen form for matmangel eller vannmangel her i verden. Ennå kan produksjonen svært mange steder økes, der det er rent vann; alle behov, alle potensialer, all
mat og alt vann må fordeles til hele verden. Ingen mennesker
skal måtte dø her i verden av sult. Vi er for alle, og alt er for alle.
(Syng videre.)
En mengde fredsevangelier, en mengde tekster og prekener
er blitt forkynt. Men de som var såkalte fredsapostler forkynte
disse fredsevangeliene mens de holdt kruttet sitt tørt. De var
ikke oppriktige i sin misjon. Vi trenger ikke flere evangelier. Vi
vil ha noe praktisk, noe praktisk for opphøyelse av hele menneskerasen. Som følge av opphøyelsen av menneskerasen, vil
alle andre levende vesener, alle andre levende og ikke-levendegjorte ting også bli opphøyd. Så det som kreves nå er opphøyelse av den menneskelige eksistens, opphøyelse av menneskesinnet og av den menneskelige ånd. Vi trenger ikke ett eneste
dogme; vi behøver mer sunn fornuft—fornuft som går mot den
Høyeste Bevissthets sluttstasjon; den Høyeste Bestemmelse,
det Universelle Navet.
En mengde bølger med en mengde følelser er blitt utstrålt
fra kjernen i dette Kosmologiske Systemet. Hver eneste
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eksistens har sin egen særlige bølgelengde og sitt eget rytmiske
system; men når bevegelsen går mot den Høyeste enhet; vil alle
disse heterogenitetene bli ett. En mengde farger fortsetter og
fortsetter med en mengde rytmer, med en masse bølgelengder—men når det kommer til det høyeste kulminerende punktet, til den høyeste oppfyllelse, vil alle rytmene bli forent, det vil
råde fullstendig enstemmighet. Og når det vil herske fullstendig
enstemmighet vil alle bølger også oppnå enhetlighet i denne Bestemmelsen (som jeg sa til dere kan det ikke finnes «bestemmelser»—dette ordet forblir alltid i entall, bestemmelse er ett
eneste vesen), det vil ikke lenger finnes noen heterogenitet; alt
vil bli homogent i sluttpunktet for vår universelle mars.
Denne nyhumanismen, bare denne nyhumanismen, kan
redde universet vårt, kan redde menneskenes eksistens. Så nå
må vi synge nyhumanismens sang. Vi bør glemme alle våre tidligere unnlatelsessynder og de udådene vi bevisst gjorde. Glem
fortiden. Vær fanebærere for en strålende framtid, og vær framtidens morgenrøde når den lysner i øst. Vi bør ønske den velkommen—vi må ønske den velkommen. Vi har ikke annet å
gjøre enn å ønske den velkommen.
26. mai 1984, Ranchi
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Instinkt og hengivelse
Temaet for dagens foredrag er instinkt og hengivelse. Hva er instinkt? Når den psykiske strømmen springer ut av følelsen av å
være en enkelt kropp, og beveger seg gjennom virvaret av menneskelige kroppslige forhold for å vende tilbake til utgangspunktet, kalles den bestemte psykiske strømmen for instinkt.
Det finnes instinkter i alle levende vesener, i planter også, og
der det finnes sinn; sinn i hvilken som helst form—utviklet eller
underutviklet, eller til og med sinn i slumrende tilstand—finnes det instinkt. Men nivået på dette instinktet varierer mellom
mennesker og dyr, mellom dyr og planter, og også blant planter,
blant dyr, og blant mennesker.
Noen setter likhetstegn mellom instinkt og saḿskára, men
instinkt er ikke det samme som saḿskára. Saḿskára er reaksjon
i potensiell form. Det vil si at en handling ble utført, men reaksjonen på den handlingen gjenstår. Dette stadiet, denne fasen
av handling kalles saḿskára. Så instinkt og saḿskára—og tilbøyelighet (vrtti) og saḿskára—er ikke det samme.
Jeg sa at i visse levende vesener, i noen skapninger, er sinnet
nesten på et slumrende stadium; uten strøm, det skjer ingen utstråling, det er ikke noe uttrykk utover den kroppslige dimensjonen. Men med noen planter, dyr og så absolutt mennesker
går instinktet utover den kroppslige dimensjonen.
Dette instinktet er medfødt hos noen, akkurat som en medfødt evne. I andre tilfeller kan det økes gjennom kultur og samvær, studier og utdanning, og også gjennom åndelig utøvelse
(sádhaná). Studier er, som jeg mange ganger har sagt, av stor betydning og noe som alltid bør oppmuntres.
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En del uutviklede skapninger har kun medfødte instinkter,
og de psykiske bølgene i dem går ikke utover det kroppslige. De
fleste slike uutviklede skapninger er ikke pattedyr; dere ser eksempler på dette blant grupper av slanger og fisker (ikke blant
fugler, men blant fisker og slanger). De spiser til og med sine
egne egg; det vil si at de ikke elsker eller føler for avkommet sitt.
Men det finnes fisker som bærer en slags sekk i kroppen der de
bærer barna sine. Det finnes også slanger som tar barna med
seg. Ikke bare har disse medfødt instinkt, men de har noe mer,
de har kjærlighet og følelse for barna sine. Slik er det med visse
slangearter, men kjærlighet og følelse for barna sine er mer
fremherskende blant pattedyr.
Pattedyr er mer utviklede enn ikke-pattedyr, ettersom
mødrene blant pattedyrene ammer barna og så absolutt har følelse for barna sine—det er derfor de ammer. Men mennesker,
de er utviklede skapninger.
Det finnes to slags instinkter—ordinært instinkt og medfødt
instinkt.* Utviklede skapninger har medfødte instinkter og
andre instinkter, mens uutviklede skapninger har medfødte instinkter. Hos noen er andre instinkter ervervet gjennom studier, samvær, kultur og åndelig utøvelse. Dere må huske at åndelig utøvelse er nødvendig for alle levende vesener.
Hva er det nå som skjer med utviklede skapninger? Sinnet
beveger seg i den kroppslige følelsen, men noen ganger går den
utover kroppslige følelser, og dette viser at vedkommende er
* «I levende vesener er noen instinkter forbundet med fysisk utvikling, mens
andre instinkter finnes fra fødselen av. Så vi finner i hovedsak to slags instinkter:
•
Medfødte instinkter (sahajáta pravrtti), som å suge morsmelk, urinering,
avføring, gråt, osv.
•
Ervervede instinkter (grhiita pravrtti) er instinkter en har fått etter fødslen, som å le når en blir kilt.
Å glede seg er et medfødt instinkt, men latter er en reaksjon i nervene, det er
ikke medfødt.»
-Fra «Questions and Answers on Psychology» i Yoga Psychology.
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over vanlige vesener og har gått utover den kroppslige arenaen.
I vedaene er det sagt:
«En bør forene gjenstanden for ens ideasjon med sanseorganene,
sanseorganene med gjør-jeget, gjør-jeget med det eksistensielle
jeget, det eksistensielle jeget med ens enkeltbevissthet, og til
slutt enkeltbevisstheten med den Høyeste Bevissthet.»
(Yacchedváunmanasii prájiṋastadyacchejjiṋána átmani;
Jiṋánamátmani mahati niyacchettadyacchecchánta átmani.)

Så lenge sinnet er begrenset til kroppens fire vegger er vedkommende en ordinær skapning—en skapning uten noen særlig standard. Men når sinnet utvikler seg i den kroppslige
strukturen, eller i den kroppslige eksistensen—når det objektiviserte sinnet utvikler seg, når det som er gjenstand for sinnet,
den tingen, ikke bare er det objektiviserte motstykket til ens
egne sanser; da blir det litt mer avansert, litt mer videreutviklet.* Deretter, i en mer utviklet fase, føler eller aksepterer sinnet
at kroppens handlingsevner er dets objekt; her er sinnet mer og
ytterligere utviklet. Og når ikke bare handlingsevnene, men
selve punktet der disse har sitt utspring blir gjenstand for sinnet, er det enda mer utviklet. Slik går mennesker den lykksalige
vei. En hunds liv er mye mer utviklet enn en fisks, og en apes liv
er ganske mye mer utviklet. Menneskelivet er mer utviklet enn
noe annen skapnings liv.
Instinkter er ofte medfødte, men jeg fortalte dere at mennesker kan øke sine instinkter gjennom åndelig utøvelse, studier, samvær, osv. Men enkelte ganger blir instinkter påført
mennesker, påført menneskesinnet, som noe som skal følges,
som må adlydes. Under slike omstendigheter ser dere den påførte tingen—sinnet strømmer, sinnet beveger seg, utvikler
sine instinkter, men når det støter på den bestemte mentale
strukturen greier det ikke å nå utover den påførte ideen. Hva
skjer? Sinnet kommer ikke videre. Sinnet må bare fortsette å
*

Dvs. at vesenet kan skille mellom sitt og det som representerer andre.
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bevege seg innen omfanget av den påførte ideen. En slik påført
ide kalles dogme (bhávajad́atá). Dere går framover; dere utvikler
slektskapsfølelse for alt i universet, men hvis et dogme sier—et
dogme basert på en bestemt skriftsamling eller en bestemt filosofi sier—«Dere vet, dere er det utvalgte folk og de er slaver—
de er til for å bli styrt av dere, de er til for å bli regjert av dere»—
en slik ide setter en stopper for videre framskritt. Det er sånn et
dogme fungerer. Dere har utviklet familiefølelser for alle dyr,
men så sier en skriftsamling: «Å mennesker, sånne og sånne dyr
er deres mat; dere må bare drepe dem—dere bør spise dem.»
Her blir framskrittet deres i den åndelige verden, den videre utviklingen deres kvalt. Dette er dogme, og når et dogme viser seg
bør dere først av alt ta til sunn fornuft. Hvis sunn fornuft ikke
gir noe tilfredsstillende svar, så bruk logikk. Hvis logikk ikke
gir noe tilfredsstillende svar, så bruk den menneskelige følelsen
deres og sørg for å få et svar og ager ut fra det. Dere må ikke la
dere lede av noe som helst dogme.
Igjen, dersom en skriftsamling sier: «Du må gjøre botsøvelser hvis du reiser over havet,» kan det hende at du lar være å
reise over havet for ikke å bli kasteløs, selv om du innerst inne
vet at alle land er skapt av den Høyeste Bevissthet og at de er
alle ditt land. Og likevel lar du være å reise over havet ettersom
skriftene forbyr å gjøre det.
Andre skrifter sier med rette: «Ha miskunn med alle levende
vesener.»
«På samme måte som ditt liv er ekstremt dyrebart for deg er andres liv like dyrebart for dem. En som tenker slik og viser andre
skapninger godhet er sannelig en dydig person, en sádhu.»
(Práńáh yathátmano’bhiiśt́áh bhútánám api te tathá;
Atmaopamyena bhútánám dayáḿ kurvanti sádhavah.)

En trenger ikke å gi opp sitt verdslige liv for å bli en god
person. Når denne tanken demrer i ens sinn, innser en: «Hvorfor
skal jeg drepe en uskyldig skapning bare for å tilfredsstille
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smaksløkene mine.» Men så kan en plutselig oppdage et annet
slags skriftlig påbud: «Ja da, dere kan ofre dyr på en særlig måte
og disse offerdyrene vil komme til himmelen.» Folk følger hjelpeløst de skriftlige påleggene, men innerst inne innser de at det
hele er irrasjonelt. Og likevel makter de ikke å samle nok mot
til å bryte med skriftene. Den slags ide, som hemmer sinnets utvikling, kalles dogme. Et dogme oppstår enten av en defekt filosofi eller en skriftsamling. Den slags dogmer må umiddelbart
avvises.
«Hvis selv en liten gutt sier noe logisk bør det godtas, og hvis den
Høyeste Skaper Brahmá sier noe ulogisk bør det avvises som vås.»
(Yuktiyuktamupádeyaḿ vacanaḿ bálakádapi;
Anyaḿtrńavat tyájyamapyayuktam Padmajanmanah.)

Selv om en liten gutt sier noe logisk bør det godtas for det
vil føre til framskritt, men når et dogme gjør seg gjeldende kveler det menneskehetens framskritt. Mange skrifter lærte ut gale
ting og mange filosofier fremmet feilaktig logikk. Slik lære kan
ikke vurdere noe i fornuftige menneskelige baner. De er ute av
stand til å forstå, at på samme måte som deres liv er svært dyrebart for dem, er dyrs liv også like dyrebare for dem. Så hvorfor
skulle ikke jeg utvise barmhjertighet for andre? Hvorfor skal jeg
oppføre meg som en ussel, selvisk person? Og hvis de sier eller
argumenterer med at hvis dyr bare ofres sånn og slik, vil de bli
løst fra dyrelivets plager, da vil jeg tilbakevise dette ved å hevde:
«Å mennesker, dere er også en skapning, hvorfor oppnår dere
ikke frigjøring fra menneskelivets plager ved å skjære over strupen på dere selv? Hvorfor bistår dere ikke deres egne barn eller
nærmeste i å bli befridd fra menneskelivets lenker ved å ofre
dem? Hvorfor er dere så ivrige etter å bruke denne frigjøringsbevegelsen, denne øksa, bare på uskyldige geiter?»
Har dere nå forstått hva dogmer er? Dere må ikke tolerere
noen form for dogme. På den ene siden har vi dogmer og på den
andre siden det menneskelige hjerte, eller menneskeligheten. Så
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til slutt er din gjenstand startpunktet eller det utstrålende
punktet for de handlingsevnene, og når dette utstrålende punktet er din gjenstand vil du bli ett med den Betingede Bevisstheten. Da er det liten forskjell på et menneske og den Høyeste Bevissthet, Parama Puruśa.
Og dersom en ofrer den gjenstanden, vil enkeltsinnet, menneskets sinn, sammenfalle med det Kosmiske Sinn, og da blir
den gjenstanden din, det vil si det Kosmiske Sinn som er blitt
din gjenstand, ofret på den Høyeste Bevissthets alter, på den
Kosmiske Bevissthets alter, den ubetingede tilstanden, eller
den superkvalifiserte tilstanden, nirvikalpa samádhi.
Nå er dette instinktet, som jeg sa, en menneskelig kvalitet—en kvalitet som ikke bare mennesker har, men som alle levende vesener med det minste lille sinn har, som har en smule
mental evne. Så dere bør alle utvikle evnen fra det enkeltstående til det uendelige og bli ett med den Høyeste Bevissthet.
Dere vet, dette instinktet, som dere alle har med dere fra
fødselen av og som dere kan utvikle gjennom studier, gjennom
kultur, gjennom samvær og gjennom åndelig utøvelse, bør utvikles mer og mer. Når dere har denne muligheten til å oppløfte
dette instinktet bør dere gjøre det.
Når dette instinktet er omdannet til kjærlighet til det Høyeste, kalles dette forvandlede instinktet for hengivelse.
Denne hengivelsen er et himmelsk attributt, og dette himmelske attributtet nytes av mennesker. I fremtiden kan også utviklede dyr utvikle et slikt instinkt og omdanne sine instinkter
til hengivelse hvis de kommer i nærkontakt med mennesker.
Også de kan nyte den Høyeste Lykksalighet.
1. juni 1986 DMC, Calcutta
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Mikrovitum, den mystiske
utstrålingen av kosmisk
faktor
Foredraget handler om mikrovitum, den mystiske utstrålingen
av kosmisk faktor.* Et av menneskets trekk er at for å skjule når
vi kommer til kort eller dekke over det ufullkomne i oss, sier vi
om det vi ikke vet, eller det vi ikke kjenner til, enten at det ikke
finnes, eller vi kan på en mer intelligent måte finne på å si at det
er abstrakt. Om alt det sansene våre kan oppfatte her i universet, som er innen rekkevidden av vår oppfatningsevne, sier vi
«det finnes,» mens vi ikke kan si noe om alt det som ligger utenfor sansenes arena eller utenfor området for vår fatteevne. Så vår
verden fungerer innen begrensningene av våre sanser og begripelser.
Vi vet at i den første fasen av det Kosmiske rike, i den utadrettede fasen, blir subtilt omdannet til grovt. Og i den innadrettede fasen blir grovt omdannet til subtilt. Der, i dette framskrittet, i denne halvsirkelformede tilnærmingen, kan det finnes mer
subtile ting innen grensene for materie—ting som er mer subtile enn elektroner og protoner, nøytroner og positroner, men vi
er bare i stand til å si at de er enten elektroner eller protoner
eller positroner eller nøytroner. Og likeledes kan det på det psykiske området finnes vesener som er mer subtile enn ektoplasma eller dens overpsykiske hinne, endoplasmaet.
* Faktor: et element i en sammenheng, her også i betydningen faktor X;
«ukjent eller udefinerbart, men vesentlig element».
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Det finnes vesener som kommer til uttrykk både i de fysiske
og psykiske verdener, som er mindre av størrelse, eller mer subtile, enn atomer, elektroner eller protoner, og som i det psykiske
rike kan være mer subtile enn ektoplasma. For slike ting eller
for slike vesener bruker jeg betegnelsen mikrovitum. Dette mikrovitumet, eller mikrovita i flertall, er ikke av protoplasmisk
art, og dermed har de lite å gjøre med karbonmolekyler eller
karbonatomer, som anses for å være de innledende formene eller det første stadiet av liv her i universet. Rent fysisk finnes
disse mikrovitaene et sted mellom ektoplasma og elektron, men
de er verken ektoplasma eller elektron.
Det er typisk menneskelig at alt det vi vet om noe eller om noen
ting, når vi vet at det finnes, men dets karakteristikker eller
andre kjennetegn er ukjente for oss, da sier vi at det er mystisk.
Så vi kan kalle disse mikrovitaene for mystiske. Derfor brukte
jeg formuleringen «mikrovitum, den mystiske utstrålingen av
kosmisk faktor». De er ikke av protoplasmisk art og derfor er
det ikke spørsmål om deres protozoiske struktur eller metazoiske struktur.* De er noe mystisk noe.
Nå har disse mikrovitaene ulike grader av tetthet og subtilitet. Noen av dem kan sees med et høyt utviklet mikroskop,
mens andre ikke kan sees med mikroskop, men vi kan registrere
handlingsuttrykket deres, handlingsevnen deres, eller vibrasjonene av handlingene deres. Disse er av mer subtil art. Det kan
finnes enda mer subtile former for mikrovita som vi ikke kan
oppfatte direkte, men som kan finnes innen omfanget av en
særlig type oppfattelse som i realiteten er en gjenspeiling av begripelse innen fatteevnens omfang på et begrenset område.
Så disse mikrovitaene kan deles inn i tre hovedsakelig kategorier—først de som kan sees med mikroskop; for det andre de
som ikke kan sees med mikroskop, men som vi kan registrere
gjennom det de gjør; og for det tredje de som ikke kan oppfattes
*

Protozoa er encellede organismer, metazoa er flercellede.
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med alminnelig fatteevne, men som oppfattes på en særlig måte,
som i realiteten er gjenspeilingen av begripelse innen omfanget
av fatteevne. Slik fatteevne—denne bestemte formen for fatteevne—kan erfares eller virkeliggjøres av personer med høyt utviklete sinn, som har åndelig orienterte sinn.
Disse mikrovitaene av grov art, som kan sees med mikroskop,
kaller folk virus. De sier: «Denne sykdommen skyldes virus.»
Men virus er et vagt begrep. Det er bedre å si mikrovitum og
ikke virus.
Disse mikrovitaene beveger seg gjennom hele universet fra
en himmelkropp til en annen. De beveger seg overalt, krysser
grensene for stjernetåker, går gjennom melkeveier,* galakser,
stjerner, satellitter, planeter og meteorer. I likhet med andre
psykiske og psykisk-fysiske vesener har de også sine grunnleggende trekk—som å være til, formere seg og dø. De beveger seg
uhindret, uten å bry seg om atmosfæriske forhold eller barometriske avlesninger. Hvordan beveger de seg? For å kunne bevege seg trenger en noe å bevege seg med. Bevegelighet vil si å
bevege seg med et middel eller flere midler. Det kan dreie seg
om mer enn ett middel for å bevege seg; flere midler kan være
involvert på ett og samme tidspunkt i den samme bevegelsen.
Også disse mikrovitaene beveger seg med flere midler, gjennom
flere medier. De går gjennom lyd. En syk persons såkalte virus
kan gå gjennom vedkommendes lyd. De kan gå gjennom berøring. De kan gå gjennom form eller skikkelser. Med noen sykdommer kan sykdommen spre seg gjennom lukten av sykdommen, og med mer subtile mikrovita kan de gå gjennom ideer. En
bestemt ide kan akselereres på en bestemt planet ved hjelp av
noen få begrepsmessige utviklede sinn. Det betyr at et stort
menneske med et begrepsmessig utviklet sinn kan spre ideene

* Baba gir her åpenbart uttrykk for at det finnes flere galakser her i universet, enn bare vår egen, som best benevnes som «melkevei».
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sine ved hjelp av disse mikrovitaene på den planeten, eller til og
med gjennom universet på forskjellige himmellegemer.
Nå, hva er dette universets grunnleggende årsak? Hva er livets eller livskraftens startpunkt? Disse mikrovitaene er bærerne av liv på ulike stjerner, planeter og satellitter—ikke karbonatomer eller karbonmolekyler. Disse levende vesenene med
sin mystiske bevegelse skaper sinn og kropper, levende kropper
på ulike himmellegemer, og de ødelegger også sinn og fysiske
kropper, eller utviklede eller uutviklede kropper overalt i universet. Så livets grunnleggende årsak er ikke encellede protozoa
eller den enkelte protozoiske celle, men dette enkelte mikrovitumet.
Det bør nå igangsettes et omfattende forskningsarbeid på dette
mikrovitumet, på disse mikrovitaene. Denne jobben vår er gigantisk og vi må umiddelbart gå i gang med dette forskningsarbeidet vårt uten å vente mer, ellers vil det ikke bli mulig å løse
mange av det moderne samfunnets problemer på en god måte.
På samme måte som pramá (dynamisk likevekt og balanse) er av
grunnleggende betydning på det intellektuelle området, i intellektuelt arbeid, er forskning på disse mikrovitaene svært nødvendig på høyere intellektuelle plan. Her må vi igjen huske det
faktum at disse mikrovitaene er skapt i det kosmiske uttrykkets innadrettede fase, i dets tilbakevendende fase. Vi er mennesker med et utviklet intellekt. Jeg tenker, eller jeg håper, eller
jeg er sikker på at den dagen kommer snart når mennesker vil
ha ordentlig styring med disse mikrovitaene.
I gamle dager sa de gamle vise om dette enkelte mikrovitumet eller sammensetninger av dem at det finnes sju typer, sju
slag, og ga dem navn: yakśa, gandharva, vidyádhara, kinnara, siddha,
prakrtiliina og videhaliina ut fra hvor subtile eller grove de er.*
* Disse navnene brukes om lyskropper (kropper uten fast og flytende materie), og Baba har drøftet dem i andre foredrag; se bl.a. «Spøkelser og onde ånder» i Ord på veien 5.

53

Ord på veien 6: Babas foredrag i India - 4

Jeg tenker at i kraft av vår åndelige utøvelse, eller i kraft av
vår fysisk-psykisk-åndelige utøvelse, vil sinnene våre utvikle
seg på alle plan, og begrepskraften, fatteevnen, vil også utvikle
seg, og med den utviklede fatteevnen vil vi kjenne alle disse
mikrovitaenes hemmeligheter.
31. desember 1986 RU, Kolkata
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Den mangesidige
frelsens nyetikk
Til nå har forskere trodd at ingen struktur kan oppstå uten at
det ligger karbon til grunn. De har fremholdt at overlevelsen,
formeringen og nedbrytingen av enhver struktur ikke er mulig
uten at karbon er med i bildet. Karboner og ikke-karboner får
begge sine atomstrukturer fra mikrovita. I teorien fordrer mikrovitum rom, men ikke i den fysiske verden. Et rammeverk av
karbon krever rom både i teori og praksis. Mikrovitum oppstår
ikke av karbon.
La oss se på strukturen til et karbonatom. Et atom har en
kjerne som elektroner går rundt. Et atoms vekt bestemmes av
massen i kjernen. Forskjellen på to atomer har stort sett med
forskjellene på kjernene å gjøre. Her betyr satellittenes [elektronenes] masse lite. Hvis en atomkjerne spaltes, utløses det en
enorm mengde med energi eller kalorier.
Det er riktig at alle protozoiske strukturer er basert på karbonatomer. Et eneste mikrovitum er ikke nok for å danne et
karbonatom, men når milliarder av mikrovita konsoliderer i en
fast form dannes et karbonatom—i alminnelighet og naturlig
av heterogen natur, og under særlige omstendigheter av homogen natur. Ett eller flere atomer danner et molekyl og mange
molekyler får status som et element, enten et element av homogen natur—hydrogen, karbon, helium osv.—eller elementer av
heterogen natur—hydrogenmonoksid, hydrogenperoksid, karbonmonoksid, karbondioksid og så videre. Et atom kan i det
indre være av både homogen og heterogen karakter, og også i
det ytre av homogen og heterogen karakter. Det samme er
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tilfellet med et molekyl, men det er av mer heterogen karakter i
det indre, og i det ytre mer homogent. Så et atom har sin enhetlige glamour ut fra sin indre homogenitet eller ytre heterogenitet.
Hydrogen, svovel og oksygen danner svovelsyre. Når disse
inngår forbindelse, under visse temperaturer og visse barometriske omstendigheter og i spesifiserte proporsjoner, får vi resultatet. Hvis en av disse betingende faktorene varierer vil også resultatet variere.
Der det ikke finnes karbonatomer kan det ikke oppstå protoplasmiske* strukturer. Protoplasmiske celler er molekylære
og heterogene av natur. Hvis kjernene i protoplasmiske celler
spaltes, utløser de utallige ganger mer energi enn det en kjernefysisk eksplosjon gjør. Det er klart at levende kropper, som består av utallige protoplasmiske celler, har enorme mengder
energi—noe som er hinsides alminnelig fatteevne.
Milliarder av mikrovita danner ett eneste karbonatom. Derfor kan man ikke si at alt kommer av karbonatomer. Snarere
kommer karbonatomer av mikrovita. Ikke bare karbonatomer,
men alle andre former for atomer skapes av mikrovita. Naturlig
nok vil kjemi, biokjemi og alle andre beslektede vitenskapsgrener gjennomgå revolusjonerende forandringer. En dag vil konklusjonen på all matematikk sammenfalle med konklusjonen
på all biokjemi. Alle formler og teorier som er blitt fulgt hittil
vil nødvendigvis bli omformulert, omdefinert og omklassifisert.
Ettersom et atom ikke kan sees i et vanlig mikroskop eller
et vanlig teleskop; hvordan kan mikrovita—som er utallige
ganger mer subtile og mindre enn atomer—sees i et ordinært
mikroskop, i et vanlig teleskop, eller med en alminnelig fatteevne på det psykiske plan, eller også via inferenser [bølger fra
fysiske ting som sanseapparatet registrerer litt av]?

*

Protoplasma er den levende delen av en celle (minus celleveggen).
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Enhver struktur som er oppstått av karbon her i universet, uansett om den er levende eller er ikke-levendegjort, har et sinn.
Det vil si at et sinn er forbundet med enhver struktur enten den
er i manifestert form—aktiv—eller i slumrende form—inaktiv.
Der sinnet ikke er uttrykt, har det ikke endoplasmisk overflate,
og der sinnet er uttrykt vil det ha endoplasmisk overflate.* Der
det finnes sinn vil dette kreve føde, næring, både av karbon art
og ikke-karbon art. Der den psykiske føden er av karbon art vil
den psykiske bevegelsen gå mot grovt, og der den psykiske føden er av ikke-karbon art går den psykiske bevegelsen mot subtilt. Psykisk føde av ikke-karbon art bidrar til åndelig og overpsykisk motivasjon. En genuin åndelig aspirant må være omhyggelig i valg av mat. Føde av karbon art bidrar til å ivareta og
nære den fysiske strukturen, og føde av ikke-karbon art bidrar
til å styrke den psykiske strukturen. Inntak av stadig mer defekt føde av karbon art† påvirker den psykiske trekanten av
krefter negativt og hindrer dermed ens psykisk-åndelige framskritt. Det kan komme til et stadium der den fysiske strukturen
er så godt som uten sinn. Den mytologiske fabelen i eposet
Rámáyana om Ahalyá, som ble til stein som følge av en synd hun
hadde begått, kan være et eksempel.
Når folk ikke lenger bryr seg om føde av ikke-karbon art og
blir stadig mer opptatt av karbon føde, har dette to negative
konsekvenser. For det første vil ens egen arena av karbon art
* Baba brukte begrepet «endoplasmisk overflate» om sinnstoffets hinne som
gir følelse av at «jeg finnes», med trykk på «finnes»—eksistens. Selve ektoplasma er sinnstoffets innhold som gir individuell mental evne—ego. «En
plantecelle har ikke endoplasmisk overflate, noe en menneskecelle har. Effekten av endoplasmisk overflate er at gjenspeilingen av menneskelige sentimentale uttrykk blir oppfattet; endoplasmisk overflate gjør menneskesinnet
mer subtilt og mer mottakelig.» -Fra «Questions and Answers on Psychology» i Yoga Psychology.
Merk at konvensjonell vitenskap bruker termene endoplasma og ektoplasma i forbindelse med materielle cellers innhold og struktur, og ikke i
forbindelse med sinnets struktur.
† Med dette menes mat som bidrar negativt til mental og åndelig utvikling.
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øke slik at sinnet jevnt og trutt vil drive mot grov materie. For
det andre vil ens sinn bli opptatt av å fortære andres karbonføde. Dette er den psykologiske forklaringen på imperialisme.
Det vil si at imperialisme har sin opprinnelse i psyken og fungerer på den psykiske arena. Når den uttrykkes i det ytre, tar den
ulike former som kapitalisme, statskapitalisme, kommunisme,
nasjonalisme, religiøst gruppevesen (kommunalisme), provinsialisme, sosialisme, kaste-imperialisme, mannssjåvinisme,
lingvisme (en gang kom jeg til en stor landsby der folkets morsmål var bengalsk, men til og med i barneskolen lærte de hindi i
stedet for morsmålet sitt; et grelt eksempel på språklig imperialisme) og så videre; alt sammen den samme psykiske sykdommen i ulike former og skikkelser.
Drevet av denne psykiske sykdommen tvinger en supermakt sine egne selviske nasjonale interesser på andre svakere
stater for å opprette sitt overherredømme politisk, militært og
så videre. En imperialistisk makt ønsker å dominere og utbytte
andre sosial-politisk-økonomiske enheter som en utvidelse,
forøvelse og konsolidering av sine egeninteresser; en mektig
språkgruppe undertrykker andre minoritetsspråkgrupper; de
såkalte høyere kastene underkuer de såkalte lavkastene i samfunnet og suger ut livskraften deres under en mengde påskudd
og forkledninger; og opportunistiske menn innskrenker kvinners rettigheter på diverse måter. I alle disse tilfellene gjør den
samme iboende imperialistiske psykologiske sykdommen seg
gjeldende.
Imperialisme er umenneskelig. Den strider mot nyhumanismens ånd og menneskelivets etikk. Den er til skade for balansert og koordinert fysisk utvikling (pramá saḿvrddhi), balansert
og koordinert psykisk utvikling (pramá rddhi), og for balansert
og koordinert åndelig utvikling (pramá siddhi) i det menneskelige samfunnet. Kort sagt motarbeider imperialisme menneskelig framskritt og forårsaker globale kriger og alle slags splittende og ødeleggende krefter i samfunnet.
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Imperialisme er en negativ kraft, et destruktivt fenomen,
som er opphav til utbytterske og urettferdige forhold i den enkeltes liv og i fellesskapet. En slik giftig utstråling av svart kraft
tiltrekker seg negative krefter som negative mikrovita. De negative mikrovitaene intensiverer og eskalerer imperialismens
demoniske aktiviteter i alle aspekter av det menneskelige samfunn—i kunst, litteratur, utdanning, handel, finans, industri,
jordbruk, moral og sosiale forhold. De frambringer en psykologi
basert på slaveri, mindreverdskompleks, pseudokultur og psykisk-økonomisk utbytting, og er i noen tilfeller årsak til nihilisme og kynisme.
For å utrydde imperialisme, som er dypt rotfestet i den
menneskelige psyke, er nyetikk basert på følgende punkter avgjørende nødvendig:
1.

Det Makrokosmiske Vesen må godtas som menneskelivets høyeste bestemmelse.
2. Det må være god tilpasning og balansert blanding av
karbon og ikke-karbon føde eller næring.
Dette er vår tids nyetikk; et universalmiddel for de rådende
imperialistiske sosiale ondene og en mengde psykiske sykdommer. Anvendelsen av nyetikk vil gi mangesidig* frelse av menneskenes samfunn ved at den utrydder økonomisk utbytting,
politisk undertrykking, religiøs indoktrinering, kulturell påprakking og sosial underordning.
Gurus rolle
Jeg har allerede sagt at hvis det er god tilpasning og balansert
blanding av karbon og ikke-karbon føde eller næring i menneskers sinn og kropp, vil det ikke finnes imperialisme overhodet.
Snarere vil himmelen senke seg på den støvete jorda.
* Det påfølgende foredraget «Fire dimensjoner av mikropsykisk lengsel»
kommer inn på noe av hva som ligger i begrepet «mangesidig—multilateral—frelse».
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Når mennesker følger nyetikkens vei vil de oppnå gedigne
framskritt på det åndelige område med økt hastighet. Med
ikke-karbon føde vil de skjerpe sin psykiske inntrenging i og
mellom atomære og molekylære rom. Ved hjelp av mikrovita vil
de bli i stand til å pulverisere ektoplasmaene sine og forvandle
dem til kognitive evnefaktorer.
De fleste mennesker i dag kjenner ikke teknikken for å
bruke mikrovita. Det Universelle Vesen, på et sted, har brukt
mikrovita for å akselerere folks åndelige utvikling på ulike himmellegemer på forskjellige måter. Bare det Høyeste Vesen, som
er fortrolig med disse teknikkene og som kan lære dem til individuelle åndelige aspiranter, er den Høyeste Guru. Han holder
alle i kontakt med Seg, og ved hjelp av mikrovita opphøyer Han
alle åndelig.
Levende vesener kan ved egen kraft bare oppnå litt framskritt i den karbone verden, men i den ikke-karbone verden kan
bare den Høyeste Gurus nåde føre dem til det høyeste målet.
Derfor er det med rette sagt:
«Guruens nåde er alt.» (Gurukrpá hi kevalam.)
Dette og ingenting annet er den høyeste sannhet. Dette er
alfa og omega her i livet.
26. mars 1987, Kolkata
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Fire dimensjoner av
mikropsykisk lengsel
Dere vet at menneskelige lengsler uttrykkes i en mengde bølger
i ulike lengderetninger, og med en mengde motivasjoner, håp og
lengsler. Så emnet for dagens foredrag er fire dimensjoner av
mikropsykisk lengsel. Disse mikropsykiske lengslene er mange.
De er også mangeartede, ikke bare i antall, men også i kvalitet
og kvantitet. Men de kan deles inn i fire hovedsakelige kategorier.
En av disse kategoriene er, som dere kjenner til, psykiskfysisk lengsel etter fysisk føde—det vil si lengslene forbundet
med medfødte instinkter.* Ikke bare mennesker, men alle levende vesener drives av denne lengselens urnatur, av psykiskfysisk lengsel etter fysisk føde. Vi sier at det er et naturlig instinkt for alle slags ting—selv i ikke-levende ting finner vi den
slags lengsel—både i levende og ikke-levende vesener. I hver
eneste fysisk og psykisk struktur finnes det visse selvregulerende evner. Med dette medfødte instinktet, eller si psykisk-fysisk lengsel, finnes det også selvregulerende evner. Men disse
evnene kan ikke gå mot livskraftens karakteristikker. Når disse
regulerende evnene motarbeider livskraftens karakteristikker,
begynner rammeverket å brytes ned og gå i oppløsning både i
det indre og det ytre. Slik fungerer individuelle strukturer. Og
med felles, eller kollektive, strukturer og disse psykisk-fysiske
lengslene er det slik at hvis den felles strukturen for en bestemt
måte å leve på eller et uttrykk ikke liker det som skjer, vil den
*

Se kapitlet om biopsykologi på s. 65 om medfødte og andre instinkter.
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regulerende evnen forårsake en slags endring og omdanning i
den fysiske strukturen, med det til følge at lengslenes natur
også endrer seg. Det vil si at en individuell struktur drives av
den regulerende evnen bare i et visst omfang eller på et visst
plan. Ellers vil den strukturen begynne å falle fra hverandre eller gå i oppløsning både i det indre og i det ytre. Og i en kollektiv sammenheng kan den felles styringsevnen forårsake en form
for endring i de fysiske strukturene dersom en slik forandring
støttes av Makrokosmisk streben, ellers ikke.
Den andre kategorien er psykisk-fysisk lengsel, også her etter
fysisk føde. Men denne lengselen er ikke medfødt. Disse lengslene blir skapt etter at det er utviklet en mengde pleksi som har
ført til endringer i vesen og struktur med en mengde hormoner
som skilles ut fra de nylig skapte eller nylig utviklede pleksiene.
Forskjellen på den første kategorien og den andre er at den
første er medfødt og den andre er ikke medfødt, den er skapt
senere.
Nå ser dere at i begge tilfeller er føden eller næringen fysisk.
Men i det andre tilfellet kan den regulerende evnen, den iboende regulerende evnen, rykke fremover et lite stykke, men når
denne bevegelsen strider mot den fysiske strukturens grunnleggende prinsipper, kan ikke strukturen forbli den samme. I
stedet begynner den å gå i oppløsning. Det greier ikke å bevare
sin sammenheng, eller sin strukturelle solidaritet. I slike tilfeller kan ens fysiske struktur reddes hvis en tillegger eller snarere
tilskriver Makrokosmisk storhet til den fysiske føden. Det er
ingen annen måte å gjøre det på. Med fellesskapet derimot, med
den kollektive strukturen, kan det inntre forandring og denne
forandringen behøver ikke å stride mot den fysiske strukturens
karakteristikker dersom det er en kontinuerlig innsats for slik
forandring, eller snarere for slik omdanning. Dette er den andre
lengselen, og begge typer føde eller næring er av fysisk natur.
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Den tredje kategorien er psykisk lengsel etter psykisk føde.
Dette skjer når en ønsker at ens psykiske utstrømninger skal gå
fra grovt til subtilt og dekke alle plan av eksistens og ikke-eksistens. Her kan en aspirant fortsette framover så lenge det psykiske legemet opprettholder et nært samarbeid, eller samsvar
eller parallellitet med de fysiske bølgene eller den fysiske eksistensen. I motsatt fall kan sinnet bli skilt fra den fysiske strukturen, og da blir en psykisk avledning, en nøye avpasset avledning, nødvendig eller snarere uunnværlig. Og den avledningen
bør alltid bevare ordentlig balanse og ordentlig likevekt med de
grunnleggende prinsippene i pramá [dynamisk tilpasning], ellers vil den fysiske strukturen gå tapt og med det vil også den
psykiske strukturen gå tapt. Mennesker som unnlater å følge
det som sømmer seg psykologisk kan måtte gjennomgå, eller
kan måtte møte en slik framtid. I vårt kollektive liv, som følge
av den slags innsats—kontinuerlig innsats—vil konstant lengsel etter helhetlig uttrykk for mikropsykiske potensialer frambringe en form for balansert verden, en jord i fysisk-psykiskåndelig dynamisk tilpasning, en jord godt balansert gjennom
dynamisk fysisk-psykisk-åndelig tilpasning; og det vil skape,
det vil sikre en strålende framtid ikke bare for hele menneskeheten, men for hele den levendegjorte og ikke-levendegjorte
verden.
Den fjerde kategorien er, kan vi si, å oppmuntre høydepunktspsykologi. Her vil de mentale evnene sammen med de regulerende evnene bevege seg oppover og til slutt bli samlet i ett
punkt og det punktet går opp i det Over-Kognitive Vesenet.
Dette er alle levende veseners mål. Gjennom hele denne innsatsen oppstår det knapt et hinder i det indre, men det kan oppstå
hindre og hindringer i det ytre i form av ideologiske konflikter.
Kildene til disse konfliktene er de degraderende og degenererende kreftene som virker i den manifesterte Kosmiske verden.
Hvis fellesskapet oppmuntres til slik utøvelse, vil hele universets fysiske struktur langsomt bli omdannet til den psykiske
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verden og den psykiske verden til åndelighet. Det vil si at dette
vil bidra til den utadrettede (saiṋcara) og innadrettede (pratisaiṋcara) bevegelsen i den Makropsykiske streben. Dette vil
støtte bevegelsen i den Makropsykiske streben, og mennesker
som lever her på planeten vil nyte himmelsk lykksalighet på
denne støvete jorda. Dere bør vite om dette, og dere bør utbre
denne høyeste psykiske fremtiden for menneskeheten på en
bedre måte, på en utmerket måte.
30. mai 1987 RU, Anandanagar
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Biopsykologi*
I det siste har jeg snakket om mikropsykiske lengsler. La meg
forklare hva dette emnet har med vitenskapen om biopsykologi
å gjøre.
Som dere vet kan mikropsykiske lengsler deles inn i fire hovedsakelige kategorier: psykisk-fysisk lengsel med hensyn til
medfødt instinkt; psykisk-fysisk lengsel med hensyn til ikkemedfødt instinkt; psykisk lengsel etter psykisk føde eller næring; og lengsler som har med høydepunktspsykologi å gjøre.
Hva vil lengsel si? Lengsel betyr «trang som trekker framover»—den skyver ikke. Hvis dere hører noen si: «Du lille gutten, du er en rampunge, men jeg liker deg veldig godt,» blir det
skapt en psykisk ide, og trangen trekker i den, den skyver den
ikke. Den delen av sinnet som nyter, dras av trangen.
Medfødte instinkter
La oss først se på medfødte instinkter. Sett at en person har
glede av å spise søtsaker eller ris. De psykisk-fysiske lengslene
etter disse to typene mat går i samme retning—men med ulike
bølger. Hvor mange slike bølger finnes det? Det finnes utallige
bølger.
Når en nyfødt baby hører lyden av moren tenker den: «Å,
mamma kommer, nå vil jeg få brystmelk.» Den lukter dufter, føler fornemmelsen av berøring og reagerer på omgivelsene:
* Dette kapitlet består av notater tatt for hånd (ikke lydopptak) da Baba
snakket på engelsk om emnet i seminarform. Notatene ble samlet, bearbeidet og utgitt i boka Yoga Psychology. Selv om dette materialet nok bærer preg
av at Babas umiskjennelige strøm og klare oppbygging savnes i noen grad, er
det tatt med ettersom det inneholder mye interessant informasjon for utøvere.
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«Ååååh, det er veldig kaldt.» Det sparker og tisser. Dette er alt
sammen medfødte instinkter for levende vesener, men ikke for
ikke-levendegjorte ting.
Medfødte instinkter utfolder seg i mennesker minutter etter at de er født. I krypdyr og fugler utfolder de seg når disse
skapningene kommer i kontakt med den fysiske verden, og i
hunder og katter etter noen dager.
Ikke-levendegjorte veseners medfødte instinkter er å
trekke seg sammen og utvide seg. Ettersom de ikke kan uttrykke seg gjennom nerver, sier vi at de er ikke-levendegjorte.
De uttrykker seg ved å øke eller minske rommet mellom atomene eller molekylene sine. Jern, sand, jord, vann og så videre
er alt sammen ikke-levendegjort.*
I levende vesener er lengsler, som tørsten etter karbonføde
og morsmelk, lengsler etter fysisk, og ikke psykisk, føde.
Sett at en person drikker og drikker—hun eller han vet når
en bør stoppe, for vedkommende har en selvregulerende evne.
En vet når en ikke bør drikke mer, og vet når tørsten er stilt. På
den andre side, sett at en forsøker å styre tørsten sin. En kan
prøve å styre tørsten inntil et visst punkt, men så vil ikke ens
livskraft lenger samarbeide med den selvregulerende evnen. Etter et par-tre dager vil en ikke lenger være i stand til å styre
tørsten sin, og hvis hun eller han fortsetter å kontrollere den
kan det gå utover helsen. Kjertlene og pleksiene og de protoplasmiske cellene vil falle fra hverandre fordi vedkommende
gikk imot livskraftens karaktertrekk.
Et annet eksempel: Sett at fellesskapet ikke lenger vil at
svette skal komme ut av porene i huden, men bare i form av urin
gjennom blæra. Gradvis vil denne oppfatningen endre
biostrukturen deres. Det vil ikke lenger være behov for porer,
og blæra og nyrene vil bli mer aktive. Eller sett at du ønsker å
stanse vannlatingen helt med mental kraft. Hva vil det
*

På norsk er ikke-levendegjorte skapninger blitt kalt «døde ting».
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avstedkomme? Diverse deler av kroppen vil falle helt fra hverandre og gå i oppløsning og slutte å fungere—bukspyttkjertelen, leveren, milten og så videre. Forandringer som det kan oppstå bare hvis fellesskapets ide støttes av Makrokosmos, det vil
si hvis Makrokosmoset bifaller det dere tenker dere.
Ikke-medfødte instinkter
Så har vi ikke-medfødte instinkter. Menneskekroppens indre
deler og huden varierer ut fra klimatiske forhold. I menneskekroppen finnes det mange kjertler som styres av pleksi
(cakraer). Når et menneskebarn fødes, fungerer ikke alle pleksiene. I alminnelighet fungerer ikke pleksiene i livmoren ettersom babyen ikke puster direkte. Selv om pleksiene er utviklet,
begynner de å fungere etter fødselen når barnet begynner å
bruke sitt eget åndedrett. Så etter fødselen, når pleksiene kommer i gang, skjer det forandringer i den fysiske kroppen, i utsondringen av hormoner og i de hormonelle strukturene.
Høy eller lav utsondring av hormoner virker på nervecellene, og endrer dermed tanker. Instinkter kan også endre seg. I
menneskekroppen kan slike endringer skje langsomt i kalde
klimaer og raskere i varme klimaer.
Rett etter fødselen er det bare evnene i de medfødte instinktene som kommer til uttrykk. Rundt femårsalderen utvikler atskillig flere evner seg, og det utsondres følgelig mer hormoner
og forskjellige slags tanker vekkes. Huden gjennomgår også
visse forandringer, og blir litt tykkere ved seks års alder i kalde
klimaer og ved fire års alder i varme klimaer. Denne utviklingen
gjør at barnets kjærlighet til sine brødre og søstre øker, og en
blir mer opptatt av lek. Dette fører til videre endringer i tenkesettet.
Noen viktige kjertler
1) Testikler og eggstokker: Rundt trettenårsalderen i varme
land og femtenårsalderen i kalde land fører utsondringen av et
særlig hormon til at testiklene og eggstokkene utvikler seg.
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I hannkjønn omdanner testiklene lymfe til sæd. Så snart
lymfe er omdannet til sæd, påvirkes nervene og det skjer en tilsvarende endring i ens tanker. Det er hypofysen som gir testiklene beskjed om å omdanne lymfe til sæd. Når produksjonen av
lymfe overstiger kroppens evne til å nytte den, blir den omdannet til sæd og skilles ut fra kroppen. Slik oppstår sexlyst i sinnet.
Hvis utsondringen fra testiklene er normal, oppstår det ansvarsfølelse i sinnet. En gutt vil være stolt over det faktum at
han har adlydt sin far. Men hvis gutten var bare tre år gammel
ville han ikke ha vært i stand til å føle ansvar.
Hvis testiklene er overaktive og utsondringen av hormoner
er høy, vil en ung mann utvikle fornuft. Kjønnshårene vokser
om testiklene er aktive. Dette er den fysiske virkningen. Utviklingen av fornuft er den psykiske virkningen. Nervesystemet vil
også bli berørt. Hvis den høye utsondringen ikke hemmes av
lymfekjertlenes naturlige strøm, fører den til at det begynner å
vokse hår i armhulene ved femten til søtten års alder i varme
land, og søtten til atten års alder i kalde land. Med det øker følelsen av fornuft. En gutt kan for eksempel si: «Nei far, ikke be
meg om det, det der er ikke bra.»
Hvis det er lav utsondring fra testiklene, vil det vokse
mindre hår, og hvis kjønnskjertlene samtidig ikke har utviklet
seg på et visst alderstrinn, vil gutten bli svært ondskapsfull.
Han kan for eksempel gripe et insekt og rive av det bena. Dere
kan ha sett en slik gutt i tretten-, fjorten- eller femtenårsalderen; han kan være asosial, henger ikke med andre. Dette skjer
fordi testiklene utsondrer lite hormon.
Hvis utsondringen er normal, oppstår det sexlyst. Hvis det
er høy utsondring, får en ung mann kraften til å omdanne denne
lengselen til universalisme. I de av dere som har en lengsel etter
den Høyeste Bevissthet, var det stor utsondring av hormonene
deres mellom femten og søttens års alder. På det stadiet oppstår
ideen om å bli noe stort i sinnet.
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Hvis testiklene utsondrer lite hormon, vil en ungdom utvikle mindre vennlighet. Samtidig vil det vokse mindre hår i
armhulene og rundt kjønnsorganet. Hvis dere ser en person
med disse fysiske kjennetegnene, kan dere der og da danne dere
en oppfatning om omfanget av hans vennlighet. En slik person
vil høyst sannsynlig også støtte dogmer. Han vil ikke har moralsk styrke til å protestere mot dogmer (inkludert dogmer i
skriftene) og han vil ikke støtte en ny ide.
Hvis testiklene fungerer ordentlig og ikke hemmes av [liten
tilførsel av lymfe fra] lymfekjertlene, vil intelligensen utvikle
seg. Uten testiklene vil ikke stjernepleksuset* utvikle seg og intelligensen vil være redusert.
Tidligere ble mange slaver gjort til evnukker—kalt khoja på
persisk. Hvis en kvinnes eggstokker eller en manns testikler
skilles fra kroppen blir vedkommende evnukk. Mannen vil ikke
dø, men han vil miste pliktfølelsen og ansvarsfølelsen sin. Alle
kvaliteter forbundet med testiklene, som plikt- og ansvarsfølelse, vil mangle. En evnukk vil ikke ha kjønnshår eller bare ha
noen få kjønnshår.
Bør testiklene skjæres av og menn gjøres til evnukker? Kan
slikt anses som sivilisert? I noen land ble menn gjort til evnukker og fordi de ikke hadde sexlyst ble de satt til å passe på i
herskernes haremer. Dette er et barbarisk system som strider
mot grunnleggende menneskelige rettigheter. Det er ekstremt
ondsinnet.
Hva skjer dersom kjønnsorganet skjæres av mannskroppen? Mannen vil ikke dø, men testiklene og nyrene vil ikke
kunne fungere ordentlig. Dette vil avstedkomme psykologiske
endringer og vedkommende vil ikke ha sexlyst.

* Området rundt anáhata cakra. (Det har vært en kontrovers om hvorvidt
anáhata eller vishuddha er stjernepleksus eller solpleksus. Ulik begrepsbruk
i ulike foredrag skal være kilde til dette. Konsensus pr. november 2021 er at
anáhata er stjernepleksus og vishuddha solpleksus.)
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2) Prostatakjertelen: Prostatakjertelen gir opphav til følelsen av
blyghet eller skamfullhet i sinnet. Ved tre til fem års alder føler
ikke barnet noe blyghet. På dette alderstrinnet kan et barn gå
på gaten uten klær. Voksne opplever sjenanse som følge av utvikling av denne kjertelen og påprakkede, saḿskáraer [påtvungne, pådyttede reaktive mentale drivkrefter].
Som følge av høy hormonutsondring fra prostatakjertelen,
kan en utvikle en form for melankoli. En kan tenke: «Hva er poenget med denne skapelsen? Hvorfor skapte den Høyeste Bevissthet denne skapelsen? Jeg er alene, jeg har ingen venn. Hvor
er sjarmen med livet? Ingen bryr seg om meg.» Enkelte filosofier
fremmer den slags melankoli. Åpenbart led de som formulerte
den slags filosofi selv av melankoli.
Hvis det er lav utsondring av prostatakjertelens hormoner,
vil en utvikle en engstelig natur og lide av psykiske hallusinasjoner. En kan til og med se et spøkelse midt på lyse dagen. Lav
utsondring fra prostatakjertelen gir slik psykologi.
Avhenger prostatakjertelen av lymfekjertlene eller omvendt, eller er de avhengige av hverandre?
Disse kjertlene er avhengige av hverandre—snarere er
samtlige pleksier og kjertler avhengige av hverandre. Samtlige
kjertler er i stor grad avhengige av å få tilført lymfe—råmaterialet—fra lymfekjertlene.
De øvrige kjertlene er mer avhengige av lymfekjertlene enn
lymfekjertlene er av de øvrige kjertlene. Likeledes er de øvre
pleksiene mindre avhengige av de lavere pleksiene, mens de lavere pleksiene er mer avhengige av de øvre. Overskuddet av
lymfe, etter at kjertlene har fått sitt, går til hjernen og nærer
nervecellene i kraniet.
Stjernepleksus:* Når stjernepleksuset utvikles, vekkes kjærlighet til barn. Dette er noe alle dyr, fugler, pattedyr og mennesker
* Baba benevner området i brystet som stjernepleksus (sidereal plexus) ettersom stjernelys virker biopsykologisk inn her. Anáhata cakra ligger i dette
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har til felles. Men skapninger som har selvdelende kropper elsker ikke barna sine ettersom de ikke har stjernepleksus.
Når lymfekjertlene begynner å fungere normalt, utvikles
testiklene hos menn. Hos kvinner utvikles eggstokkene og melkekjertlene begynner å fungere. Kjærlighet til barn øker også.
Med utviklingen av stjernepleksuset tar menns skjeggvekst
til. Hvis det er lav utsondring av hormoner fra stjernepleksuset
vokser det mindre skjegg. Og på grunn av den lave utsondringen i sterile menn og kvinner—de som anses som evnukker—mangler disse kjærlighet til barn. Hva skjer når det er høy
utsondring? Menn får mer skjegg. Det er et godt tegn når menn
har tykt skjegg.
Med høy utsondring av hormoner fra stjernepleksuset vil
kjærlighet til mennesker bli omdannet til universell kjærlighet.
Når menn elsker den Høyeste Bevissthet, vil de enten ha tykt
skjegg eller utviklede bryster eller begge deler. Før de ble åndelige utøvere hadde de enten tynnere skjegg eller mindre utviklede bryster.
Hva skjer dersom stjernepleksuset blir atskilt fra kroppen?
Alle høyere menneskelige trekk har sitt grunnlag i stjernepleksuset. Hvis stjernepleksuset eller noe annet pleksus blir atskilt fra menneskekroppen vil vedkommende dø momentant.
Den kroppslige strukturen vil ikke overleve et øyeblikk. (På latin er det to adjektiver for kropp. Det opprinnelige ordet corpus
betyr «den vesentlige delen av en struktur». Corporal vil si noe
som har med den fysiske kroppen å gjøre; «kroppslig», mens corporeal viser til noe fysisk materielt; «håndgripelig». Incorporeal vil
si noe som ikke kan berøres. Sett at en stemme kommer fra den
usynlige verden. Er det en fysisk stemme? Nei, det er en stemme
uten kropp (incorporeal).
stjernepleksuset. Denne navngivningen har ingenting å gjøre med den konvensjonelle legevitenskapens plexus solaris («solar plexus») som har sitt navn
etter alle nervetråder som stråler ut i nettverket av nerver bak magen under
brystet.
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4) Skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlene: Utsondring
av hormoner fra skjoldbruskkjertelen i mannskroppen gir dyp
røst, og barten gror. En blir også mer selvstendig. Hvis denne
kjertelen ikke utvikles, vil menn være kranglevorne. Kvinner vil
ha samme skavank og vil også bli en anelse irrasjonelle. Selvgodhet, eller forfengelighet, vil også utvikle seg med lav utsondring fra skjoldbruskkjertelen. Dette er alt sammen ikke-medfødte instinkter.
I en mann fra et varmt land vil samtlige kjertler være fullt
utviklet ved 24 års alder. I kalde land vil denne utviklingen være
nådd omtrent to år senere. Etter 39 års alder inntrer et mildt
forfall i den fysiske kroppen, men det er vekst på det psykiske
området. Etter 50 års alder i varme land og 51 i kalde land skjer
det ytterligere fysisk forfall og noe mentalt forfall setter inn. Etter 60 års alder i varme land og 61 i kalde land vil tankekraften
gradvis bli svekket.
Menneskekroppen er en biologisk maskin. Dette er historien om menneskekroppen og menneskelige pleksi.
Jeg har bare snakket om en liten del av denne kunnskapen
fordi det er mulighet for at den kan bli misbrukt. Mye forskning
trengs på dette området for de levende vesenenes helhetlige velferd.
5) Hypofysen og epifysen: Som et resultat av åndelig praksis i
tidligere liv tar epifysen til å fungere noe enormt ved tretten års
alder etter at kjønnskjertlene er utviklet slik at ens tørst for åndelighet vekkes. Hvis en slik person blir riktig ledet av en veileder, gjør vedkommende åndelig framskritt. Hvis en kommer i
dårlig selskap, faller en fort.
Etter å ha mottatt åndelig veiledning stiger ens sinn opp fra
hypofysen til epifysen, og med sinnet konsentrert på epifysens
styringspunkt oppnår en på kort tid frelse.
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Den Høyeste Bevissthet anvender mikrovita på ulike kjertler og underordnede kjertler.* Han gir denne hjelpen til åndelige
aspiranter i den siste fasen av det tredje [rent psykiske] planet
og på det fjerde [åndelige] planet. De fleste kjertlene fungerer i
de første [fysisk-psykisk] og andre [psykisk-fysisk] psykologiske dimensjonene. Hypofysen har med den tredje dimensjonen å gjøre, og epifysen med de tredje og fjerde dimensjonene.
Åndelige aspiranter bør være omhyggelige med å foredle
hypofysen ettersom det bidrar til den åndelige utøvelsen. Utsondringen fra de øvre kjertlene ivaretar en balanse i samtlige
øvrige kjertler. Hypofysen er psykisk-åndelig av natur og epifysen er åndelig av natur.
Når det gjelder pleksi (cakraer) så er de livets biopsykologiske hemmeligheter. I ikke-levendegjorte ting skjer det ingen
utsondring av hormoner fra pleksi. Her skjer uttrykk gjennom
utvidelse og sammentrekning av rommene mellom deres atomer og molekyler.
Den Høyeste Bevissthets nåde virker på samtlige pleksi.
Den Høyeste Bevissthets forsonende tiltak skjer gjennom alle
pleksiene—ikke bare gjennom hypofysen [forbundet med månepleksuset; ájiṋa cakra] og epifysen [forbundet med konglepleksuset; sahasrára cakra]. Negative mikrovita fungerer ikke
i hypofysen og epifysen. Positive mikrovita fungerer gjennom
samtlige pleksi.
Som en hovedregel uttrykkes den Høyeste Bevissthets nåde
med positive mikrovita i forskjellige pleksi. Merkbart, eller begripelig, kommer det en sødmefylt aroma fra det aktuelle
pleksuset. Når en åndelig aspirant oppnår mental konsentrasjon eller sinnsro, som i madhura sádhaná,† merker

* Baba regner i utgangspunktet epifysen (pinealkjertelen) og hypofysen (pituitary) som kjertler, og alle andre kjertler som underordnede kjertler.
† En form for særlig sødmefylt åndelig utøvelse.
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vedkommende en sødmefylt aroma og sinnet blir stille og samlet. Den Høyeste Bevissthet gir lykksalig berøring gjennom
ulike pleksi.
Lymfens betydning
Lymfekjertlene sørger for råmateriale—lymfe—til fabrikkene—kjertlene—og overskuddet av lymfe går til hjernen og
gir næring til nervecellene i kraniet. Når lymfen kommer i kontakt med en aktivisert kjertel skapes det hormoner.
Lymfekjertlene, som er forbundet med testiklene, begynner
å fungere når testiklene begynner å fungere ordentlig. Råmaterialet for testiklene er hormon produsert av lymfekjertlene.
Denne lymfen omdannes til sæd av testiklene. Når lymfen når
stjernepleksuset (anáhata cakra), utvikles kjærlighet og ømhet
for barn. I kvinnekroppen skapes egg i eggstokkene. Annen
lymfe bidrar til at kroppen ivaretar energi og fysisk glamour, og
i kvinner blir noe av det til melk.
Stjernepleksuset kan ikke fungere ordentlig hvis ikke tilførselen av lymfe er kontinuerlig eller regelmessig. Åndelige aspiranter har en høy utsondring av lymfe i stjernepleksuset. Som
følge av det blir kjærlighet til barn omdannet til kjærlighet til
det Høyeste. Kjærlighet til enkeltvesener blir forvandlet til
kjærlighet til den Høyeste Bevissthet. Med det blir lymfe årsak
til psykisk endring.
Visse steder i kvinnekroppen blir lymfekjertler svært aktive, og i mannskroppen andre steder. Hos halvvoksne jenter og
gutter oppstår det en særlig form for nervefornemmelse i
kjønnsorganene. Denne fornemmelsen øker vedkommendes vigør og gir en følelse i sinnet: «Jeg må gjøre noe.» På dette alderstrinnet avgjør en, eller en forsøker å avgjøre, sin fremtid. Hvis
valget er feilaktig, vil en ikke lykkes. Hvis en for eksempel ønsker å studere til lege, men presses av foreldrene til å bli ingeniør,
kan det være at en ikke blir fremgangsrik. Men hvis valget er
godt vil en lykkes. I varme klima skjer dette med gutter i
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søttenårsalderen og med jenter i sekstenårsalderen, og i kalde
klima i nittenårsalderen med gutter og i attenårsalderen med
jenter.
Lymfekjertlene leverer råvarene til fabrikkene. Alle kjertler er
fabrikker. Hvis menn spiser sterkt krydret statisk mat eller alt
for mye animalske proteiner vil mengden lymfe minske og omdanningen av lymfe til sæd vil øke. Dette vil gi en forholdsmessig intellektuell tilbakegang. En ser gjerne at folk som spiser
mye animalske proteiner har mange barn. Dette får sine egne
sosiologiske konsekvenser.
Menn bør ha god kontroll over omdanningen av lymfe til
sæd. Dette hører til meditasjon på det Høyeste, Brahmacarya
sádhaná. Menn bør ha skikkelig kontroll over kroppen sin. Mennesker bør være rene—sentiente—i mat, sinn og intellekt.
Selv om kjøttetere kan være sluere eller mer utspekulerte
enn kornetere, er de gjerne mindre intellektuelle. Det vil være
vanskelig for en tiger, katt eller en hund å utøve åndelige øvelser. En ape eller en ku kan utøve åndelige øvelser ettersom de
får mye klorofyll fra gress og annen grønn vegetasjon. Kornetende dyr produserer mer lymfe enn kjøttetere. Det er grunnen
til at deres hjerner er mer utviklet.
Apers lymfekjertler er høyt utviklet, selv om de bruker
svært lite av lymfen sin. Derfor kan de hoppe så mye. Mennesker kan ikke hoppe som aper fordi mer av deres lymfe går til
hjernens funksjoner. Menneskelige kvaliteter utvikler seg med
økningen av mengde lymfe.
Lymfe trengs i produksjonen av melk. Kvinner flest kan bevege seg raskt før de føder barn, men siden kan de fleste ikke
bevege seg like raskt. Rådyr er kornetere og kan bevege seg
raskt, men de gir lite melk ettersom de bruker lymfekjertlene
sine så mye. Fordi kuer produserer svært mye melk, kan de ikke
bevege seg raskt.
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Dyr som er vegetarianere produserer mer lymfe fordi de får
klorofyll fra gress og andre grønne vekster. Derfor er hjernene
deres mer utviklet enn ikke-vegetarianeres. Dyr som nærer seg
på animalske proteiner på bekostning av grønne vekster, lider
av mangel på lymfe ettersom animalske proteiner inneholder
svært lite klorofyll. Tigre og katter er kjøttetere, og produserer
dermed mindre melk. Kuer og bøfler produserer mye melk ettersom de får klorofyll fra grønt gress og grønn vegetasjon.
Mat med et høyt innhold av klorofyll gir maksimalt med
lymfe, som grønne grønnsaker og ikke minst tuppene av stammene på slyngplanter. Kornetende dyr produserer mye melk,
mens kjøttetende dyr som hunder, gir veldig lite melk.
Lymfe produseres også av animalske proteiner, men ettersom animalske proteiner produserer mye varme i menneskekroppen, blir lymfen fort omdannet til sæd. Aper og dyr produserer mye lymfe, men den blir ikke omdannet til sæd fordi den
brukes i løping og hopping.
Hva er det innledende stoffet i fremstillingen av lymfe?
Lymfe produseres fra den energi og livskraft en får fra de femfoldige faktorene her i universet—vann, luft og lys. Dette er det
innledende stoffet. Sluttproduktet er shukra.* Det er det mest
utviklede stoffet—kremen av alle kremer. Klorofyll setter fart
i framstillingen av lymfe, men det er ikke det innledende stoffet.
I noen mennesker forvitrer altså det meste av lymfen og de blir
dermed i noen grad intellektuelt tilbakestående. Hos åndelige
aspiranter forblir det meste av lymfen i kroppen, så de har ingen
grunn til å lide av noen som helst intellektuell mangel. Dermed

* «Denne vitale vesken eller livssaften har tre stadier: lymfe (práńa-rasa eller
lasiká), sperma og sædveske.» -Fra «Liv, død og uforløste drivkrefter» i Ide og
ideologi. Hos kvinner går overflødig lymfe med til å nære eggcellen, og ikke
minst fosteret, mens den hos menn blir til sperma og sædveske. Overskuddet, etter at alle fysiske fordringer er dekket, går til hjernen og nærer cellene
der.
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er åndelige aspiranters intellektuelle standard relativt høyere
enn hos folk flest.*
Positive eller negative katalyserende faktorer virker i betydelig grad inn på fremstillingen av lymfe. Positive psykiske og
positive fysiske miljøer er positive katalyserende faktorer, og
negative psykiske og negative fysiske miljøer er negative katalyserende faktorer. Selv når maten en spiser er sentient, men
miljøet er negativt er dette skadelig for ens mentale framgang.
Kinosaler, bordeller og travle kommersielle steder er negative
fysiske miljøer. Negative debatter, negative medier og negative
tanker som finner bredt nedslagsfelt i befolkningen er negative
psykiske miljøer—negative katalyserende faktorer. Hvis miljøet er oppløftende, som i Anandanagar, er det et positivt fysisk
miljø—en positiv katalyserende faktor. Der det er mange åndelige aspiranter og oppløftende samtaler vil det oppstå et positivt psykisk miljø. Dette vil bidra til utviklingen av lymfe.
Lymfe er i seg selv et hormon som omdannes via diverse
kjertler til andre hormoner. Lymfe er det innledende hormonet.
Framstillingen av hormoner i de øvrige kjertlene avhenger av de
positive og negative katalyserende faktorene. Derfor la Shiva i
gammel tid så stor vekt på oppløftende samvær. Godt selskap
gir et positivt psykisk miljø. Godt selskap fører til frigjøring
mens dårlig selskap er årsak til binding.
Psykisk lengsel etter psykisk føde/næring
Pabulum er et latinsk ord.† Den gjengse betydningen av dette ordet er ikke presis. Ábhoga på sanskrit er mer dekkende: Ábhoga:
á – bhuiṋj + ghaiṋ. Forstavelsen á vil si «mot»; grunnverbet
bhuiṋj betyr «å nyte»; og endelsen ghaiṋ gjør det til et
Det vil si at de som følger denne anbefalte livsstilen vil ha en mer konstruktiv mental utvikling enn de ellers ville hatt, og omvendt. Dette betyr ikke at
«alle åndelige utøvere er mer intellektuelt utviklet enn alle andre»; Baba
fremhever hele tiden «relativt sett». Utgangspunktet er jo så forskjellig.
† Pabulum (pabula i flertall) betyr fysisk eller mental føde eller næring.
*
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verbalsubstantiv. Så ábhoga: psykisk næring eller føde. Ikke
mange kjenner til termen ábhoga, derfor bruker folk pabulum.
En kan nyte både fysiske og psykiske ting. Sett at en nyter
en søtsak—søtsaken er nytelsesobjektet, en fysisk pabulum. En
edel tanke er psykisk pabulum. Hvis det psykiske objektet er
en søtsak går den psykiske bevegelsen mot noe grovt; hvis det
er noe subtilt beveger sinnet seg mot det subtile og vil selv bli
subtilt. Til og med når startpunktet for utstrømmingen er
grovt, men sinnet fortløpende tenker på noe subtilt, vil sinnet
bli subtilt—høydepunktet, sluttpunktet, er subtilt. Så der oppfyllelsen er grov blir sinnet forgrovet, og der oppfyllelsen er subtil blir sinnet subtilt.
Samtidig med at sinnet beveger seg mot et bestemt objekt
må det ivareta sin parallellitet med den fysiske strukturen. Forbindelse i ordentlig tilpasning og parallellitet mellom det psykiske og fysiske legemet betyr liv, og atskillelse under ugunstige omstendigheter fører til død. Hvis det er alvorlige eller
kraftige hindringer i utstrømmingsprosessen (av psykisk-fysiske bølger) går parallelliteten tapt.* Hvis parallelliteten, samsvaret, går tapt inntreffer døden—kroppen og sinnet vil skilles.
Det er to årsaker til død: fysisk og psykisk. Fysisk død inntreffer når den fysiske strukturens bølger blir forgrovet som et
resultat av aldring eller annen fysisk defekt. Psykisk død skjer
når psykisk konflikt enten øker eller reduserer lengden av de
mentale bølgene med enten henholdsvis mer subtile eller mer
grove tankebølger. Også her vil parallelliteten gå tapt og de fysiske og psykiske legemene vil skilles.
Så hvis ens lengsel, langs en bestemt vei mot framskritt,
hindres, vil parallelliteten mellom sinn og kropp gå tapt. For å
kunne bevare parallelliteten med de livgivende egenskapene
blir det i slike tilfeller avgjørende nødvendig med psykisk avledning.
*

Som når et avgjørende viktig mål i livet synes tapt, eller alt virker håpløst.
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Menneskers psykologi anspores av visse prinsipper, kuers
psykologi av andre prinsipper, og gribbers av helt andre prinsipper. Hver og en følger sin vei. Sett at et menneske dør av kopper eller kolera. En gribb vil ikke dø hvis den spiser en menneskekropp infisert med slike sykdommer. Men hvis en mann spiser kjøtt av en person som har dødd av kolera vil han antakelig
dø. Sånn er det fordi menneskers og gribbers pleksi er forskjellige.
Mennesker må fortsette videre ved hjelp av solide kunnskaper om anstendighet og uanstendighet. De må sørge for at det
er balanse mellom sosial anstendighet, politisk anstendighet og
psykisk anstendighet. Ens forhold til ens bror, søster, mor, hustru og så videre er alle forskjellige. En kan ikke være med sin
søster som man er med sin hustru. Det å ivareta anstendige relasjoner med forskjellige personer hører med til det som sømmer seg. Mennesker må ikke gå utover grensene for psykisk anstendighet. Hvis man opprettholder en god balanse og anstendighet vil verden være balansert og dynamisk (pramá), og jorda
vil være et paradis.
Høydepunktspsykologi
Når menneskesinnets bevegelse ikke slingrer av sted i mange
sidebevegelser—nord, sør, øst og vest—men mot det Høyeste
Vesen, blir sinnet høydepunktsrettet.* Dette samlede sinnet går
enten opp i Makrokosmos, eller gir slipp på sin egen eksistens
i den Høyeste Kognitive Evnen, Parama Puruśa.
På Shivas tid foretrakk yogier og biopsykologer kjølige klimaer. På den tiden drev de med all slags parapsykologisk forskning. Selv i dag renner yogier til Himalaya med dette for øyet.
Ananda Marga meditasjon er en biopsykologisk utøvelse.
Hvis en utøver meditasjon i et bestemt liv, uten å oppnå
frelse, må en vende tilbake til menneskelivet. Under slike
* Begrepene Baba bruker her er «apexed» og «pinnacled» sinn. Toppunktet i
en trekant og toppen av en fjelltind er eksempler på apex og pinnacle.
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omstendigheter kan det være at en husker sitt tidligere liv, eller
ikke—det avhenger av hypofysen. Da vil en i den senere delen
av ens nåtidige liv, si i førtiårsalderen eller senere, hvis ens sinn
når epifysen, oppnå frelse.
Helst bør en begynne med biopsykologisk-åndelig utøvelse
så snart som mulig etter fylte fem år. Hvis det ikke lar seg gjøre,
bør en i alle fall begynne med åndelig utøvelse i trettenårsalderen etter at kjønnskjertlene utvikles og følelsen av ansvar og
plikt vekkes i sinnet.
Hypofysepleksuset [månepleksuset med sentrum mellom
øyebrynene] står sentralt i åndelig framgang, særlig dets
venstre del [fra utøverens side]. Hvis venstre del av dette
pleksuset er utviklet og den høyre delen ikke er det, vil en etter
sin død bli gjenfødt med en menneskekropp og fortsette å utøve
meditasjon. Når en åndelig utøver når epifysen oppnås frelse.
Hvis begge sider av hypofysepleksuset er fullt utviklet blir en
selvvitende, om ikke allvitende. (På latin heter allvitende omniscient, og på sanskrit trikáladarshii-sarvajiṋa.)
Det sies at hypofysen er Shivas tredje øye, men den er i realiteten Hans allvitenhet gjennom hvilken Han ser de tre tidene—fortid, nåtid og framtid.
Hvis en er ute av stand til å oppnå frelse i et bestemt liv, får
man en menneskekropp i det neste livet og ledes av parapsykologi. I det neste livet husker en, opp til tretten eller fjorten års
alder, alt som har med det tidligere livet å gjøre, men så snart
testiklene eller eggstokkene begynner å fungere, glemmer en
som regel fortiden. Dette skjer fordi så snart kjønnskjertlene
begynner å fungere, utvikler man en særlig tiltrekning mot
denne jorda. Hvis en ikke glemmer fortiden, dør en, vanligvis i
tretten, fjorten eller femten-årsalderen. Hvis en glemmer fortiden, vil en ikke dø. De som har oppnådd frelse kan huske sine
tidligere liv eller ikke, som de vil. Dette hører til parapsykologi.
Så hvis en ikke oppnår frelse i et bestemt liv, etter at testikkelkjertlene eller eggstokkene begynner å fungere, vil en måtte
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bli en åndelig aspirant og forlate hjemmets arne for å lykkes i
sitt åndelige liv.
Grunnen til at disse menneskene gjenfødes er for å gå igjennom de reaktive drivkreftene fra sine tidligere liv—noen av de
reaktive drivkreftene deres er ennå ikke uttømt. De blir gjenfødt bare for å gå igjennom den glede og smerte som de tidligere
reaktive drivkreftene deres gir. Mann i dette livet, kvinne i
neste liv; i dette livet en gutt, i neste liv en jente. I livet etter det
kan en bli selvvitende, om ikke allvitende.
Guruens nåde
For å gjøre sinnet høydepunktsrettet, må en meditere på Guruen i Guru cakra. Guru cakra er rett under epifysen, selv om
sahasrára cakra og Guru cakra i realiteten er det samme. Så sinnet må samles i Guru cakra, og alle potensialene i det ubevisste
sinnet skal også styres herfra. I det øyeblikk en oppnår fullkommen konsentrasjon blir en allvitende.
Hvorfor konsentrerer åndelige aspiranter seg om Guru
cakra og ikke om epifysen i dhyána? Fordi Guru cakra er den
indre delen av sahasrára cakra.
En åndelig aspirant bør ikke utøve åndelighet for å bli allvitende. Snarere må en åndelig aspirant utøve åndelighet for å tilfredsstille den Høyeste Bevissthet i form av Parama Guru. Derfor er det helt riktig sagt: «Guruens nåde er alt» (Guru krpáhi kevalam).
Det er ingen forskjell på menns og kvinners epifyse og hypofyse, men det er mange forskjeller på de andre kjertlene. Derfor tar de feil som sier at kvinner ikke kan oppnå åndelig frelse.
Kvinner og menn har samme rett til åndelig frelse.
Den høyre siden av hypofysepleksuset (ájiṋácakra) kontrollerer kvalitetene, egenskapene og mengden av de venstre tilbøyelighetene, som er litt mer enn 400 i tallet. Den venstre siden av hypofysepleksuset kontrollerer kvalitetene, egenskapene og mengden av de høyre tilbøyelighetene, som også er noe
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over 400 i tallet. Til sammen er de noe færre enn 850. Når begge
sider av hypofysepleksuset er fullt utviklet og fullt nyttet oppnår man høydepunktsintellekt.
Venstre tilbøyeligheter er de som har en degenererende og
fordervende virkning, som sjenerthet, skamfullhet, melankoli
og frykt. Høyre tilbøyeligheter er de som baner vei for overbevissthet. Med normal utsondring av hormoner fra den første
bikjertelen i mańipura cakra, oppstår tilbøyelighetene sjenerthet og skamfullhet. Slik frambringelse av sjenerthet er en påprakket, ervervet saḿskára. Dette skjer bare når miljøet bidrar
til å skape denne tilbøyeligheten. Den samlede virkningen av
høy utsondring av den femte og den sjette bikjertelen i ildpleksuset er melankoli. Som følge av lav utsondring i de niende
og tiende bikjertlene skapes det fryktkompleks.
Hvis en kommer i gang med åndelige øvelser sent i livet, og
den venstre siden av hypofysepleksuset er utviklet, kan en
huske sitt foregående liv. Når den høyre siden er utviklet, men
ikke den venstre, vil vesenet ikke få en menneskelig struktur
med utviklede nerveceller, men vil få kroppen til et utviklet dyr
som hund, ku eller ape. I slike tilfeller vil vedkommende huske
sitt tidligere liv til kjønnskjertlene begynner å fungere. Når
kjønnskjertlene begynner å fungere glemmer vedkommende
sitt foregående liv, og hvis dyret ikke glemmer dette så dør det.
Når, i sjeldne tilfeller, en person ikke glemmer sitt tidligere liv
eller dør, blir vedkommende et åndelig geni, en eneboer, eller en
arbeider i en misjonærorganisasjon.
Gode tilbøyeligheter kan forsterkes eller svekkes med mikrovita ved Makrokosmos’ hjelp. Gode tilbøyeligheter kan styrkes med positive mikrovita og svekkes med negative mikrovita.
Dårlige tilbøyeligheter kan styrkes med negative mikrovita og
svekkes med positive mikrovita.
Når Guruen er tilfreds med disiplenes innsats, velsigner
Guruen dem ved å oppmuntre og styrke deres gode tilbøyeligheter og redusere de dårlige med mikrovita. De gode
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tilbøyelighetene styrkes med positive mikrovita og de dårlige
reduseres med positive mikrovita. Med mikrovita gjør Guruen
det nødvendige for å øke eller minske utsondringene fra kjertlene.
Hvis den Høyeste Bevissthet er tilfreds med en gutt anvender
Han positive mikrovita på alle hans pleksi, og vedkommende
nyter dermed lykksalighet. Det er bemerkelsesverdig at en utøver, ved hjelp av Guruen, oppnår frelse på kort tid etter å ha
nådd den tredje fasen av åndelig utøvelse.
Et menneske er akkurat som en maskin—eller en mekanisk
dukke—i hendene på Makrokosmos. Utøv åndelige øvelser for
å tilfredsstille den Høyeste Bevissthet, det Høyeste Kognitive
vesen, og Han vil gjøre alt. Hvis en får en sadgurus ledelse i tretten-, fjorten- eller femtenårsalderen, og retter sine potensialer
mot den Høyeste Bevissthet i åndelige utøvelser, vil en garantert lykkes i livet.
3. juni 1987, Calcutta
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Mikrovitum og dets
virkning på menneskets
kropp og sinn
Emnet for dagens foredrag er mikrovitum og dets virkning på
menneskets kropp og sinn. Som dere vet går mikrovitum gjennom inferenser, og forskjellen, eller den grunnleggende forskjellen, på positivt mikrovitum og negativt mikrovitum er at positivt mikrovitum begynner sin reise i månepleksuset* og kan gå
begge veier—mot den menneskelige ånds mer subtile eksistens
og også mot den menneskelige eksistens’ grovere manifestasjoner eller utstrømninger—mens negativt mikrovitum ikke kan
nå over det fysisk-psykiske pleksuset† og bare kan gå nedover.
Det kan påvirke månepleksuset indirekte, men ikke direkte.
I det kosmiske rommet beveger både positive og negative
mikrovita seg gjennom det kosmiske sinns inferenser—de
indre inferensene i det kosmiske sinn, og også ved hjelp av den
grovere delen av ektoplasmaer.‡ Som dere vet, virker både ånd
og det fysiske på den ektoplasmiske strukturen. Den grovere
* Baba kalte området rundt ájiṋa cakra i høyde mellom øyebrynene for månepleksus ettersom infrarødt og ultrafiolett lys (fra sola via månen) blir tatt
opp i kroppen via dette punktet.
† Baba kalte området rundt vishuddha cakra i høyde med strupen for fysiskpsykisk pleksus og for solpleksus. Grunnen til at han kalte dette for «solar
plexus» er at sollys virker biopsykologisk inn her. (Konvensjonell medisin
kaller et punkt mellom navlen og brystet for solar pleksus fordi det stråler
ut nervetråder derfra.)
‡ I det kosmiske sinn er alt indre virkelighet, mens de grovere delene av ektoplasmaer kommuniserer ytre virkelighet for den enkelte.
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delen er nært forbundet med den fysiske strukturen og den mer
subtile delen er forbundet med åndelighet.
I et bestemt pleksus, si i det basale pleksuset,* blir ønsket
om å øke menneskelige lengsler skapt eller oppmuntret både av
positive og negative mikrovita. Men de negative mikrovitaene
oppmuntrer til å gå mot grovhet, og de positive mikrovitaene til
å omdanne eller forvandle grove ønsker til mer subtile. Ønskene
om å lykkes i alle verdslige forhold forårsakes både av positive
og negative. Men de negative gjør en person selvisk og de positive gjør en person til universalist. På den måten kommer lengselen etter fysiske ting eller fysisk velstand av negativt mikrovitum, og lengselen etter å oppnå noe kosmisk kommer av positivt mikrovitum.
Det er karakteristisk for mennesker—eller snarere er det
karakteristisk for alle levende vesener—å befri seg fra alle lenker som gjør dem små og ubetydelige. Ønsket om å være fri på
det verdslige sosial-politiske-økonomiske livets område kommer av negativt mikrovitum, mens ønsket om å oppnå helhetlig
frigjøring kommer av positivt mikrovitum. Likeledes kommer
den likegyldige holdningen til noe i det flytende pleksuset† av
begge typer mikrovita, men denne likegyldige holdningen til
noe godt og velgjørende kommer av negative mikrovita og den
likegyldige holdningen til noe grovt kommer av positive mikrovita. Manglende ansvarsfølelse—uansvarlighet—kommer av
negativt mikrovitum når det gjelder noe nobelt, og av positivt
mikrovitum når det gjelder noe begrenset. Likeledes tolererer
en urett når inspirasjonen kommer av negativt mikrovitum, og
en tolererer ikke urett når en er inspirert av positivt mikrovitum.

* Baba kalte området rundt múládhára cakra for basalt pleksus og jordpleksus.
† Baba kalte området rundt svádhiśt́hána cakra for flytende pleksus ettersom
det kontrollerer flytende materie.
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Det å ikke anerkjenne noe utover området for sansene eller
de sensoriske organene—denne innstillingen eller mentaliteten
kommer av negative mikrovita, og innstillingen «ikke å anerkjenne noe forbigående eller bevegelig som absolutt» kommer
av positive mikrovita. Disse tendensene er forbundet med den
grunnleggende ånden i det flytende pleksuset.
Likeledes fungere disse positive og negative mikrovitaene
begge i ildpleksuset, i luftpleksuset,* i det fysisk-psykiske
pleksuset [vishuddha cakra], i månepleksuset og i det okkulte
pleksuset.† Men mens positivt mikrovitum kan fungere av seg
selv i månepleksuset, kan ikke negativt mikrovitum trenge direkte inn over det fysisk-psykiske pleksusets område. Hvis det
vil gå høyere, vil det ha en indirekte virkning på månepleksuset,
men ingen direkte påvirkning. Så med negative mikrovita kan
den mikrovitale ånden virke bare hvis den blir utført av et mektig vesen, ellers ikke. Likeledes kan psykiske sykdommer forbundet med månepleksuset inntre når kraften i de negative
mikrovitaene er mye større enn de positive mikrovitaenes som
virker i månepleksuset. (Hvis en persons månepleksus er negativt påvirket av negative mikrovita, blir en gjerne kalt «månesyk» [«lunatic» på engelsk]. Folk trodde og tror at den slags
mentale lidelser kommer av månen eller av måneskinn.)
For å bekjempe virkningen av negativt mikrovitum på månepleksuset må en oppmuntre til rettenkning, god tenkning og
meditasjon. En som utøver åndelighet, som gjør åndelig
sádhaná eller meditasjon, kan ikke bli angrepet av negativt
Baba kalte området rundt mańipura cakra i høyde med navlen for ildpleksus, og området rundt anáhata cakra midt i brystet for luftpleksus og
stjernepleksus—luftpleksus fordi det kontrollerer luftelementet, og stjernepleksus fordi lys fra alle mulige himmellegemer virker biopsykologisk inn
her.
† Baba kalte området rundt guru cakra for okkult pleksus. «Guru cakra ligger
like nedenfor pinealkjertelen [epifysen eller konglekjertelen] selv om sahasrára cakra og guru cakra er nesten det samme.» -Fra «Aspekter av biopsykologi» s. 65.
*
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mikrovitum. En person i meditasjon kan ikke bli angrepet av
negativt mikrovitum, men positivt mikrovitum kan virke direkte i månepleksuset og det kan nå, eller rettere sagt når det
okkulte pleksuset (guru cakra). Men det kan ikke nå videre
over det okkulte pleksuset—det kan ikke berøre det makrotilbøyelige pleksuset [sahasrára cakra]. (Mikrotilbøyelige aktiviteter vil si aktiviteter som har med mikrokosmos’ tilbøyeligheter å gjøre, og makrotilbøyelige aktiviteter vil si de aktivitetene
som har å gjøre med tilbøyelighetene for alle skapte veseners
helhetlige utvikling.)
«Når dharma forfaller og adharma hever sitt stygge hode, gjenskaper Jeg Meg selv.»
(Yadá yadá hi dharmasya glánirbhavati Bhárata
Cábhyutthánamadharmasya tadátmánaḿ srjámyáham.)

I denne strofen betyr dharmas gláni negative mikrovitas herredømme. De kan ikke komme i kontakt med den høyeste delen, det høyeste vesenet i det multitilbøyelige pleksuset. For å
nå det høyeste målet i det multitilbøyelige pleksuset må en utøve åndelighet, gjøre åndelig meditasjon, åndelig sadhaná, åndelig praksis, og en behøver også et stort vesens nåde.
«En kan oppnå den høyeste tilstanden med de opphøydes velsignelser, og med ørlite grann Makrokosmisk nåde.»
(Mahatkrpayaeva bhagvatkrpáleshádvá.)

En trenger enten en stor persons nåde eller den Høyeste Bevissthets nåde. Verken positivt eller negativt mikrovitum kan
gjøre noe der.
Nå opprettholder disse mikrovitaene—positive eller negative—balansen i universet. Når den kollektive styrken i negative mikrovita i universet blir større enn de positive mikrovitaenes går verden mot degenerering, og når den kollektive virkningen av de positive mikrovitaene er større enn de negative
mikrovitaenes skjer det åndelig revolusjon. Hvis
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månepleksuset angripes av negative mikrovita går verden raskt
mot degenerering, og slik degenerering er nå under utvikling
her i universet.
Dere må gjøre noe konkret for å redde universet fra den fordervende virkningen av negative mikrovita, ellers er ikke bare
menneskehetens, men alle levende veseners framtid mørk. Så
dere må blir mer aktive og samarbeide med størst mulig tempo
og mest mulig glød for å gjøre noe konkret ved hjelp av positive
mikrovita. Negative mikrovita vil ikke hjelpe dere her.
31. desember 1987 RU, Anandanagar
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Mikrovitas bevegelighet
og bevegelse
Emnet for dagens foredrag er mikrovitas bevegelighet og bevegelse. Som dere vet, beveger alt i universet seg. Hastighet er ikke
bare det essensielle ved livet; hastighet står for eksistens; der
det finnes noe finnes det også hastighet og bevegelse—både levende og ikke-levendegjorte vesener beveger seg nødvendigvis.
Mikrovitas posisjon er akkurat i overgangen mellom det levendegjorte og det ikke-levendegjorte. Også mikrovita beveger
seg, og de bryr seg ikke om noen barrierer eller hindringer mellom planeter eller i verdensrommet. De beveger seg. Hvordan
beveger de seg? Hver eneste bevegelse i universet er pulserende,
ingenting går i rett linje. Bevegelsen er i noen grad vinklet, kantete; og der hastigheten er lavere, det vil si der hastighet ikke er
den dominerende faktoren, blir bevegelsen litt rundaktig. Der
den er rundaktig kalles det kalá og kástá på Sanskrit. Ellers er
den kantete, vinklet. Jo større hastigheten er, dess mindre
(spissere) blir vinkelen forårsaket av den.
Mikrovita beveger seg; de bryr seg ikke om noe hinder,
ingen barrierer, fysiske eller suprafysiske; men ettersom mediene de går igjennom er inferensbaserte, har bevegelsen deres
med den fysiske verden å gjøre. Som jeg forklarte dere klart og
tydelig i fjor finnes det både positive og negative mikrovita. De
negative beveger seg i det fysiske og berører den psykiske verden, men de kan ikke tre inn i den psykiske verden. Sånn er det
med negative mikrovita. Positive mikrovita beveger seg fritt i
de fysiske og psykiske verdenene, og berører grensen til den åndelige verden, men kan ikke tre inn i den åndelige verden. Så for
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å bidra til opphøyelse eller akselerasjon, eller snarere for å skape
akselerert bevegelse, kan mikrovita hjelpe en indirekte i den åndelige verden, men direkte hjelp i den åndelige verden kommer
av Herrens store nåde.
Når negative mikrovita beveger seg i den fysiske verden, beveger de seg på en pulserende måte, og skaper vinkler, og der hastigheten er svært høy er vinklene mindre, med et lavere gradantall. Gjennom sin bevegelse berører de alt som er statisk i den
fysiske verden. Når det gjelder levende vesener berører de negative mikrovitaene de statiske delene av den fysiske kroppen.
Disse negative mikrovitaene ivaretar en form for tilpasning med
den fysiske verdens statiskhet, og også med den enkeltes fysiske skikkelse. Men der det finnes en vinkel i den statiske verden, hvor vil den neste vinkelen finnes? Den vil garantert finnes
i den muterende [rajasiske] verden. Den går inn for å ivareta en
slags tilpasning med den muterende verden, og som følge av
vinkelen forårsaket av negative mikrovita i den muterende verden, i den muterende delen av alle slags strukturer eller skikkelser, vil det muterende vesenet gjennomgå en slags forandring: Dets virkeområde minsker, dets tetthet øker, og følgelig
blir dette vesenet etter hvert omdannet til statiskhet, og det tilgrensende statiske området øker. Med dette øker statiskheten
i ens eget område både i omfang og tetthet. Også den muterende
delen gjennomgår visse forandringer og omdanninger. Følgelig
endres også renheten—det sentiente—i de sentiente delene i
den fysiske sfæren. Dette er årsaken til man bør gå inn for å
holde ikke bare kroppen sin ren, men også sinnet, for et sinn
opptatt av degenererende tenkning åpner seg for negative mikrovita. Godt selskap, gode bøker, god litteratur, gode sanger og
kiirtan opphøyer sinnet slik at sinnet blir foredlet. På den måten får ikke negative mikrovita store muligheter til å komme i
kontakt med de muterende og sentiente delene av strukturen.
Så vi ser at med negative mikrovita blir ikke bare den statiske delen styrket, men den muterende delen blir svekket og
90

Mikrovitas bevegelighet og bevegelse

den sentiente delen blir også svak. Bevegelsen til negative mikrovita er alltid pulserende og aldri sirkulær.
Så har vi positive mikrovita. Dere vet at positive mikrovita kan
bevege seg fritt i den fysiske verden, i enhver fysisk struktur, og
de kan også bevege seg fritt i psykiske strukturer, men de kan
ikke nå utover den sentiente verden. Bevegelsen deres i den fysiske strukturen eller i den ytre fysiske verden er på alle måter
vinklet, men i den psykiske verden er den mer rundaktig. Hvis
sinnet er opptatt av eleverte tanker, blir den rundaktige bevegelsen forvandlet til vinklet bevegelse,* det vil si at kalá og kástá
blir vinklet; og de positive mikrovitaene berører ikke bare den
statiske delen av en struktur—de skaper vinkler også i den sentiente delen, noe som også fører til at den tilgrensende muterende delen også blir påvirket. Som et resultat av dette mister
den statiske delen også i noen grad sin statiskhet.
Så vi ser at positivt mikrovitum helliggjør den fysiske kroppen, helliggjør det psykiske legemet og bidrar til åndelig opphøyelse, ikke bare for den menneskelige skikkelse, men for alle
levende vesener; og det bidrar til tanken på den Høyeste Bevissthet, det bidrar til den innadrettede, tilbakevendende (pratisaiṋcara) delen av den Høyeste Bevissthets tanke eller viljehandling for å skape en bedre verden. Vi bør alltid bestrebe oss
på å invitere positive mikrovita i vår helhetlige og integrerte utvikling, ikke bare for en bestemt menneskekropp eller en bestemt levende organisme, men for den helhetlige utviklingen av
alt og alles eksistens; det vil si at alle eksistensielle evner må
nyte godt av dette positive mikrovitumet. Ikke-levendegjorte
ting vil bli levende, karbonatomer som sover i et ikke levendegjort legeme vil våkne til liv, og den vitaliteten vil gradvis bli
forvandlet til en gigantisk levende struktur som et menneske.
* Det vil si at eleverte tanker tiltrekker seg positive mikrovita som øker hastigheten i den sentiente sfæren, slik at den begynner å påvirke muterende og
statiske elementer i psyken og også i den fysiske strukturen.
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Dere må huske at her skal vi innby positive mikrovita for vår
helhetlige utvikling og helhetlige opphøyelse, og vi skal avvise
utviklingen av negative mikrovita ettersom de er skadelige for
utviklingen av et sødmefylt og skjønt univers.
28. mai 1988 RU, Anandanagar
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Mikrovita og deres
innvirkning på
mikropsykiske og
Makropsykiske kroppslige
strukturer
Emnet for dagens foredrag er mikrovita og deres innvirkning på
mikropsykiske og Makropsykiske kroppslige strukturer. Som
dere vet er dette universet et nett av bølger med en mengde
lengder, og langs disse bølgelengdene går det en mengde positive og negative mikrovita i en mengde retninger i hele universet. Det finnes hovedsakelig to slags mikrovita: de positive og
de negative, som hver virker inn på sine særlige måter på ulike
levende og ikke-levendegjorte strukturer. Det vil si at de påvirker både levende og dødt. Og i levende strukturer, der det
strømmer livskraft, fungerer de også på sine egne måter, og skaper enten statiske eller sentiente innvirkninger på og i ulike deler av menneskekroppen, menneskesinnet, kjertler og bikjertler. Med unntak av epifysen (konglekjertelen) og de øvre lagene
av hypofysen, innvirker de på så å si hvert eneste atom i den
menneskelige struktur. Det er bare de negative mikrovitaene
som ikke kan virke inn på noen del av kroppen over hypofysen.
De positive mikrovitaene kan fungere ovenfor hypofysen, men
kan ikke røre epifysen.
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Blant de forskjellige pleksiene i kroppen, eller de ulike nervesentraene, kan mikrovita virke direkte på nervesentra og indirekte på andre deler og andre bikjertler i kroppen. De påvirker i høy grad stjernepleksuset [midt i brystet, anáhata cakra]
og solpleksuset [i strupeområdet, vishuddha cakra]. I
solpleksuset virker de inn på den menneskelige strukturens vokale evne, på synsevnen og hørselsevnen, enten på en pro-materialistisk eller pro-åndelig måte. Men over ildpleksuset [i
navleregionen rundt mańipura cakra] kan ikke negative mikrovita fungere ordentlig; over ildpleksuset er positive mikrovita
rådende og negative mikrovita spiller en mer marginal rolle,
mye mindre enn positive mikrovita. Likeledes er negative mikrovita rådende i ildpleksuset og nedover der positive mikrovita
spiller marginal rolle. Så når det gjelder ildpleksuset og andre
pleksi, bør mennesker være godt rustet med åndelig styrke for
å motstå påvirkningen av negative mikrovita.
Hvis positive mikrovita gis anledning til å fungere ordentlig
i stjernepleksuset, akselerert av åndelig bevegelighet eller
stamina, blir folk energiske i alle slags aktiviteter som har med
velferd og tjeneste å gjøre; de blir ressurser i den menneskelige
sivilisasjon og i menneskesamfunnet. Men hvis de positive mikrovitaene ikke blir ordentlig støttet, vil hastigheten deres ikke
bli akselerert. Da vil i stedet negative mikrovitaers innvirkning
fortsette å øke og alle ens tankebølger vil bli rettet mot den materialistiske sfæren, noe som kan være ugunstig for utviklingen
av den helhetlige utviklingen av menneskesamfunnet.
En annen viktig innvirkning positive mikrovita har på stjernepleksuset er tendensen til å gå inn for noe, tilbøyeligheten til
å gjøre noe konkret. Hvis den ikke styres ordentlig, kan dette
sentiente solare psykisk-panoramiske maksimum bli omdannet av negative mikrovita til et statisk solart panoramisk minimum.
Noen er energisk opptatt med å gjøre godt, andre er veldig
energisk opptatt med å gjøre noe ondt. Hvis slike mennesker
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kan ledes ordentlig og akselereres av positive mikrovitas påvirkning kan de avstedkomme mye, men hvis de ikke ledes ordentlig kan de drive mot nihilisme, mot kynisme, og kan ødelegge alle menneskesamfunnets skatter.
En annen tilbøyelighet, psykisk-fysisk binding i god forstand, skapes også av positive mikrovita når de virker inn på
stjernepleksuset. Det motsatte er tilfellet hvis negative mikrovita tillates å fungere. Hvis det ikke finnes noen åndelig bevegelse, vil påvirkningen av negative mikrovita bare fortsette å
øke.
Samvittighet; hva er samvittighet eller skjelneevne? Samvittighet er å kunne skille mellom godt og ondt, fortrinn og mangelfullhet. Dette avhenger også av at positive mikrovita virker
inn på en bikjertel i stjernepleksuset, ellers vil denne samvittigheten eller skjelneevnen dø en tidlig død. Hvis negative mikrovita tillates å virke i stjernepleksuset fører det også til psykiskfysisk slapphet eller apati; hvis ikke vil de positive mikrovitaene tilintetgjøre de negative mikrovitaenes rolle i å skape psykisk-fysisk apati. Grådighet blir også oppmuntret hvis åndelig
øvelse eller åndelig streben uteblir; da vil negative mikrovita
øke grådigheten i menneskesinnet. Hykleri i menneskesinnet
øker også som følge av negative mikrovitaers innvirkning på
stjernepleksuset. Psykologien i å føle anger skapes også av positive mikrovita som følge av deres innvirkning på stjernepleksuset. Men som jeg allerede har sagt påvirkes alle pleksi
over ildpleksuset mer av positive mikrovita enn av negative
mikrovita.
Om solpleksuset sa jeg at mikrovita virker direkte inn på
taleevne, synsuttrykk og hørselspotensialer. Disse potensialene
kan bidra konkret til å løfte hele den levende verdens samfunn;
men dersom negative mikrovita tillates å fungere, hvis det ikke
finnes åndelig øvelse, vil det motsatte naturlig nok bli tilfellet.
Likeledes, når påvirkningen av negative mikrovita er større
enn de positive i ildpleksuset blir resultatet de negative
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mikrovitaenes statiske fysisk-panoramiske minimum, men
med åndelig øvelse og åndelige lengsler kan det motsatte skje;
det vil si at dette statiske fysisk-panoramiske minimumet kan
bli omdannet til positive mikrovitaers sentiente psykisk-panoramiske maksimum. Så en må utvikle psykologien med å utøve
åndelighet.* På samme måte kan stillstand og apati i forhold til
verdslige forhold omdannes i lungepleksuset (anáhata cakra)
til uvirksomhet når det gjelder å gjøre noe ondt, til å unnlate å
gjøre noe som forverrer forholdene.
Jeg sa at virkningen av positive mikrovita på menneskekroppen
skaper sentiente, rene, opphøyende tendenser eller tilbøyeligheter, mens negative mikrovita skaper statiske tilbøyeligheter.
Jeg sa ingenting om muterende evner eller tilbøyeligheter for
den muterende faktoren er ganske enkelt ingen egenskap eller
et trekk, det er bare en overgangsfase fra sentient til statisk eller
fra statisk til sentient.
Ildpleksuset, som ivaretar balansen i den fysiske strukturen
og også symmetrien i de psykisk-fysiske og psykisk-åndelige
systemene, er styringspunktet [for maktbalansen mellom statisk og sentient], og er dermed navet i kroppen. Likeledes kalles
en samling av to eller flere personer i vår sosiale struktur for et
samfunn. På samme måte som med det mikropsykiske systemet
er det med det Makrokosmiske systemet og med det felles samfunnslegemet; enten forfaller de eller blir opphøyd som følge av
positive og negative mikrovitaers innvirkning.
Jeg håper dere ikke vil tillate at det menneskelige systemet forfaller på noen som helst måte. I stedet bør dere oppmuntre
andre til å gå den rette og åndelige vei slik at negative mikrovita
ikke får noen mulighet til å virke på mikropsykiske kroppslige
strukturer eller Makropsykiske legemlige strukturer.

* Det vil si at en bør venne seg til, og utvikle sin evne til, å utøve åndelighet,
og dele dette med andre.
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Mennesker er sosiale vesener, så negative mikrovita må
ikke få virke i vårt sosiale liv. Et av de vesentlige uttrykkene for
negative mikrovita på menneskesinnet eller menneskesamfunnet er dogme. Hvis dere vil oppmuntre positive mikrovita, hvis
dere vil oppmuntre åndelighet, må dere bekjempe dogmer på
ulike områder og nivåer og arenaer og riker i samfunnet vårt.
Denne uopphørlige kampen mot dogmer vil være til betydelig
hjelp for dere i opprettelsen av et åndelig samfunn, og i å opprettholde en balanse mellom de tre lagene av menneskelig eksistens: det fysiske, det psykiske og det åndelige.
31. desember 1988 RU, Anandanagar
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Biologisk forvandling
forbundet med
psykisk omdanning,
og omvendt
Emnet for foredraget i dag er biologisk forvandling forbundet
med psykisk omdanning og omvendt. Dette har å gjøre med
Makrokosmos så vel som med mikrokosmoser. I den utadrettede fasen blir ett Suprapsykisk Vesen forvandlet til mange skaperkraft-påvirkede psykiske vesener: det Vesen som var psykisk blir forvandlet til mange fysiske. Her slår vedaene fast: «Jeg
er Én, men skal bli mange» (eko’ham bahusyáma). Denne jeg-følelsen er noe psykisk, en ektoplasmisk vibrasjon innen eller utenfor den fysiske strukturens verden.
I denne forvandlingen av Én til mange, eller snarere i denne
utadrettede fasen, oppstår mange individuelle fysiske strukturer fra en eneste vibrasjon. Slik forvandles dette psykiske Vesenet gradvis til grov materie. Hver eneste lille bølge av det
enorme Kosmiske Sinnet tar deretter form av en enkelt levende
eller en ikke-levendegjort* struktur.
I den innadrettede fasen skjer det motsatte. I denne fasen
går individuelle mikrokosmoser framover ved å ideere på det
* Ikke-levendegjort, eller «død» materie er metall, sand, vann, ild og andre
former for uttrykk for de fem grunnleggende naturelementene rom, luft, lys,
flytende og fast materie, som ikke har egne sinn og dermed ikke nervesystem.
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Høyeste ene, og mangeartethetene deres forvandles til den høyeste enhet. Så lenge det finnes fysiske skikkelser vil det være
materielle forskjeller; men etter hvert som disse individuelle fysiske skikkelsene beveger seg mot det Høyeste Mål, den endelige bestemmelsen, avtar mangeartethetene deres raskt og blir
til slutt omdannet til ett Suprakosmisk eller Makrokosmisk
Vesen. Hele denne prosessen går med andre ord fra tilstanden
av enhet på den psykiske arena til mangeartethetene i den fysiske verden, og omvendt. I den utadrettede fasen av uttrykk
blir den psykisk Ene til de fysisk mange—det én-psykiske blir
mange-fysisk; og i den innadrettede fasen blir denne mange-fysiskheten forvandlet til én-psykisk. Dette er den Høyeste Bevissthets evige lek (liilá).
I en fjern fortid, for millioner av år siden, oppsto levende vesener her på jorda. I de eldste tidene, i tertiærtiden og særlig i
krittiden, fantes det mange gigantiske dyr og planter (mennesker oppsto først for om lag en million år siden). De digre trærne
og dyrene hadde svært enkle levende celler uten mye kompleksitet; de fleste cellene var av samme slag. Det finnes vekster den
dag i dag med samme slags enkle celler, som bregner, som jeg
har kalt puráńiká («fra gammelt av») på sanskrit. Disse planteslagene var flercellede, men den protozoiske (flercellede) strukturen deres var ensartet, og det samme var tilfellet med andre
levende vesener. For eksempel fantes det gigantiske dyr som dinosaurer, brontosaurer, krokodilledyr og andre som hadde
svært enkle fysiske strukturer: antall celler i kroppen deres var
høyt, men graden av forskjeller cellene imellom var nærmest
ubetydelig.
Disse skapningene gjennomgikk forandringer på grunn av
endringer i tid, rom og person, med endringer i de klimatiske
forholdene—ikke bare her på jorda, men også på andre planeter
der det bor levende vesener. Plutselig, mellom en tidsalder og
den neste, oppsto det en unormal situasjon forårsaket av en
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istid, der temperaturen falt til langt under null. Under den istiden, uansett om den var langvarig eller kortvarig, gikk dyrene i
dvale. Mange av dem døde ut eller bare forsvant som følge av
nedkjølingen. Deres intellektuelle tilkortkommenhet gjorde at
disse gigantiske skapningene i krittiden måtte forlate verden—
de ble nedkjempet i livets kamp. Men de skapningene som
overlevde, gjennomgikk fysiske forandringer, og også psykiskfysiske eller biopsykologiske forandringer, Kompleksiteten i
cellene deres økte og kroppene deres ble gradvis mindre, og litt
etter litt økte også den mentale kraften deres. Det vil si at den
fysiske kroppen var til å begynne med veldig stor, og etter å ha
nådd en bestemt form ble strukturen komplisert eller kompleks, og fra da av, på neste stadium eller i neste fase ble den
fysiske kroppen deres stadig mindre og det psykiske legemet
ble styrket—intellektet deres økte etter hvert som de kom stadig videre på den innadvendte veien mot den Høyeste Bestemmelse. Slik er tilpasningen eller likevekten eller balansen mellom biologiske strukturer og psykisk omdanning.
Eksempelvis ble enorme reptiler, som oppsto her på jorda
for millioner av år siden, etter hvert til firfirsler, krokodiller, alligatorer og salamandre. En annen diger skapning som gradvis
utviklet seg til å bli mindre var mammuten, som ble til elefant;
men den ble ikke elefant over natten—det var et mellomstadium mellom mammuten og elefanten. Slik døde store dyr ut,
og i deres sted kom det mindre dyr. (En gang sa jeg at dette ikke
er tiden for små land eller store dyr. Store dyr må vike for små;
og små land må komme sammen i forbund—føderasjoner—og
statssamband—konføderasjoner—ellers vil det ikke være mulig med vitenskapelig planlegging og utvikling.)
Dermed ser vi i at skapningers grove fysiskhet blir omdannet til subtilitet den gradvise evolusjonsprosessen—den fysiske styrken deres blir raskt omdannet til psykisk vitalitet—
og kroppslighet blir omdannet til bevissthet. Likeledes forstår
en at dagens uutviklede skapninger, i hvem det fysiske aspektet
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er altoverskyggende, gradvis vil bli forvandlet i den innadvendte fasen til mer subtile mentale vesener; litt etter litt vil det
fysiske aspektet deres avta mens det psykiske aspektet vil bli
framherskende. Slik vil det også være med planter. Ettersom
det er økende kompleksitet på det psykiske området, vil det
være en tilsvarende økning av kompleksitet på det fysiske området, for disse to er uatskillelige og må ivareta tilpasning med
hverandre. Slik vil hele universet gradvis bli overveiende mentalt. Vi ser med våre egne øyne at de gigantiske dyrene fra urtiden, som var intellektuelt uutviklede, døde ut som følge av det.
Mennesker vil også bli helt forvandlet til ganske andre skapninger: deres psykiske utvikling vil øke enormt, de vil hengi seg
til høyere kunnskap og stadig og mer psykisk-åndelige sysler.
I denne prosessen vil psykisk-fysisk tilpasning medføre betydelige forandringer også i den fysiske kroppen. Eksempelvis
var de primitive skapningenes hud svært tykk, for med denne
tykke huden kunne de utholde kulde. Kun skapninger med
tykk hud overlevde istiden. De første menneskene hadde
mindre hår på kroppen, men jo mer de utviklet seg psykisk dess
tynnere hud fikk de mens hårmengden økte. Bøfler er de samme
som de var i forhistorisk tid—de har null ansvarsfølelse. Hvis
de passerer en vannkulp der de kommer forbi med en kjerre
drar de rett ut i kulpen med kjerra etter seg. Kuer derimot har
utviklet seg en del psykisk og er mer intelligente enn bøfler.
Bøffelhud er svært tykk med relativt lite hår, mens kuhud er
tynn og med mer hår. Dette viser at kuer er forholdsvis mer utviklet enn bøfler. Endringen på det psykiske området medfører
en tilsvarende endring på det fysiske området. Så i evolusjonsprosessen er dagens levende vesener mer fysiske enn psykiske,
men i framtiden vil de bli mer psykiske enn fysiske. I dag er det
fysiske elementet mer fremtredende, men i fremtiden vil det
psykiske elementet være fremtredende og det fysiske aspektet
vil være mindre vesentlig. Alle de ektoplasmiske og endoplasmiske potensialene i hele skapelsen blir raskt omdannet til
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psykiske potensialer. Så i denne fasen av innadvendt bevegelse,
der grov fysiskhet blir omdannet til psykisk, kan vi forvente at
hele verden en vakker dag vil gå fra den subtile psykiske verden
til å tre inn i den enda mer subtile åndelige verden. Og den dagen, der hele den levende verden—stormende gjennom en forbigående psykisk fase—vil bli åndelig, er ikke langt unna.
Den Høyeste Bevissthets evige lek (liilá) pågår (når vi ikke kjenner årsaken til noe kaller vi det liilá og når vi kjenner årsaken
kaller vi det kriid́á); og på grunn av den evige leken til den Høyeste Bevissthet blir materie omdannet til sinn, og sinn til bevissthet, og til slutt blir enkeltbevissthet til den Høyeste Bevissthet. Først blir Én til mange, og så blir de mange til slutt til
Én. Den Høyeste Bevissthet overøser på alle måter de mikrokosmiske vesenene med sin nåde, for de har alle oppstått av
Hans Makrokosmiske tankebølger. Og på det endelige stadiet
av Hans Kosmiske tankebølger tar Han alle de enkelte mikrokosmosene opp i Sitt enorme Makrokosmiske legeme. Mikrokosmosene oppstår av Han og går til slutt opp i Han.
«Alt er født av Meg, alt blir ivaretatt av Meg; alt går til slutt opp i
Meg; jeg er den Brahma—Én uten en annen.»
(Mayyeva sakalaḿ játaḿ mayi sarvaḿ pratiśt́hitam;
Mayi sarvaḿ layaḿ yáti tad Brahmádvayamasmyaham.)

Dersom det finnes bare ett vesen vil det ikke være noen
lykksalighet. Tenk bare etter; hvis du var alene her i universet,
det ville ikke være mulig for deg å leve—du ville bli gal. Ikke
sant? Når du er sammen med venner og familie føler du deg så
glad! Sett at du møter noen etter to måneder eller to år, du sier:
«Hvordan har du det? Hva skjer? Jeg så deg for tre år siden på
Vaeshákhii Púrńimá DMC!» Sånn prater dere sammen. Og byr
dere ikke da hverandre på liiti [en indisk delikatesse] og sier:
«Kom, sitt, la oss spise liiti!» Hvis du hadde vært alene ville det
ha vært fælt! Om den Høyeste Bevissthet er det sagt:
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Sa vá eśa tadá draśtá na pashyaddrst́amekarát́;
Me ne shantamivatmánam suptashaktirasuptadrk.
Ná sadásiinoo sadásiittadániim;
Ná siidrajo no vyomá paro yat.
Kimávariivah kuhakasya sharmannambhah;
Kimásiid gahanaḿ gabhiiram.
Na mrtyurásiidamrtaḿ na tarhi na rátryá;
Ahńs ásiit praketah.
Ániidavataḿ svadhayá takedam;
Tasmáddhányanna parah kiḿ ca nása.
Tamásiittamasá guŕ ahmagrepraketam;
Salilaḿ sarvamá idaḿ.
Tucchyená bhavpihitaḿ yadásiitta;
Pasastanmahinájayataekam.
Kámastadagre samavartatádhi manaso;
Retah prathamaḿ yadásiit.
Sato bandhumasatii niravindan hrdi pratiisyá;
Kavayo maniisá.
Tirashciino vitato rashmiresá madhah;
Svidásiidupari svidásiit.
Ásanmahimána ásanta;
Svadhá avastát prásatih parastát.
Ko addhá veda ka iha pravocat kuta;
Ajátá kuta iyaḿ visŕ stih.
Arvág devá asya visarjanenáthá;
Ko veda yata ávabhúva.
Iyaḿ visrśtiryata ávabhúva yadi bá;
Dadhe yadi vána.
Yo asyádhyakśah parame byomanta;
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So aunja veda yadi vána veda.*
Min Høyeste Bevissthet var alene—bare tenk deg hvor fælt
det var! Han hadde kapasitet til å se alt mulig, men det fantes
ingenting og ingen å se. En kan se noe bare hvis det finnes noe
annet, men i den fasen av skapelsen fantes det ikke noe å se.
Hvem skulle han kjefte på?—«Hvorfor har du ikke gjort nok?
Gi meg ditt ord på at du vil jobbe godt fra nå av!» Hvem skulle
Han snakke sånn til hvis det ikke fantes noen å snakke med? Så
den Høyeste Bevissthet tenkte for seg Selv: «Nå er jeg alene,
men jeg vil bli mange.» Den Høyeste Bevissthet vil ha en stadig
voksende familie slik at Han kan leke med Sine kjære barn.
Så fremtiden deres er strålende—ikke bare strålende, men garantert. Et nytt åndelig liv uten alle mulige dogmer vil garantert
komme i nær framtid. I denne innadvendte fasen, i denne evige
leken til den Høyeste Bevissthet der alle fysiske, psykiske og
åndelige vesener går framover, vil den mentale verden en dag bli
opphøyd til den åndelige, og den enkelte bevissthet vil bli ett
med Kosmisk Bevissthet. Den Høyeste Bevissthet ser også fram
til den lykkelige dagen. Han er med deg—Han vil lede deg ordentlig slik at du med Hans budskap om frelse for hele skapelsen vil nå målet ditt uten store problemer.
Han vil gjøre det som trengs. Bare fortsett med å lyde Han,
bare fortsett med å gjøre Hans arbeid, og følg det Han sier med
alle din energi. La hastigheten i Hans innadvendte tenkning bli
akselerert med dine edle handlinger og med din åndelige streben. La den gylne dagen komme så tidlig mulig og gjør ditt liv
strålende.
1. januar 1989 DMC, Anandanagar

* Disse verselinjene er hentet fra Násadiiya Súkta i første del av Rgveda, komponert for 15.000 år siden av ariske vismenn. De viser hvordan filosofisk utforsking først oppsto i de gamle vise.
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Pleksi og mikrovita*
Verden går raskt fra fysiskhet til intellektualitet. En dag kommer når denne intellektualiteten vil være omdannet til åndelighet. Av samme grunn som den intellektuelle tiden nærmer seg
raskt, vil også den åndelige tiden komme i nær framtid.
Det finnes tre slags vesener. De første er fysiske, hunder for
eksempel. Du kan være uforskammet mot en hund uten at den
bryr seg om det. Det andre er psykiske vesener, som mennesker.
Hvis du fornærmer et menneske, vil vedkommende bli sint og
kan til og med begynne å gråte eller begå selvmord. Det tredje
er åndelige vesener. Det vil komme en tid når det vil finnes også
mange åndelige vesener her på jorda.
Åndelige øvelser må til for åndelig utvikling, og i åndelige
øvelser spiller cakraer en betydelig rolle. Faktisk er det aller
viktigste aspektet av åndelige øvelse foredling (shodhana) av og
kontroll (niyantrańa) over cakraene.
Hva er et cakra? Det er en samling av kjertler og bikjertler, og
hvor disse kjertlene og bikjertlene finnes varierer fra dyr til dyr.
I mennesker finnes cakraene der id́á, suśumná og piuṋgalá† møtes.
I menneskesinnet oppstår og oppløser mange slags tanker seg
kontinuerlig. Bak disse psykiske fenomenene finner vi underliggende tilbøyeligheter eller tendenser (vrtti) som primært er
forbundet med medfødte mentale reaktive drivkrefter
(saḿskára). Uttrykket for, og kontrollen over, disse tilbøyelighetene avhenger av de ulike cakraene. Menneskesinnets ca.
* Dette kapitlet består, i likhet med kapitlet om biopsykologi, av notater tatt
for hånd (ikke lydopptak) da Baba snakket på engelsk om emnet i seminarform.
† Tre psykisk-åndelige kanaler som svinger seg opp gjennom ryggraden.
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femti hovedsakelige tilbøyeligheter uttrykkes i det indre eller i
det ytre gjennom disse cakraenes vibrerende uttrykk. Disse vibrasjonene gjør at det utsondres hormoner fra kjertlene, og tilbøyelighetenes naturlige eller unaturlige uttrykk avhenger av
graden av normal eller unormal [i overkant høy eller i underkant lav] utsondring av hormoner. Når disse tilbøyelighetene
kan uttrykkes, sier vi at menneskesinnet lever ettersom sinnet
eksisterer så lenge det har tilbøyeligheter. Når tilbøyelighetene
bringes til opphør, mister menneskesinnet sin eksistens.
Navnene på de ulike pleksiene i menneskekroppen og deres
tilsvarende mandala er som følger:
Jordpleksus (terranean plexus; múládhára cakra)
– bhaoma mańd́ala
Flytende pleksus (fluidal plexus; svádhiśt́hána cakra)
– tarala mańd́ala
Ildpleksus (igneous plexus; mańipura cakra)
– agni mańd́ala
Stjernepleksus (sidereal plexus; anáhata cakra)
– nakśattra (funklende) mańd́ala
Solpleksus (solar plexus; vishuddha cakra)
– saora mańd́ala
Månepleksus (lunar plexus; ájiṋá cakra)
– shashi mańd́ala eller candra mańd́ala
Sanskritordet mańd́ala betyr sirkel. Skjoldbruskkjertelen
kalles Brhaspati granthi på Sanskrit. På latin heter Brhaspati Jupiter.* Hormon heter granthirasa på sanskrit; biskjoldbruskkjertelen kalles Brhaspati upagranthi; hypofysen kalles Maháyoginii
granthi; og epifysen (konglekjertelen) kalles Sahasrára granthi.

*

Begge viser til gudenes gud og planeten Jupiter.
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Cakraene omslutter et antall kjertler og bikjertler, som er
sete for ulike tilbøyeligheter som alle har en akustisk rot—en
grunnlyd.
Jordpleksus, múládhára cakra:
1.
dharma [navnet på tilbøyeligheten]
psykisk-åndelig lengsel [tilbøyeligheten eller tendensen]
va [tilbøyelighetens akustisk rot, grunnlyden]
2.
artha
psykisk lengsel
sha
3.
káma
fysisk lengsel
śa
4.
mokśa
åndelig lengsel
sa
Flytende pleksus, svádhiśt́hána cakra:
1.
avajiṋá
forkleinelse av andre; å snakke andre ned
ba
2.
múrcchá
psykisk stupor, apati; mangel på sunn fornuft
bha
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3.
prashraya
ettergivenhet
ma
4.
avishvása
mistillit
ya
5.
sarvanásha
undergangstanker
ra
6.
kruratá
ondskap
la
Ildpleksus, mańipura cakra:
1.
lajjá
sjenerthet, skam
d́a
2.
pishunatá
tendens til sadisme
d́ha
3.
iirśá
misunnelse, sjalusi
ńa
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4.
suśupti
stagnasjon, søvnighet
ta
5.
viśáda
melankoli
tha
6.
kaśáya
grettenhet, irriterthet
da
7.
trśńá
lengsel etter å erverve seg
dha
8.
moha
blind forelskelse, dårskap
na
9.
ghrńá
hat, avsky
pa
10.
bhaya
frykt
pha
I ildpleksuset, eller mańipura cakra, er det maksimal akkumulering av varme. Dette er varmens tilfluktssted og kalles
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agnyáshaya på Sanskrit. Det kalles også maháshaya, «det stores
tilflukt» ettersom det er kroppens sentrum. Ildpleksuset eller
agni mańd́ala har i sin fold mańipura cakras ti kjertler og
bikjertler. Mańd́alaens område er større en cakraets.
Når en person dør og er kremert skjer det ofte at navlen ikke
blir helt brent opp, og det er årsak til folk i India gjerne kaster
restene av liket i elva. Navlens forbrenningspunkt er høyere enn
temperaturen i et vanlig likbål. Navlen blir helt ødelagt bare
hvis kroppen får brenne lenge og kremeres i stor varme.
Stjernepleksus, anáhata cakra:
1.
áshá
håp
ka
2.
cintá
bekymring
kha
3.
ceśt́á
innsats
ga
4.
mamatá
min-het, kjærlighet
gha
5.
dambha
forfengelighet
uṋa
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6.
viveka
samvittighet, skjelneevne
ca
7.
vikalatá
mental nummenhet grunnet frykt
cha
8.
ahaḿkára
ego
ja
9.
lolatá
grådighet
jha
10.
kapat́atá
hykleri
iṋa
11.
vitarka
kranglevorenhet inntil vill overdrivelse
t́a
12.
anutápa
anger
t́ha
Anáhata cakra omfattes av nakśattra mańd́ala og er forbundet med åndedrettssystemet. Når en lider av håpløshet kan en
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til og med kjenne en smerte i brystet; dette er stjernepleksuset
og ingen annen del av kroppen.
Himmellegemer er glitrende objekter på himmelen. Stjerner, nakśattraer, planeter, satellitter, meteorer, kometer, stjernetåker og galakser eller alt sammen himmellegemer. Nakśattraer er også stjerner, som ligger mange lysår fra vårt solsystem.
Nakśa betyr å funkle; det som hjelper oss med sin funklende
egenskap kalles nakśattra. Nakśattraer virker inn på menneskekroppens stjernepleksus, eller snarere på alle kropper.
Det opprinnelige lyset fra stjerner, gjenspeilt og brutt lys fra
planeter, satellitter og meteorer, og lyset fra galakser og stjernetåker gjenspeiles i alle kroppens kjertler og bikjertler, og særlig i anáhata cakra. Den gjenspeilende skiven i anáhata cakra er
noe større enn selve anáhata cakra. Det større området som omfatter anáhata cakra kalles nakśattra mańd́ala.
Ikke bare gjenspeiles eller brytes lyset her, men mikrovita,
som går med lysstrålene, virker inn på kroppen og dette cakraets tolv bikjertler. Positive og negative mikrovita beveger seg
gjennom disse mediene. Hva er mediene for mikrovita; for deres
bevegelse, status, posisjon og deres bolig? Inferenser
(tanmátraer) og ideer.
Stjernepleksuset er litt ovenfor ildpleksuset, så positive
mikrovita er mer dominante her enn negative mikrovita. Ildpleksuset er muterende og stjernepleksuset er sentient. Så hvor
er da området for det statiske? Det finnes under ildpleksuset, i
de jordiske og flytende pleksiene. Gode personer, åndelige aspiranter, absorberer mer positive mikrovita enn ikke-åndelige
personer, så alle deres tilbøyeligheter går med positiv vitalitet.
I en åndelig utøver er alle anáhata cakras positive tilbøyeligheter følgelig positivt styrket. Dette er sentient psykisk-panoramisk maksimum. Hvis en går mot grovhet, vil det råde statisk
psykisk-panoramisk minimum. Når et stort antall personer her
i verden får kunnskap om dette vil de i fellesskap absorbere mer
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positive mikrovita. Med dette vil de gagne seg selv individuelt,
og samtidig vil hele verden gagnes.
En mengde stjerner, planeter og himmellegemer virker inn
på stjernepleksuset ditt. Du kan ikke unngå at stjernepleksuset
ditt blir påvirket slik. Ingen kan leve isolert. Eneboerne som
levde i huler i Himalaya i gammel tid og i middelalderen burde
ha levd i samfunnet og tjent samfunnet. De unnlot å gjøre det
fordi de fulgte en type forledende dogme.
Solpleksus, vishuddha cakra:
1.
śad́aja
lyd av påfugl*
a
2.
rśabha
lyd av okse
á
3.
gándhára
lyd av geit
i
4.
madhyama
lyd av rådyr
ii
5.
paiṋcama
* Hvert dyr styres av en dominerende karakteristikk og spesialiserer seg på å
produsere en distinkt lyd. Sju akustiske røtter i vishuddha cakra korresponderer med lydene som frambringes av særlige dyr, og utgjør de sju notene i
skalaen.
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lyd av gjøk
u
6.
dhaevata
lyd av esel
ú
7.
niśáda
lyd av elefant
r
8.
oṋm
akustisk rot (grunnlyd) for skapelse, ivaretakelse og oppløsning
rr
9.
hum
lyd av stigende kulakuńd́alinii
lr
10.
phat́
utføring; sette teori ut i praksis
lrr
11.
vaośat́
uttrykk for verdslig kunnskap
e
12.
vaśat́
velferd i den mer subtile verden
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ae
13.
sváhá
gjøre noble handlinger
o
14.
namah
overgi seg til det Høyeste
ao
15.
viśa
frastøtende uttrykk
aḿ
16.
amrta
sødmefylt uttrykk
ah
Fra under det venstre øret til underkanten på høyre øre går
solpleksuset, Apollos* pleksus, saora mańd́ala. Styringspunktet
for dette mańd́alaet er midt i sentrum. Generelt kommer positive mikrovita i kontakt med menneskekroppen gjennom dette
pleksuset.
Det finnes svært mange himmellegemer, og de står alle i direkte kontakt med menneskekroppens kjertler og bikjertler
gjennom at de stråler ut gjenspeilt eller brutt lys. Men den maksimale innvirkningen på levende og ikke-levendegjorte ting
kommer fra sola, som er den nærmeste og største stjernen til
denne jorda. Solas innvirkning, ifølge de gamle yogiene og tantrikerne, går generelt via de atten lysbølgene som virker inn på
de solare og lunare pleksiene—solpleksuset og månepleksuset.
*

Apollo er den greske solguden.
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De sju fargene i spektrumet (VIBGYOR—fiolett, indigo, blått,
grønt, gult, oransje og rødt) pluss ultrafiolett og infrarødt virker i det indre og det ytre. Så 7+2=9; 9+9=18. Av disse atten kommer to ikke direkte fra sola, men går via månen; seksten kommer direkte fra sola. Hver av dem har en akustisk rot, en grunnlyd.
Der det er et vesen, enhver form for bevegelse, enhver form
for funksjonell aktivitet, finnes det lyd og den lyden kalles den
akustiske roten, grunnlyden. Hvert eneste uttrykk har sin
akustiske rot. Den akustiske roten for alle himmellegemer er lyden ha. Innvirkningen fra disse lysene på navlen og nedenfor er
kśa—den siste lyden i sanskritalfabetet.
Mikrovita bruker disse inferensene som sine medier. Vennlige så vel som fiendtlige mikrovita kommer gjennom seksten
lyder til vishuddha cakraet og kontrollerer menneskekroppen
positivt så vel som negativt. Den styrende lyden for dette
cakraet er ha. Det er seksten bikjertler som omgir vishuddha
cakra.
En bør utøve åndelig kult for å styrke de positive mikrovitaene og redusere påvirkningen av de negative mikrovitaene.
Folk i Tyskland, landet som kalles Sharmanya bhúmi* på sanskrit,
pleide å utøve denne åndelige kulten. Det tyske ordet for sol er
Sonne.
Når det kommer tårer i øynene av åndelig lykksalighet og
åndelig salighet kalles det ánandáshru på sanskrit. Når tårene er
tårer av smerte kalles det shokáshru.
Månepleksus, ájiṋá cakra:
1.
apará
verdslig kunnskap
kśa
*

«De intellektuelles land.»
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2.
pará
åndelig kunnskap
ha
Området mellom øynene er månepleksusets område. Den
samlede innvirkningen i øvre del av menneskekroppen og den
lavere delen under navlen påvirkes av det gjenspeilte lyset fra
månen. Den venstre siden av månepleksuset (til venstre for vedkommende) har å gjøre med de ytre innvirkningene fra månen
under navlen. Dens akustiske rot er kśa. Den høyre siden har
med de ytre innvirkningene eller det gjenspeilte lyset fra månen
i øvre del av kroppen, og dens akustiske rot er ha. Månens akustiske rot (det vil si ájiṋá cakra) er t́ha. Det er månens styringspunkt—styringspunktet for ha og kśa. Området for månepleksuset kalles også for shashi mańd́ala. Solens gud er
Apollo på latin, og månen heter Luna. Mandag er kortform for
«månedag».
Alle planeter, meteorer, stjerner og så videre i alle solsystemer, ikke bare i vårt solsystem, virker inn på enkeltmennesket
med sine direkte gjenspeilte og brutte lys. Det er hinsides enhver astrologisk og astronomisk kapasitet å kalkulere denne
virkningen på den enkelte. Våre dagers astrologi handler kun
om planetene i vårt solsystem og deres virkning på kjertler og
bikjertler. Men denne teorien (presentert her) har å gjøre med
alle virkningene av alle himmellegemer på kjertlene og bikjertlene i menneskekroppen—ikke bare av himmellegeme i vårt
solsystem, men av alle andre eksisterende solsystemer, stjerner,
planeter, satellitter, meteoritter, stjernetåker og galakser. Så
denne teorien er hinsides omfanget av konvensjonell astrologi
og astronomi. Astrologi og astronomi ser bare på en del av planetenes virkning på skjebne, rikdom og så videre, men denne
teorien ser på virkningen ikke bare av de direkte strålene, men
også de indirekte gjenspeilte og brutte strålene på kjertlene og
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bikjertlene. Det er fullstendig umulig for astrologi og astronomi
å kalkulere alle disse virkningene på kjertlene og bikjertlene. Så
dette er en helt ny vitenskap.
10-12. januar 1989, Kolkata
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Materie og abstrakt
Emnet for dagens foredrag er materie og abstrakt. Enkelte intellektuelle er av den mening at materie er innkapslet energi.
Nei, materie er ikke innkapslet energi. Karakteristikkene og de
ulike trekkene og spesialitetene til energi er helt forskjellige fra
materiens. Massen i materie har ingenting med energi å gjøre.
Hva er materie? Det er “kjent jeg” på den kosmiske arena på
ulike inferensplan, og disse inferensplanene har ingenting med
hverandre å gjøre. De står langt fra hverandre. Noen steder er
det i høy grad fast materie, andre steder svært fortynnet materie, og disse fasene av fortynning og fasthet varierer svært mye.
Så materie er ikke innkapslet energi.
Klorofyll og solstråler er ikke det samme.* Solstråler er lysenergi, som etter regelen kan omdannes til elektrisk energi, lydenergi, magnetisk energi og en mengde energier som er kjente
eller ukjente i dagens verden. De kan erstatte hverandre og gå
over i hverandre. Men slik er det ikke med materie.
Klorofyll fremmes og beveges av solstråler. Det er et iboende trekk ved energi å skape bevegelse. Snarere er energi og
bevegelse uatskillelige. De kan ikke skilles fra hverandre. Klorofyll formidles, ledes, av solstråler—og ikke bare solstråler,
men av ulike stråler fra ulike himmellegemer. Og denne bevegelsen av forskjellige legemer gjennom energier går ikke i rett
linje; bevegelsen er pulserende, opp og ned.
Der denne bevegelsen på det kosmiske inferensplanet, det
vil si på den kosmiske arena, bare forårsaker en gjenspeiling,
frambringer den gjenspeilte energien en form for sentient
* Her bruker Baba klorofyll og solstråler som eksempel på henholdsvis materie og energi.
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reaksjon. Og der det blir gjenspeilinger så vel som brytninger,
er de av muterende natur og forårsaker en mengde former for
mutasjoner. Og der det ikke finnes noen gjenspeiling, bare brytninger, er de av statisk natur; det er statiskhet i dem. Så materie
er ikke innkapslet energi—det er «visst jeg» eller «kjent jeg» på
den kosmiske arena.
Det vesen eller de vesener som opptrer i sinnets begrepsverden er helt abstrakte, og de som oppfattes eller føles av de sensoriske eller motoriske organene er materie, ren materie. Men
posisjonen til energi og mikrovita er i grenseland mellom materie og abstrakt. Energi opptrer vanligvis innen omfanget av
sansning, men ikke alltid. Energi i subtil form opptrer ikke innen omfanget av sansning. Subtile mikrovita opptrer heller
ikke innen omfanget av sansning, men de opptrer innen omfanget av begripelse.
Dere vet at mikrovita og energi begge er aktive innen ulike områder for uttrykk, på forskjellige fysiske eller psykisk-åndelige
områder for individuelle eller felles tilbøyeligheter, og på de fysiske områdene for inferenser. Men mikrovita er mer aktive i de
fysisk-psykisk-åndelige sfærer, mens energi er mer aktiv på de
fysiske inferensplan.*
Når det gjelder energis og mikrovitas styrke eller innvirkning, kan en si det at energi er sterkere på de fysiske inferensområdene enn på individuelle og felles tilbøyeligheters fysiskpsykiske-åndelige plan. Og mikrovita er sterkere på den enkeltes fysisk-psykiske-åndelige område.
Og når det gjelder positive og negative mikrovita, fungerer
negative mikrovita på en bedre måte på de fysiske og fysiskpsykiske områdene, og positive mikrovita på de psykiske og
psykisk-åndelige områdene.
* Det vil si at energi funger primært i den ytre fysiske verden, mens mikrovita primært virker i den enkeltes og også i fellesskapets fysiske, psykiske og
åndelige verdener. «Ego er en konsentrasjon av positive og negative mikrovita på den universelle arena.» (Se s. 131.)
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Så det må være maksimal nyttegjøring av potensialene i den
uttrykte og utstrømmede energien så vel som av de uttrykte og
utstrømmede mikrovitaene, både positive og negative. Det er
også bruk for negative mikrovita i den helhetlige og integrerte
utviklingen av vår verden.
Mikrovita påvirker menneskelig intellekt og også en del av
den menneskelige intuisjon. Favorittområdene til positive mikrovita er de psykiske og psykisk-åndelige områdene, og favorittområdene til negative mikrovita er de fysiske og fysisk-psykiske områdene.
Energi er en blind kraft. Den har ingen skjelneevne—det som
bør gjøres og det som ikke bør gjøres; energi mangler den typen
samvittighet. Med mikrovita er det ikke slik. De er ikke blinde
krefter, men har støtte av skjelneevne, av dømmekraft. Dette er
enda en grunnleggende forskjell på energi og mikrovita.
Virkningen av energi på ulike materielle legemer skjer innen omfanget av menneskelig kunnskap dersom bølgelengden
er av medium standard—ikke veldig lang eller ikke veldig kort.
Men virkningen av mikrovita vil være følt—den kan ikke uttrykkes i språk, den kan ikke vises på det fysiske plan. Dere må
ikke forsøke å erverve dere den okkulte kraften, men enkelte
ganger, ved den Høyeste Bevissthets nåde, åpenbarer den seg av
seg selv.
I likhet med energi går mikrovita gjennom ulike inferensplan, og også gjennom ulike tilbøyelighetsplan. I inferensen av,
si, berøring, øker mikrovita temperaturen i det ytre og reduserer den i det indre. Med duft reduserer de temperaturen i det
ytre og øker den i det indre. Men generelt, med andre inferenser,
som lyd og andre, kan de noen ganger øke i det ytre og noen
ganger minske i det ytre, i forhold til det mediet mikrovitaene
går igjennom.
Energi er omdannende og erstatter seg selv i forskjellige former, men materie er ikke gjensidig omdannende og selverstattende. Materie gjennomgår omdanning, omdanning en gang,
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men ikke igjen og igjen; det vil si en vei, men ikke den andre
veien. Hvis vi på den kosmiske arena, i den kosmiske verden,
forsøker å skille ut det vi føler eller det vi begriper eller det vi
oppfatter i «den som vet» og «det som vites», er kosmos på det
fysiske plan det utførende vesenet, på det fysiske plan, og er
mikrovita; og den gjorte delen er den fysiske verden. Og den vitende evnen på det kosmiske plan er den høyeste årsak eller den
mest subtile formen for energi, og den visste delen eller det
visste motstykket er de psykiske og psykisk-åndelige verdener.
Når energi kommer i direkte kontakt med denne fysiske
verden, blir den omdannet til en mengde energier—magnetisk
energi, elektrisk energi og mange andre energier. Og når denne
energien fungerer gjennom den kosmisk visste verden, det Kosmiske Visste Vesen, skaper den ulike psykiske evner, ulike psykiske verdener. Og hvis energien, etter å ha passert gjennom det
Kosmiske Visste Vesen, kommer ned mot planet for kosmiske
eller individuelle tilbøyeligheter, går den mot det grove, mot
forgroving. Men hvis den beveger seg mot den kosmiske kognitive evnen blir den omdannet til psykisk-åndelig bevegelse, og
til slutt til åndelig bevegelse eller til det Åndelige Vesen.
Likeledes, dersom et mikrovitum, selv om det innledningsvis er den utførende delen på den kosmiske arena, går gjennom
den uttrykte gjort-verden, kan den avstedkomme noe godt eller
noe ondt i universet. Hvis bevegelsen går fra et mer subtilt plan
til et grovere plan forfaller den eller forderver menneskesinnet
eller standarden for menneskelig atferd. Men hvis bevegelsen
går mot et mer subtilt plan, mot det kosmiske lysets mer subtile
inferenser, kan det bistå mennesker, hjelpe åndelige aspiranter
til å nå målet.
Når mikrovita går igjennom ulike inferensplan og også tilbøyelighetsplan, forandrer de ikke bare kroppstemperaturen
eller temperaturer i massen, men kan også forårsake en radikal
forandring i hormonutsondring, og omdanning og forvandling i
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hormoners masse og bevegelse. Dette bør også huskes nøye og
noteres.
Det er de intellektuelles plikt å videreføre forskningsarbeidet på energibevegelser og mikrovita når de går igjennom kosmiske eller individuelle tilbøyeligheters gjort-verden, eller
gjennom kosmiske inferensers kjente verden, eller går gjennom
begge typer plan; og også på energibevegelsen gjennom den
kjente eller den vitende verden—det kjente motstykket til kosmos’ verden—og også gjennom individuelle tilbøyeligheters og
forskjellige plan av individuelle inferensers verden.
Jeg ønsker at intellektuelle i fremtiden skal gjøre eksperimenter i sine ytre laboratorier og også i sine indre psykisk-åndelige laboratorier. Og dere gutter og jenter må hjelpe dem med
å få fart i forskningsarbeidet deres.
3. juni 1989 RU, Anandanagar
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Kult, inferenser og
tilbøyeligheter
Emnet for foredraget i dag er kult, inferens og tilbøyelighet.
Veien som fører eller leder aspiranten til den Høyeste Bevissthet, til Parama Puruśa, er kult i ordets rette forstand. Der målet
er noe endelig, der den psykiske føden eller næringen (pabulum) er noe begrenset, kan ikke veien og bevegelsen anses
som kult.
Åndelig utøvelse er basert på kult; etterlevelse av doktrinen
om kult blir til å begynne med påbegynt og utøvd av gjør-jeget
som alle levende vesener har. Gjør-jeget fortsetter med å tenke:
«Jeg arbeider, jeg spiser, jeg ser, jeg vet ikke noe, jeg vet en
mengde ting.»
I andre levende vesener enn mennesker kommer ikke gjørjeget ordentlig til uttrykk, og derfor kan de ikke bringe sin egen
identitet på det rene og gjøre åndelige øvelser. I noen dyr, som
hunder og aper, er gjør-jeget mer utviklet slik at det kommer
noe mer til uttrykk enn i andre skapninger. Derfor kan de også
komme til å gjøre slike øvelser i framtiden.
Dere bør også huske at dette gjør-jeget gjør åndelig øvelse
ved hjelp av livsenergi, ikke ved hjelp av positive eller negative
mikrovita. Livsenergien akselererer faktisk hastigheten i åndelig utvikling. Mikrovita, positive eller negative, hjelper aspiranten i ens bevegelse, men aspiranten kan ikke bruke mikrovitaene.
Når aspirantens gjør-jeg er rettet mot det Høyeste Vesen,
bruker det den livsenergien det har fått fra de femfoldige
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faktorene* som går gjennom forskjellige inferensplan, og gjennom ulike menneskelige tilbøyeligheter uten å hemme disse tilbøyelighetene. Spørsmål om hemming, tvang eller undertrykking oppstår ikke i åndelig kult. Dere må ganske enkelt ivareta
likevekt og balanse—dere må gå videre mens dere ivaretar ordentlig parallellitet med menneskesinnets grunnleggende tilbøyeligheter. Så åndelig utøvelse gjøres med gjør-jeget ved hjelp
av energi, med en mengde energier som omdannes til livsenergi
når de går gjennom ulike inferensplan.
Det er ikke riktig å tenke at denne bevegelsen, dette åndelige framskrittet, er et rent individuelt anliggende. Ingen her i
verden eksisterer atskilt fra andre. Vi er en universell familie.
Hvert eneste vesen—levende eller ikke-levendegjort, bevegelig
eller ubevegelig—hjelper andre i å bevare ikke bare deres likevekt, men også balansen i hele universet, ikke bare denne lille
planeten Jordas balanse. Vi må bevege oss sammen med alle.
Selv hvis en maur dør for tidlig vil det nødvendigvis sette
hele universets balanse på spill. Selv hvis en 110 år gammel enke
tenker at livet hennes ikke har noen eksistensiell verdi på denne
planeten, at hun bare er en byrde for samfunnet, er det en feilaktig tanke. Nei—selv livet til en så tilårskommen enke bidrar
til å ivareta universets balanse. Hvis en slik eldre person dør før
tiden, vil det nødvendigvis sette det universelle samfunnet ut
av balanse.
Hvis folk tror at de vil fortsette fremover på den åndelige
vei jevnt og trutt selv hvis samfunnet går den veien høna sparker, tar de feil. Dere, som er genuine spiritualister, bør utøve åndelig kult med det forsett at når dere gjør det vil dere være i
stand til å ivareta den universelle balansen. Dere må si til dere
selv: «Personlig vil jeg bevege meg mot den høyeste bestemmelse, og samtidig vil jeg gå inn for å bistå de som lider av fortvilelse, de som er nedsunket i blind overtro og de som er fanget
*

Rom, luft, lys, flytende og fast materie.
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av fattigdom.» Vår familie er universell, vår bolig er også universell.
«Den universelle far, Shiva, er vår far. Den universelle mor, Gaorii,
er vår mor; Hun er det forårsakende opphavet, skaperkraften. Og
dette universet er vårt hjemland.»
(Hararme pitá gaorii mátá, svadesha bhuvanatrayam.)

Denne åndelige kulten er den eneste kult; andre er ikke kult,
men rene dogmer. Hvis kulten er ordentlig—hvis det kult i ordets rette forstand—skaper den en form for subtilitet i ens
mentale strøm. Med det får vi nødvendig hjelp fra positive mikrovita. Den hjelpen vi får i kraft av våre åndelige øvelser består
av åtte okkulte krefter. Disse kreftene kalles okkulte fordi de
erverves gjennom kult. Men når vi oppnår disse okkulte eller
såkalte mirakuløse kreftene kan vi ikke gjøre noe uten hjelp av
positive mikrovita. Disse okkulte kreftene er ańimá, laghimá, mahimá, iishitva, vashvitva, prakámya, prápti og antaryámitva. Det vesen
som er utrustet med dem alle kalles Iishvara.
Ańimá betyr å omdanne sin psykiske eksistens til et lite
punkt og deretter omskape det til et minimalt vesen. En kan
forstå hva som helst ved å gå inn i enhver fysisk partikkel og bli
ett med de ulike uttrykte og utstrålte bølgene, ved å danse med
ting eller ideers bølgelengder. Med mindre ens egen psykiske
eksistens omdannes til et punkt, kan en ikke bevege seg eller
danse med ting eller ideers bølgelengder. Denne okkulte kraften, ervervet med positive mikrovita, kalles ańimá.
Laghimá gjør sinnet lett, fri fra bindinger av en mengde byrder. Dette ubekymrede sinnet, befridd fra materialistiske bindingers lenker, kan forstå og tenke ordentlig. Så i kraft av denne
okkulte kraften, kan en forstå enhver ide, subtil eller grov, i den
abstrakte verden.
Hvis dere ikke forstår hvor mye smerte og sorg som er oppsamlet i andre sinn, hvor mange tårer som veller opp i øynene
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deres, kan dere ikke lindre sorgene og lidelsene deres. Med laghimá kan dere få denne særlige kraften til å studere andres sinn.
Den tredje er mahimá, sinnsutvidelse. Ved hjelp av positive
mikrovita kan sinnet utvides. Sinnets radius kan dekke hele
universet og vi kan vite om forskjellige ting og emner, selv uten
å lese bøker og litteratur. Og på denne måten føler vi også vår
enhet med de ulike vesenene her i universet—enhet i variasjon,
enhet i mangfold. Ved å forbinde våre gode tanker med hvert
eneste vesen, vil vi bidra til universell framgang og velstand.
Iishitva gjør den åndelige aspiranten i stand til å lede andres
sinn som lider av ulike psykiske lidelser. En mengde mennesker
her i verden skriker i smerte og kvaler. Mye elendighet og en
mengde plager har lammet mennesker fysisk og mentalt. Denne
okkulte kraften iishitva vil hjelpe dere enormt i å lede denne
plagede menneskeheten til fysisk framskritt og psykisk velvære. Den kan oppnås med positive mikrovita som igjen erverves gjennom regelmessig utøvelse av kult. Ingen kan oppnå
dette ved å sitte uvirksom og bare jamre seg.
Vashvitva hjelper en med å bringe feilaktige ideer, eller folk
ledet av feilaktige ideer, til den høyeste storhetens vei. Hvis folk
skal føres til klar og tydelig framgang må de først bringes under
ens kontroll. Hvis slike personer arbeider på måfå, og ikke følger den rette vei, kan en ikke forvente at de skal kunne oppnå
noen form for velferd. Så hvis dere virkelig ønsker å hjelpe folk
må dere bringe dem under kontroll og lede dem langs den rette
vei mot målet deres. Denne okkulte kraften kan oppnås gjennom positive mikrovita.
Prakámya, riktig måte å tenke på for å fremme universell
velferd, gir lys til hele universet. Med denne okkulte kraften får
åndelige aspiranter det nødvendige for å tjene hele verden.
Prápti vil si å hjelpe seg selv og hjelpe en mengde menneskers sjeler til å oppnå og bli gagnet av den Høyestes Nåde.
Og den åttende er antaryámitva—å være i stand til å gå inn
i andres ektoplasmiske og endoplasmiske strukturer, og
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dermed kjenne til andres smerter og gleder, håp, aspirasjoner og
lengsler for å lede dem ordentlig. For å oppnå denne åttende okkulte kraften rekker det ikke bare med åndelig kult—den fordrer den Høyeste Bevissthets særlige nåde.
Det finnes enda en okkult kraft—den allvitende kraften.
Denne allvitende kraften oppnås verken ved bare å utøve kult
eller med positive mikrovita—en må nå høyden av hengivelse
og oppnå den Høyestes Nåde. Ellers, selv om folk kjører hodet i
veggen, vil de ikke oppnå allvitenhet ved hjelp av positive mikrovita.
Og utover alle okkulte krefter er det den høyeste kunnskap—å forskanse seg i den Høyeste Bevissthet. Ikke bare er
dette en form for allvitenhet, men snarere opphøyer denne kraften aspiranten til å bli ett med den Høyeste Kognitive Evnen.
Selvfølgelig vil de som alt har hengivelse automatisk få denne
kraften.
«Hengivelse er tjeneste til Herren. Hengivelse er den uselviske
kjærlighetens vesen. Hengivelse er personifisert lykksalighet.
Hengivelse er selve livet til den hengivne.»
(Bhaktih bhagavato sevá, bhaktih prema svarúpińii,
Bhaktiránanda rúpáca, bhaktih bhaktasya jiivanam.)

Hengivelse vil si å arbeide i den Høyestes tjeneste så Han
blir tilfreds. Uten hengivelse kan ikke sinnet stige over hypofysen—hvis en vil heve sinnet over den, behøver en hengivelse. Så
mikrokosmosers høyeste åndelige framskritt er ikke mulig uten
hengivelse.
Hvis dere har hengivelse kan dere kalle den Høyeste Bevissthet til dere; Han vil garantert komme til dere, snarere må
Han komme til dere. Her kan det være at du ikke har noe annet,
men har du hengivelse så har du alt. I kraft av det oppnår en den
Høyeste Bevissthet, en blir identifisert med Han. Dette er menneskelivets største gode.
Om uselvisk kjærlighet, prema, er det sagt:
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«Holdningen som gjør sinnet mildt og fredfullt, og strålende med
den dypeste kjærlighet for Herren, kalles bhava. Vise mennesker
kaller dette guddommelig kjærlighet.»
(Samyauṋmasrńito shánto mamatvátishayáunkitah;
Bháva sá eva sándrátmá budhaeh prema nigadyate.)

Guddommelig, uselvisk kjærlighet er tiltrekningen til den
Høyeste Bevissthet som vinner over tiltrekningen til alle andre
endelige ting. De som har slik guddommelig kjærlighet, vil nødvendigvis få den Høyeste Bevissthets nåde—de trenger ikke å
bekymre seg om det. Hvis de utøver den åndelige kulten regelmessig, vil positive mikrovita garantert hjelpe dem. De som
vekker hengivelse gjennom handling og kunnskap vil garantert
få den Høyeste Bevissthets nåde. Det behøver ikke å være store
mengdene av denne nåden—selv et grann vil være tilstrekkelig.
«En kan oppnå den høyeste tilstand med de opphøydes velsignelser og med et grann Makrokosmisk nåde.»
(Mahatkrpayaeva bhagavatkrpáleshádvá.)

Bare slike mennesker, som har den Høyestes nåde, er best
stilt for å tjene universet mest mulig.
I utøvelsen av åndelig kult bør det huskes at åndelige aspiranter ikke må gjøre dette for å skaffe seg disse okkulte kreftene. Målet for åndelig utøvelse er å virkeliggjøre det Høyeste
Vesen. Å lete etter noe som helst annet er galt. Okkulte krefter
er som støv i veikanten. Tiltrekning til den Høyeste Bevissthet
er det mest verdifulle tingen—alt annet er bare jordisk støv.
Så åndelige aspiranter må ikke renne etter disse ubetydelige
okkulte kreftene, selv om de kan utvikle seg når man utøver åndelig kult. Dere må ikke glemme at alle deres oppnåelser må tilpasses sinnets hovedsakelige tilbøyeligheter, og i tilpasningsprosessen åpenbarer alle disse åtte typene av okkulte krefter
seg for den åndelige aspiranten.
Åndelig utøvelse (sádhaná) innledes på det fysisk plan og
går mot det fysisk-psykiske plan. Den første fasen av åndelig
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utøvelse utføres av gjør-jeget, egoet. Deretter utføres den åndelige utøvelsen fra den fysisk-psykiske plan til det rent psykiske
plan av vet-jeget.
På det endelige stadiet av åndelig utøvelse, i den rent åndelige fasen, vil ikke noe av dette være til hjelp for den åndelige
aspiranten; selv positive og negative mikrovita fungerer ikke
over det psykisk-åndelige nivået, over hypofysen. Ingen vibrasjon vil være til hjelp der. Under slike omstendigheter vil dere
til syvende og sist være helt avhengige av den Høyestes Nåde og
ingenting annet. En ser seg nødt til å erklære: «Det Størstes
Nåde er alt—Brahmakrpáhi kevalam.
Alt her i universet er skapt, alt lever videre og alt blir til
slutt forløst i og gjennom Han. Om dette Høyeste Vesen sier
skriftene:
«Av den Høyestes Nåde har universet oppstått: av Hans Nåde bevarer universets sin eksistens, og av Hans Nåde blir alt til slutt forløst i Han.»
(Yato vishvaḿ samudhútaḿ, yena játaiṋca tiśthati;
Yasmin sarváni liiyanta, jineyam tadbrama lakśanach.)

Så siste ord i den åndelige verden er den Høyeste Bevissthets høyeste nåde. Intelligente mennesker vil forstå denne høyeste sannhet og bevege seg deretter. Dette er sant ikke bare på
det fysiske plan, eller på det fysisk-psykiske plan, eller på det
psykiske, eller på det psykisk-åndelige plan, men på alle plan.
Til slutt, alt dere sier eller tenker, alt er endelig forankret i
den Høyeste Bevissthets nåde. Jo før denne grunnleggende
sannheten blir virkeliggjort desto bedre vil det være for alle.
4. juni 1989 DMC, Anandanagar
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Mikrovita og kosmologi
I mennesker og andre dyr blir den ene eller den andre tilbøyeligheten enten aktivert eller dempet av virkningen av ulike inferenser på forskjellige stadier. Selv om dette ikke er noe enkelt
emne, må man studere den virkning disse inferensene har på
ulike stadier av kropp, sinn, tilbøyeligheter, masse, hormoner
osv. Vi må studere virkningen av inferenser på menneskekroppen, menneskesinnet og på det psykisk-åndelige mennesket.
Inferenser av lyd, berøring, form, lukt og smak opererer alle
på ulike plan, og virkningene av dem er også forskjellige. Gjørjeg (krta puruśa; ego) er en konsentrasjon av positive og negative
mikrovita på den universelle arena, som ivaretar likevekt—som
fungerer på universets arena. Positive mikrovita brukes i fysiskpsykisk-åndelig utøvelse. Energi er vet-jeg (jiṋa puruśa)
pluss/minus mikrovitaene som passerer gjennom universet. Åndelig utøvelse (sádhaná) er ikke mulig uten at en tar til seg ordentlig næring, ettersom livskraften en får fra mat er omdannet
form av andre energier. Bare positive og negative mikrovita er
ikke nok—det trengs også livsenergi.
Mikrovita kommer fra det ytre rom, fra det vidstrakte universet og fra de universelle plan; gjennom lyd og andre inferenser. Lyd og andre inferenser har ulike plan, stadier og faser.
Mikrovita passerer gjennom ulike faser av disse inferensene.
Positive mikrovita er involvert med energi eller den psykiske
verden, og negative mikrovita er involvert med den fysiske
kroppen ettersom den fysiske kroppen inneholder inferenser—
materie. Materie er helt klart forbundet med inferenser—de
opprinnelige inferensplanene eller de gjenspeilte eller brutte inferensplanene. For eksempel, sinnet mottar odør fra en
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roseblomst, men på det mikrokosmiske odørplanet. Denne
odøren oppmuntrer visse tilbøyeligheter og motvirker andre.
Sinnet renner garantert etter tilbøyeligheter, men en vil ikke
oppnå suksess ved å undertrykke tilbøyelighetene ettersom en
bare vil bruke enda mer energi på det. En må i stedet avlede tilbøyelighetene ved å lære den mentale tilbaketrekningens
(pratyáhára) kunst.*
Nå er spørsmålet, hvordan ivaretar positive og negative
mikrovita både likevekt og balanse på de universelle plan—i de
fysiske, fysisk-psykiske, psykiske og psykisk-åndelige verdenene?
Mikrovita har ingenting direkte å gjøre med det åndelige
plan. Positive mikrovita oppveier negative mikrovita—totalsummen av positive mikrovita er lik totalsummen av negative
mikrovita. Dette er tilfellet i hele makrokosmos og i individuelle mikrokosmiske strukturer. Hvis det er overforbruk av positive mikrovita i psykiske og psykisk-åndelige utøvelser, vil
det være mangel på positive mikrovita for å balansere de negative mikrovitaene på de fysiske og fysisk-psykiske planene, for
totalsummen av positive og negative mikrovita må oppveie
hverandre. Så mennesker må bruke sin styrke på alle plan. På
det fysiske plan må negative mikrovitaers umåtelige styrke nyttiggjøres, ellers vil oppsamling føre til at overskuddet av negative mikrovita vil bli veldig sterkt. Gode mennesker bør ikke
dra til huler i Himalaya. Snarere bør de bli i samfunnet og tjene
fellesskapet på fysiske og fysisk-psykiske plan ved hjelp av negative mikrovita, og på de psykiske og psykisk-åndelige planene ved hjelp av positive mikrovita. Hvis gode mennesker
unnlater å bruke negative mikrovita på det fysiske plan, vil det
garantert skje katastrofer. Alt vil være hulter til bulter.

*

Mental tilbaketrekning læres i første leksjon av Ananda Marga-meditasjon.
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1) Det Høyeste Universelle Vesen (Nirvisheśa).
Det Høyeste Kognitive Prinsipp og den Høyeste Kognitive kreative
Evne +/- ivaretar universell likevekt og balanse.
2) Høyeste Kjennetegnende Prinsipp (Savisheśa).
SUBJEKTIVT

OBJEKTIVT

(A) Vitende prinsipp eller overjordisk viten. (Uttrykte energier av ulik karakter—uforgjengelige, gjensidig skiftende
og gjensidig omdannende.)

(A) Plan av mikrokosmiske
og Makrokosmiske tilbøyeligheter (ulike lag av sinn: bevisst, underbevisst, fysiskpsykisk, psykisk-fysisk og
psykisk-åndelig).

(B) Utførende prinsipp eller
overjordisk frø for det agerende prinsippet, klart til å bli
spiret. (Mikrovita av ulik natur,
enten av positiv eller negativ
natur, som sammen ivaretar
det agerende universets balanse gjennom å skape innledende former for karbonatomer som hjelper Makro- og mikrotilbøyeligheter til å ha sine
rent fysiske tilleggsmedier med
masse og egenskaper.)

(B) Plan av Makrokosmiske
inferenser og deres gjenspeilte og brutte inferenser.
(Plan av inferenser som blir
aktivert, akselerert og stimulert av (A) subjektivt.)

(A) subjektivt har å gjøre med og kontrollerer (B) objektivt,
og (B) subjektivt forholder seg til og kontrollerer (A) objektivt.
(A) subjektivt er området for psykisk-åndelig laboratorieforskning, og (B) objektivt er området for ytre laboratorieforskning. Resultatene av (A) subjektivt kan ikke finnes i ytre laboratorietester.
Dette er en ny måte å tenke på—en ny filosofisk tilnærming.
Her er vet-jeg eller gjør-jeg ikke nødvendigvis det samme som
filosofiens mahat eller citta. Det er en ny filosofisk tankeretning
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som ikke er knyttet til mahat, aham og citta. Nye termer på sanskrit må skapes:
Vet-jeg er jiṋa puruśa
Gjør-jeg er krta puruśa
Abstrakt er bhávastha
Ikke-kjennetegnende er nirvisheśa
Kjennetegnende er savisheśa
Positive og negative mikrovita ivaretar likevekt i det (B)
subjektive kammeret av det Høyeste Kjennetegnende Prinsipp.
Derfor forblir den samlede styrken den samme i delingen—det
subjektive og det objektive har samme styrkeverdi gjennom reduksjonsfasen.
Negativ bruk av negativ mikrovita må ikke forekomme, og
negativ bruk av positive mikrovita må ikke forekomme. Dere
må alltid være positive. I de fysiske vitenskapene er det enorme
muligheter for positiv bruk av negative mikrovita. Positive og
negative mikrovita er begge nødvendige for balanse. Med overdreven bruk av positive mikrovita vil det bli vanskelig å styre
og balansere de negative mikrovitaene på de fysiske og fysiskpsykiske plan ettersom det vil være underskudd av positive
mikrovita. Dere må ikke renne etter okkulte krefter.
I kommunistiske og kapitalistiske land er det rikelig med
ubrukte positive mikrovita ettersom det har vært overdreven
bruk av negative mikrovita på de fysiske og fysisk-psykiske
plan i samfunnet. Derfor er umoral og så videre et problem der.
Det må være full nyttegjøring av det akkumulerte overskuddet
av positive mikrovita gjennom åndelig utøvelse, tjeneste og så
videre for å løse dette problemet.
Ved splitting av atomer forløses det umåtelig energi. Dette
skjer fordi energien som er pakket sammen i materie kommer
ut. Å hevde at en får energi ved å ødelegge materie er teoretisk,
og er ikke fysisk bevist. I realiteten kommer energien ut av atomets lager. Energi trenger alltid en materiell tilflukt—en
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beholder. Etter at beholderen er ødelagt, beveger den forløste
umåtelige energien seg med enorm hastighet i alle retninger i
søken etter en eller annen tilflukt. Til slutt finner den en vei i et
eller annet land, i en eller annen fysisk menneskekropp, i strukturer og andre materielle ting som måtte finnes, eller i havet,
eller i noe annet. Materie trenger noe å være i, og det stedet er
jorda. Dette er hemmeligheten.
Når de opprinnelige inferensene kommer i kontakt med
universets plan, blir de enten gjenspeilt eller brutt. Enkeltindividet kan ikke erfare den opprinnelige inferensen. Den enkelte
skapning må stole på og hengi seg til det Kosmiske Gjenspeilende Vesenet. Dette er den siste fasen av psykisk-åndelig utøvelse.
Det er 51 tilbøyeligheter i mennesker. Positive mikrovita
opphøyer de høyere tilbøyelighetene, mens aktivitetsområdet
for negative mikrovita er mańipura cakra og nedenfor. Anta at
bruk av negative mikrovita i området rett under mańipura
cakra bidrar til å kurere fryktkomplekset i en utøver. Og samtidig kan det gi mot. Men negative mikrovita kan også skade
andre.
Hvis en bruker mikrovita på de fysiske og psykisk-fysiske
plan, slik avidyá-tantrikere gjør, vil det avstedkomme ubalanse
og virke negativt inn på den åndelige utviklingen. Og overdreven bruk av positive mikrovita vil også skade balansen.
10. juni 1989, Kolkata
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Kjertler og bikjertler
Mange underutviklede skapninger mangler nerveceller eller
nervetråder og opptrer kun med instinkter. Mennesker har nerveceller og nervetråder, men opptrer også med instinkter. For
eksempel smiler og holder spedbarn instinktivt hendene sine
lukket. I dette ledes de ikke av intellekt eller av noen intellektuell tilbøyelighet.
De utallige nervecellene og nervetrådene i menneskekroppen er av to slag: den ene knytter hjernen til ryggraden [sentralnervesystemet], og den andre går fra ryggraden til huden og
i kroppen [det perifere nervesystemet]. Det er også en ansamling av nerveceller i kraniet bestående av fett [hypothalamus]
og med en særlig kraft, en iboende eller vibrerende spesialitet,
som noen ganger er syntetisk [sympatisk] og andre ganger apatisk [parasympatetisk].
På Sanskrit kalles området over toppen av hodet over ørene
for snáyupet́aka, «nervekurv». En vibrasjon fra hvor som helst i
kroppen tar 1/200-dels sekund for å nå kraniet. Sett at et insekt
biter deg på hånden. Sansningen vil gå gjennom de innadførende (afferente) nervene dine til hjernen. Umiddelbart vil det
bli gitt en ordre, som vil gå gjennom de utadførende (efferente)
nervene, om å fjerne insektet. Termene afferente og efferente
nerver kommer fra latin og betyr henholdsvis sensoriske og motoriske nerver. De tilsvarende termene på sanskrit er saḿjiṋá
nád́ii og ájiṋá nád́ii.
Nervecellene er aktive og virker direkte i sinnets bevisste
(jágrata), underbevisste (svapna) og ubevisste (suśupta) tilstander, selv om termene for disse tre tilstandene på sanskrit og
engelsk ikke er helt synonyme. Når nervecellene ikke fungerer
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ordentlig, opplever folk en tilstand som kan beskrives som å
kjenne seg enervert (oppskaket). Hvis for eksempel en person
blir truffet i hodet, slik at balansen mellom de innadførende og
utadførende nervene går tapt, kan vedkommende glemme alt,
miste sin dømmekraft, og bli ute av stand til å bestemme hva en
skal gjøre. Den slags tilstand kan også oppstå etter et mareritt.
Hvis et menneske drømmer at det forfølges av et spøkelse og
faller og slår hodet, kan vedkommende våkne plutselig i svette,
og lide av de samme symptomene som om en var slått i hodet i
våken tilstand. I en slik tilstand sier vi at vedkommende er enervert.
Punktet i midten i den nederste knokkelen i ryggraden er et
nervesenter. Dette er det sentrale punktet i múládhára cakra.
Hele kroppen er balansert på dette cakraet (pleksuset). Det er
har fire tilbøyeligheter (vrttier): psykisk-åndelig lengsel
(dharma), psykisk lengsel (artha), fysisk lengsel (káma) og åndelig lengsel (mokśa).
Svádhiśt́hána cakra finnes i ryggraden direkte bak roten til
kjønnsorganet. Det har seks tilbøyeligheter: forkleinelse av
andre (avajiṋá), psykisk døs, mangel på sunn fornuft (múrcchá),
mangel på måtehold (prashraya), mangel på selvtillit (avishvása),
undergangstankegang (sarvanásha) og ondskap (kruratá).
Så kommer mańipura cakra. Dette cakraet finnes ved navlen. Det kontrollerer ti tilbøyeligheter: sjenerthet, skam (lajjá),
sadistisk tendens (pishunatá), misnunnelse (iirśá), statiskhet,
søvnighet (suśupti), melankoli (viśáda), irritabilitet (kaśáya),
skaffesyke, tørst (trśńá), dårskap, blind forelskelse (moha), hat,
avsky (ghrńá) og frykt (bhaya).
Så anáhata cakra, i midten av brystet, som styrer tolv tilbøyeligheter: håp (áshá), bekymrethet (cintá), innsats (ceśt́á),
binding (mamatá), forfengelighet (dambha), samvittighet, skjelneevne (viveka), mental nummenhet på grunn av frykt
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(vikalatá), ego (ahaḿkára), grådighet (lolatá), hyklerskhet (kapat́atá), trettekjærhet inntil vill overdrivelse (vitarka) og anger
(anutápa).
Det neste er vishuddha cakra, i strupeområdet, som styrer
seksten tilbøyeligheter: lyden av påfugl (śad́aja), lyden av okse
(rśabha), lyden av geit (gándhára), lyden av rådyr (madhyama), lyden av gjøk (paiṋcama), lyden av esel (dhaevata), lyden av elefant
(niśáda), den akustiske roten—grunnlyden—av skapelse, ivaretakelse og oppløsning (oṋm), lyden av vekket kulakuńd́alinii
(hum), praktisering; å sette teori ut i praksis (phat́), uttrykk for
verdslig kunnskap (vaośat́), velferd i den mer subtile sfære
(vaśat́), utøve noble handlinger (sváhá), overgivelse til det Høyeste (namah), motbydelig uttrykk (viśa) og sødmefylt uttrykk
(amrta). Når en teori settes ut i livet blir prosessen med å praktisere den gjort effektiv med gjentakelse av lydene hum, phat́,
vaośat́, vaśat́, sváhá og namah
Til slutt har vi ájiṋá cakra, mellom øyenbrynene, som styrer
to tilbøyeligheter: verdslig kunnskap (apará) and åndelig kunnskap (pará).
Cakra er en term på sanskrit, mens pleksus er det latinske ordet. Ved siden av de hovedsakelige nervesentrene i punktet i
hvert cakra, er det også subsentra der bikjertlene finnes. Disse
bikjertlene påvirker og kontrollerer tilbøyelighetene knyttet til
hvert cakra. Denne vitenskapen er i det store og hele ukjent i
dag.
Ved å gjøre yogaøvelser (ásanas) regelmessig kan mennesker
styre tilbøyelighetene knyttet til hvert cakra, og dermed tankene som vekkes i sinnet og sin atferd. Dette er tilfellet ettersom yogaøvelser har en dyptgående virkning på kjertlene og
bikjertlene. Hvordan? Alle yogaøvelser øver enten et trykk eller
reduserer trykket på kjertlene og bikjertlene. For eksempel
trykker påfulgstillingen (mayúrásana) på mańipura cakra.
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Utsondringene fra mańipura cakras kjertler og bikjertler og tilbøyelighetene knyttet til dem vil bli mer balanserte om denne
yogaøvelsen utøves regelmessig. Hvis noen er veldig engstelige
for å framtre for andre betyr det at vedkommendes mańipura
cakra er svakt. Med regelmessig utøvelse av påfuglstillingen vil
denne tilbøyeligheten bli styrt og frykt vil bli eliminert. Andre
yogaøvelser kan ha den virkning at de reduserer presset på
mańipura cakra, og hvis disse yogaøvelsene utøves regelmessig
vil kjertlene og bikjertlene knyttet til cakraet bli mindre aktive.
Generelt fører økt hormonutsondring til at tilbøyeligheten bli
mer aktive og omvendt. Ved å utøve yogaøvelser regelmessig,
kan en styre tilbøyelighetene og enten øke eller redusere aktiviteten deres. Så åndelige aspiranter bør velge sine yogaøvelser
med omhu. Denne virkningen av yogaøvelser på kjertler og
bikjertler er aldri tidligere blitt gjort kjent.
Ekstrem frykt forårsaker uvanlig store spenninger og trykk
på mańipura cakra. Vanligvis når folk opplever frykt er de
innadførende og utadførende nervene i stand til å fungere ordentlig. Spenningen i nervene forårsaket av frykt går gjennom
nervesystemet til hjernen slik at det ikke oppstår et uvanlig
stort trykk. Men når en blir voldsomt redd går balansen mellom
de innadførende og utadførende nervene tapt slik at spenningen og trykket rundt mańipura cakra øker. Dersom informasjonen gjennom de utadførende nervene fra hjernen til
mańipura cakra hindres i å nå sitt bestemmelsessted, kan ubalansen forårsake en blokkering i området rundt anáhata cakra,
som er en svært komplisert og følsom del av menneskekroppen.
En forstyrrelse i dette området kan forårsake hjertebank, uvanlig høyt trykk på hjertet, manglende evne til å agere bestemt, og
til og med hjerteinfarkt.
I mennesker er skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlene
mer utviklet enn lymfekjertlene. Tidligere var lymfekjertlene
mer utviklet enn det de er i dag, men etter hvert som mennesker
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utviklet seg, ble skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlene mer aktive og lymfekjertlenes rolle avtok. I aper er det motsatte tilfellet: lymfekjertlene er mer utviklet enn skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlene. Skjoldbruskkjertelen og
biskjoldbruskkjertlene har med psykisk utvikling og intellektuell opphøyelse å gjøre, mens lymfekjertlene har mer å gjøre
med fysisk aktivitet. Så aper kan hoppe høyere og svinge seg
lenger enn mennesker. En av grunnene til at mennesker er mer
utviklet enn aper er at skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlene deres er mer aktive.
Sæd og lymfe er ikke en og samme ting. Når hankjønn blir
seksuelt tent stimuleres nervene i testiklene og lymfe omdannes til sæd.
Leddhår vokser nær lymfekjertlene i armhulene og lysken.
Hvis dette håret fjernes, har lymfekjertlene lett for å bli overopphetet, noe som leder til høy utsondring, og dette reduserer i
sin tur skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlenes funksjon. Det er et omvendt forhold mellom lymfekjertlene og
skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlene: hvis den ene er
mer aktiv blir den andre mindre utviklet og svekket. Av den
grunn bør en ikke fjerne leddhår.
Prosessen med å kontrollere alle cakraene og tilbøyelighetene ble funnet opp av Astavakra for mer enn to tusen år siden.
Han skrev boken Aśt́ávakra Saḿhitá. Han var en stor helgen og
kalte denne prosessen Rájadhirája Yoga. Han lærte dette systemet først til Alarka i Vakreswar i Bengal.
Menneskekroppen er en biologisk maskin. Ingen avviker
fra denne regelen—alle fysiske kropper er biologiske maskiner.
De forskjellige leksjonene i Ananda Margas åndelige utøvelse
(sádhaná) er utformet for å styrke de forskjellige cakraene og
kontrollere tilbøyelighetene. Guru dhyána styrker sahasrára
cakra. Hvis en har kontroll over sahasrára cakra kan kroppen
og sinnet kontrolleres fullstendig.
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Når en stor person velsigner deg gjør vedkommende det vanligvis ved å legge hånden sin på sahasrára cakra, som har en positiv
virkning på alle de andre cakraene. De høyere tilbøyelighetene
vil tilta og de lavere tilbøyelighetene vil avta. Den slags virkning
fremkalles ikke bare ved berøring; den kan også forårsakes med
lyd. Når du legger deg utstrakt (sáśt́áuṋga prańáma) for en stor
personlighet og blir muntlig velsignet i tillegg, vil lyden av velsignelsen ha en positiv virkning på hele ditt vesen. Både håndens berøring på sahasrára cakra og den verbale velsignelsen vil
øke din åndelige opphøyelse.
Du kan bare velsigne de du liker. Hvis du aksepterer hilsninger fra de du misliker, kan negative sentimenter vekkes i sinnet ditt og øke de lavere tilbøyelighetene og minske de høyere
tilbøyelighetene i de som søker din velsignelse. Så du har ingen
rett til å akseptere hilsener fra alle, og du bør ikke automatisk
velsigne alle.
Hunnkjønns kranium er vanligvis ubetydelig mindre enn hannkjønns. Følgelig har kvinner færre nerveceller i hjernen enn
menn. Men faktum er at menn bruker et svært lavt antall nerveceller i hjernene sine, og det samme gjør kvinner. Åndelige
øvelser og høyere streben bruker mer og mer nerveceller. Sett at
en mann og en kvinne lærte åndelig meditasjon samtidig, utøver
med den samme oppriktighet og hadde samme framgang—de
vil begge oppnå åndelig opphøyelse. Sett at de begge nyter guddommelig lykksalighet etter å ha utøvd åndelighet i like mange
år. Hvis alle eller si nittini prosent av hjernecellene i kvinnens
hjerne er brukt, vil en lavere prosent være brukt av mannen ettersom han har flere nerveceller i sin hjerne.
Kvinner har noen tilbøyeligheter som er svært sterkt utviklet. I særdeleshet har kvinner normalt stor kjærlighet og hengivenhet til sine barn. Dette er naturlig. Men dersom uttrykket
for en bestemt tilbøyelighet er overdrevent, kan det ha uheldige
følger. For eksempel elsker de fleste stemødre sine egne barn
mer enn sine stebarn, og hvis intensiteten i denne
141

Ord på veien 6: Babas foredrag i India - 4

hengivenheten ikke bringes under kontroll kan det skape spenninger og splittelser i familien. Og, den hengivelse kvinner har
til sine egne barn kan resultere i at de ikke gjerne beveger seg
ut av huset, noe som kan føre til skadelig isolasjon. Likeledes,
hvis et betydelig antall mennesker i en bestemt region bare
oppholder seg i sin egen region i blind kjærlighet til sitt nærmiljø vil det være skadelig for hele samfunnets utvikling. Gode
relasjoner til andre regioner vil ikke bli oppmuntret, og deres
egen regions handel og økonomiske utvikling kan bli skadelidende.
Kjærlighet og hengivelse er svært gode egenskaper, men for å
beskytte seg selv og samfunnet for deres mulige ekstreme uttrykk er det best å rette alle sin kjærlighet og hengivenhet mot
den Høyeste Bevissthet. Dette vil utvide ens arena av kjærlighet
og sette fortgang i ens mars mot det Store. En person som har
utviklet universell kjærlighet vil være i stand til å gjøre veldig
stort arbeid på svært kort tid.
12. mai 1990, Kolkata
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Sinnet vokser i størrelse
Av de ulike evnene i de fysisk-psykiske-åndelige verdenene på
denne kloden, er mentale evner av største betydning. Disse evnene kan kategoriseres i fire hovedgrupper eller sidegrener.
Den første mentale evnen er at sinnet tenker: sinnet oppdager og finner opp stadig nye måter å tenke på, sinnet tenker i
konsentrasjon, det vil si at sinnet mediterer. Hvis denne tenkeevnen brukes på en metodisk måte, vil resultatet garantert være
positivt: et negativt resultat oppnås bare i visse sjeldne tilfeller.
Men hvis den ikke brukes på en metodisk måte vil resultatet i
alminnelighet være negativt: bare i svært sjeldne tilfeller vil vi
få et positivt resultat. Så våre elever, våre gutter og jenter, våre
damer og herrer bør læres å tenke på en metodisk måte, ellers
vil mentale potensialer gå til spille. Vi ønsker ikke slikt sløseri
i vår vitenskapelige tid.
Når det gjelder å tenke konsentrert, det vil si meditasjon,
finnes det en annen og langt mer subtil vitenskap. Når man utøver meditasjon bør en kjenne nøyaktig til hvor ulike kjertler
og bikjertler finnes, og også de ulike cellene i menneskehjernen.
Og folk bør ikke bare kjenne til hvor disse kjertlene og bikjertlene finnes, men bør også være kjent med deres respektive systemer for hormonutsondring, ellers vil ikke meditasjonen bære
frukter. Så i dette meditasjonssystemet er kunnskap om biologi
av avgjørende betydning. Mennesker vil utvikle metodisk tenkning og metodisk meditasjon basert på hvor ulike tilknyttede
celler, kjertler og bikjertler finnes, og deres utsondring av nødvendige mengder av hormoner.
Den andre mentale evnen er at sinnet husker: sinnet oppdager
eller finner opp forskjellige systemer for å huske eller
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memorere. Når sinnet husker, bør det vite hvordan en kan
knytte det som skal huskes til psykisk pabulum (føde eller næring) av tilsvarende natur. Og mennesker bør kjenne til hvordan
en kan velge ut slike tilknyttede psykiske pabula som samsvarer med eller er knyttet til det de ønsker å huske. Med memorering bør det være både en fysisk og en psykisk, og i en viss grad
åndelig tilnærming. For å memorere, bør vi unngå å bruke diverse bikjertler som produserer ugunstige hormoner. Systemet
for memorering bør være forbundet med kvalitetene og røttene
til de forskjellige pleksiene (cakraene) i menneskekroppen.
Den tredje evnen, som mennesker bør kjenne til, er prosessen
med forvandling og avledning av ulike psykiske næringer på en
vitenskapelig måte. Denne prosessen med forvandling, eller
omdanning, og avledning kan variere fra menneske til menneske, fra en gruppe mennesker til en annen, fra dyr til dyr, fra
fugl til fugl. Og for dette bør det finnes et særlig opplæringsløp;
og vi må starte den slags psykiske treningssentre på forskjellige
vesentlige steder i verden. Slike psykiske treningssentre, som
underviser i hvordan en kan forvandle og avlede ulike former
for psykisk føde eller næring, bør igangsettes umiddelbart, og
ikke bare for mennesker av forskjellige psykiske kalibre, men
for alle levende vesener. Disse treningssentrene bør kategoriseres og fungere hver for seg for forskjellige psykiske strukturer,
for ulike utviklede, utviklende og underutviklede levende vesener. For eksempel bør det finnes et slags utdanningsakademi
for utviklede dyr som aper, hunder, sjimpanser og orangutanger, et annet for dyr under utvikling, og enda et for underutviklede dyr.
Når det gjelder planter og dyr er de på forskjellige plan;
men alle disse plantene og dyrene må være metazoiske strukturer med en klar og distinkt jeg-følelse, ikke bare ledet av instinkter. Og hva skal disse treningssentrene tjene til? For forvandling og avledning av psykisk pabulum—psykisk føde eller
næring. Dette kan anses som den tredje psykiske evnen.
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Den fjerde evnen er å skape større mulighet for rasjonalitet (fornuft) og rasjonalisering (se nederst s. 160 og videre) på ulike eksistensplan—fysisk, psykisk og åndelig. Hvis vi ønsker å stimulere rasjonalitet og rasjonalisering på det fysiske plan må vi
unngå tankebølger som oppstår på det fysiske plan og dreier
seg om fysiske ting. På det psykiske plan må vi unngå diverse
psykiske former, psykiske ideer, psykiske bevegelser, og også
de aspektene av telepati eller klarsyn som oppstår på det psykiske plan.
Derimot er det visse fenomener som skjer på et blandet
plan, for eksempel på en blanding av de psykiske og åndelige
plan. På et slikt blandet plan støter vi på en subtil form for telepati. På et blandet plan bestående av et mer subtilt psykisk
lag og grovere åndelig plan møter vi klarsyn. Andre over-okkulte krefter, som allvitenhet, finnes kun på det rent åndelige
plan der det ikke finnes bindinger som har med tosidighet
(dualitet) å gjøre; eller der tosidige bindinger er veldig løse eller
løsnet. Det samme er tilfellet med overføring av ånd eller sjel
mellom ulike kroppslige strukturer som eksisterer på samme
tid, det vil si som er av samtidig natur.
Sett at flere kroppslige strukturer finnes på samme tid. Det
kan skje overføring av sjel mellom dem, fra en sjel til en annen
sjel. Slik overføring av sjel mellom samtidige kroppslige strukturer kan bare finne sted når ånden er uten, eller nesten uten
alle tosidige bindinger. Noe slikt inntreffer bare i en over-psykisk struktur; det vil si kun på det åndelige plan. Hvis det derimot dreier seg om en blanding av et enkelt sinn med ånd, kan
det ikke finne sted. Dette er også en skjult skatt i menneskesinnet. Men jeg ønsker ikke at dere skal gå inn for å få disse okkulte kreftene. Dere bør bare ønske å være ett med det Høyeste;
det må ikke finnes lengsel etter å oppnå disse okkulte kreftene—det er ikke bra.
Bare tankebølgen som stråler ut fra det åndelige plan kan
redde menneskeheten fra dogmenes ødeleggende påvirkning,
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som skiller mennesker fra mennesker, som skaper hindringer
for omskapingen av menneskesamfunnet til en eneste eksistens. Denne rasjonaliseringsprosessen bør utvikles gjennom det
iboende menneskelige potensialet for å endre ethvert aspekt av
sinnet. Vi må gjøre dette i nær framtid. Problemet er særegent,
men vi må løse det fordi det har forårsaket en mengde vanskeligheter, så mye splid i menneskesamfunnet—så mange blodbad, så mye krigføring. Dette problemet kan forstyrre freden i
hele universet.
Så vi vil måtte løse dette problemet og skape en ny verden i
alle tre utstrålingene av liv—fysisk, psykisk og åndelig. Jeg håper at dere gutter og jenter vil gjøre noe konkret med dette gjennom deres felles anstrengelse. Dere er ikke ubetydelige vesener;
dere er den Høyeste Herres strålende uttrykk. Så dere vil måtte
gjøre noe konkret umiddelbart. Med dette problemet er det
ingen tid å miste.
2. juni 1990 RU, Anandanagar
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Jeg finnes, min Herre finnes, og min søken etter Hans skjønnhet, min søken etter Hans storhet tar aldri slutt. Jeg beveger
meg mot Han, beveger meg langs en evig vei. Denne søken etter
det store av den lille kalles mystikk. Det grunnleggende punktet i åndelighet avhenger av denne mystikken. Og når denne
mystikken, denne mystiske eksistensen i det ytre, sammenfaller med mystikkens indre ånd, er målet oppnådd; individet blir
Kosmisk.
Og vi er kommet hit for å oppnå denne statusen. Vi er kommet hit til verden for at livene våre ikke skal være meningsløse.
Alt vi har er meningsfullt; og med vår kunnskap, med vår handling og med vår oppriktighet vil vi øke vår meningsfullhet fra
det enkelte til Uendelighet.
2. juni 1990, Anandanagar
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Den åndelige kult;
høydepunktskulten
Dere vet, spiritualisme og spiritualitet er ikke det samme. Spiritualisme med ånder, spøkelser, har å gjøre, og spiritualitet
(åndelighet) har å gjøre med det Høyeste Kognitive Prinsipp.
Så det er en himmel-og-helvete forskjell på betegnelsene spiritualisme og spiritualitet. Vi beskjeftiger oss med spiritualitet,
åndelighet.
Nå, for alle handlinger, de kan være intellektuelle, intuisjonsbaserte eller rent psykiske, må det finnes et grunnlag, et
ståsted, et utgangspunkt. Og det må også finnes et mål—en
Høyeste Bestemmelse. For denne åndelige kulten er moral
grunnlaget; uten moral får en ikke gjort noe. Og moral har med
to slags bølger å gjøre: psykisk-fysiske utstrømninger og fysiskpsykiske bølger; fysisk-psykisk bevegelse. Når det gjelder psykisk-fysiske utstrømninger bør en ha ordentlig kontroll, ordentlig regulering av de utstrømningene. Og når det gjelder fysisk-psykisk bevegelse bør en ivareta ordentlig tilpasning mellom den ytre verden og den indre verden, mellom det ytre fysiske og den indre subjektive verden. Målet er å oppnå den høyeste tilstand der det vil råde rettferdighet og rettferdig behandling av alle ikke-levendegjorte og levende vesener.
«Akkurat som mitt liv er kjært for meg, er andres liv kjært for
dem. Hvert eneste vesen er glad i sin egen eksistens. I lys av
denne sannhet har utviklede mennesker barmhjertighet for alt og
alle her i skapelsen.»
(Práńáh yathátmano’bhiiśt́áh bhútánám api te tathá;
Atmaopamyena bhútánám dayáḿ kurvanti sádhavah.)
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Dere bør huske dette. Slik erindring kalles sádhu dharma eller
Bhágavata dharma, og den som utøver den kulten er en sann
sádhu. Så det må ikke være avstand mellom det du tenker og
det du gjør. Hvis det er avstand, bør den minskes gradvis slik at
tanke og handling til slutt er sammenfallende. Så på det moralske plan er det to deler; psykisk-fysisk utstrømming og fysisk-psykisk bevegelse. På sanskrit kalles den psykisk-fysiske
utstrømmingen for yama og den fysisk-psykiske bevegelsen for
niyama.
Å fremme ulikheter* blant mennesker, eller ulikheter blant
levende vesener—mennesker, dyr, fugler, planter osv.—er ikke
moral. Den høyeste likhet, den høyeste åndelige tilstand, kan
ikke oppnås der det hersker en tanke om ulikhet. Så fra begynnelsen av må en utøve disse to typene moral og bli ett med dem.
Nå er moral grunnlaget og målet er den høyeste tilstanden.
Moral driver mikrokosmosene fram mot Han, uten avbrudd eller pause. Ettersom den Høyeste Bevissthet trekker alle vesener
mot Seg, kalles Han på sanskrit for Krśńa. (En av betydningene
av ordet krśńa er «den som tiltrekker». En annen betydning er
«det vesen som andre veseners eksistens avhenger av».)
Så på den ene side tiltrekker den Høyeste Bevissthet de åndelige aspirantene for at de skal kunne bevege seg videre; og på
den andre side beveger også de åndelige aspirantene seg i kraft
av sine egne innsatser, sin egen moralske kraft, mot Han. Med
disse kildene til drivkrefter når mennesker fram til sitt bestemmelsessted. Hvis noen føler at den Høyeste Bevissthet ikke er
sympatisk eller imøtekommende mot dem, at Han ikke trekker
dem til Seg, vil jeg råde dem til å bli mer etablert i moral, for da
vil de øyeblikkelig kjenne den Høyeste Bevissthets nåde. Det er
ved sin egen moralske kraft at de vil gå videre. Den Høyeste
* Med ulikheter mener Baba menneskeskapte ulikheter og mangel på likeverd, i form av økonomisk mangel og utbytting, vannmangel, boligmangel,
medisinmangel, sosial diskriminering, osv., og ikke naturgitte ulikheter eller
forskjeller.
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Bevissthet gjør sin plikt—tiltrekker dem, og deres plikt er å bevege seg mot målet. La åndelige utøvere gjøre sin plikt, og la den
Høyeste Bevissthet gjøre Sin.
Så bør den fysiske kroppen helliggjøres med gode tanker, gode
handlinger så vel som god mat*, og også med diverse fysiske
øvelser som har effekt på kroppens nervetråder; for den første
fasen av virkeliggjøringen skjer gjennom nervetrådene, gjennom de innadførende og utadførende nervene. Den høyeste virkeliggjøringen (realiseringen) avhenger ikke av nervecellene og
nervetrådene, men også der er god mat og selvkontroll nødvendig.
Det er ikke bra å bare spise i vei uansett hva en får servert.
Dere bør kun spise mat som vil ha god virkning på kropp, sinn
og ånd. Det er ikke riktig av mennesker å bare kjøre i seg det
som er tilgjengelig, og det er det heller ikke for dyr. Dyr skiller
faktisk mye på maten. Her sa den Store Shiva:
«Det er sju betingelser for suksess i enhver misjon. Den første er
fast besluttsomhet: ‘Jeg må lykkes.’ Den andre er aktelse. Den
tredje er guru pújá, konstant erindring om ens åndelige mester.
Den fjerde er sinnsro. Den femte er kontroll over sansene. Den
sjette er balansert kosthold. Den sjuende—det finnes ingen sjuende betingelse.»
(Phaliśyatiiti vishvásah siddherprathama lakśańam;
Dvitiiyaḿ shraddhayá yuktaḿ trtiiyaḿ gurupújanam.
Caturtho samatábhávo paiṋcamendriyanigrahah;
Śaśt́haiṋca pramitáháro saptamaḿ naeva vidyate.)

Denne helliggjørelsen eller renselsen av kroppen med ordentlig mat og ordentlig atferd og diverse øvelser bør kompletteres med visse andre øvelser for å frambringe en fullkommen
tilpasning av kjertlene, bikjertlene og hormonutsondringene fra
* Med god mat mener Baba ren, sattvisk mat; mat som er god både for kropp
og sinn, og som ikke er skadelig for noen av dem.
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disse. Tilbøyelighetene i levende strukturer er styrt både direkte og indirekte av hormonutsondringene fra ulike kjertler og
bikjertler som finnes nær ulike pleksi (cakraer) i den kroppslige strukturen.
Overalt, i absolutte alle tilfeller, sløses det med menneskelig
psykisk potensiale. Menneskers psykiske potensialer er umåtelige, men folk nytter dem ikke ettersom det meste av den verdifulle tiden deres kastes bort på uønskede tanker, på psykisk
ekstravaganse (utskeielser). Sett at folk lever i 60 år i gjennomsnitt. Tjue av de årene går med til å sove, og de øvrige førti årene
kastes bort på uvesentlige eller unyttige aktiviteter. Hvor mye
tid vier folk egentlig til verdifulle oppgaver?
Denne psykiske ekstravagansen bør tøyles enten med fysisk
tilnærming, eller psykisk tilnærming eller åndelig-psykisk tilnærming. Folk bør i en viss utstrekning ha kontroll over åndedrettet sitt ettersom bølgene i åndedrettet styrer tankebølgene.
Når dere gjør noe grovt blir åndedrettet deres svært aktivt; og
når dere tenker på noe subtilt går det langsomt, svært langsomt.
Og til slutt, når dette åndedrettet sammenfaller med, eller blir
ett med ens tankebølger kalles det stadiet for hat́ha yoga samádhi.
Det betyr at de fysiske utfoldelsene, de fysiske utstrømningene,
blir ett med de psykiske utstrømningene. Så en viss grad av
kontroll over åndedrettet er av vesentlig betydning.
Jeg har allerede sagt at omfanget av rasjonalitet (fornuft) og
rasjonalisering må økes mer og mer, og for at det skal skje må
unødvendige bølger fjernes fra det fysiske plan. Også fra det
psykiske plan må unødvendige bølger fjernes. Dette vil ta bort
mange byrder fra sinnet. «Jeg må ikke uroe meg over småting
for det vil bare kaste bort tiden min»—folk bør huske dette.
Denne fjerningen eller snarere tilbaketrekningen av unødvendige og uønskede tanker utstrømmet fra sinnet vil hjelpe dere i
å rasjonalisere mesteparten av den mentale evnen deres, så
dette må også utøves. Åndelighetens kult er en høydepunktskult.
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Nå har ens mentale strøm å gjøre både med ideasjon og meditasjon. Ideasjon er forbundet med kjertlene og bikjertlenes
helse og ordentlig funksjon. Og vi bør også huske at uten en entydig ide vil ideasjon mangle utgangspunkt. Så det må også finnes ide.
«Hvor kom svanen (et symbol på det enkelte sinn) fra? Hvor forsvant den hen? Hvor bygget den sin bolig? Hva knyttet den seg til?
Den kom fra det det Høyeste Betingede vesenet og gikk opp i det
Høyeste Ubetingede Vesenet. Svanen tok bolig i sitt eget legeme
og knyttet seg til det Kosmiske Kreative Prinsipp.»
(Kánháse haḿsá áilá, kánhámán samáilá ho rámá
Kánhámán gadSh banáil haḿsá, kánhá mán lapt́áil ho rámá
Saguń se haḿsá áilá, nirguń mán samáil ho rámá
Káyá gadSh banáil haḿsá, máyá man lapt́áil ho rámá.)

Åndelige aspiranter bør alltid huske denne ideen.
Hva bør mennesker gjøre i dyp ideasjon? De bør ivareta sin
tilpasning av kjertler og bikjertler. Og samtidig må de ikke be
om noen okkult kraft, men ideere på det Høyeste. Inspirert av
denne ideasjonen bør de meditere på den Høyeste Bevissthet,
Parama Puruśa. Jeg skal si mer om ideasjon etterpå.
Så finnes det en annet høydepunktsrettet system for sinnet,
meditasjon. Meditasjon er konsentrert tenkning forbundet
med flere mer subtile og viktige celler i menneskehjernen. Hver
eneste nervecelle har sitt styringspunkt, og for samtlige nerveceller er det et høyeste styringspunkt. Dette høyeste styringspunktet kalles Guru cakra på sanskrit, Gurus pleksus. Samtlige
kjertler kontrolleres av dette høyeste styringspunktet. Så ens
meditasjon må være ordentlig forbundet med dette Gurucakraet, Guruens pleksus.
Shiva sier også:
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«I enhver misjon er det sju nøkler til suksess: Den første er fast beslutning: ‘Jeg må lykkes’. Den andre er høyaktelse. Den tredje er
Gurupújá, konstant erindring av ens åndelige mester.»*
(Phaliśyatiiti vishvásah siddherprathama lakśańam;
Dvitiiyaḿ shraddhayá yuktaḿ trtiiyaḿ gurupújanam.)

På sanskrit betyr gu «mørke» og ru betyr «den som fjerner».
Så guru betyr «den som fjerner mørket fra sinnet». Sinnets
mørke må bort. Det kan ikke pågå lysfestival utenfor mens ens
eget hus er mørklagt. Det må også finnes belysning inni ens eget
hus, og denne er sinnets opplysning, sjelens opplysning.
På det vediske språket (gammelsanskrit) var ordet guru avledet av roten gur pluss endelsen un. Roten gur betyr «å trene
andre i å snakke, i hvordan en oppfører seg på en verdig måte».
Guruen lærer oss å følge en metodisk levemåte. Å elske er ikke
det eneste guruen gjør. En som bare elsker deg er din fiende, og
en som bare straffer det er også din fiende. Men den som både
elsker og straffer deg på en balansert måte er den sanne guru.
Meditasjon må utøves på en metodisk måte, og dette har å
gjøre med flere nervesentra og også det felles sentrumet for nervecellene i hjernen. Dette høydepunktrettede systemet for åndelighet, dets høydepunkt, er den høyeste tilstanden. For å
oppnå dette har mennesker fortsatt å gjøre innsats siden tidenes morgen, og denne innsatsen har gitt dem framskritt, har
brakt dem til den status de har i dag.
Tidligere sa jeg at ideasjon må være forbundet med lykksalighet. Og som dere alle vet er det i hovedsak tre slags ideer: (1)
intellektuell og intuitiv; (2) handlingsrettet; og (3) hengiven og
emosjonell.
Om intellekt og intuisjon er det sagt: «Brahma er personifisert uendelig intellekt» (Ekaḿ jiṋánam anantaḿ Brahma). Derfor
må åndelige aspiranter oppnå Han gjennom kunnskap; dette er
*

Se foredrag i Ord på veien 3, 4 og 5 om Shivas sju hemmeligheter for å lykkes.
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det de som går kunnskapsveien hevder. Det finnes en uendelig
strøm av kunnskap og intuisjon, sier de, og det finnes ingenting
annet. Hvis det oppstår tosidighet (dualitet) vil det være som
resultat av vår uvitenhet, vår mangel på sann kunnskap.
Men dere bør huske at i de fleste tilfeller blir menneskelig
intellekt og intuisjon sløst bort i ekstravaganse, i unyttige beskjeftigelser. Og menneskelig intuitiv kraft blir også sløst bort
i å prøve og utvise okkulte krefter. Slike personer får aldri muligheten til å nærme seg den Høyeste Bevissthet.
Om handling er det sagt: «Arbeid er Brahma, så arbeid mer
og mer» (Karma Brahmeti karma bahu kurviita).
Alt i universet rettferdiggjør sin eksistens med denne typen
ugjendrivelig bevegelighet. Vår verden kalles jagat; ordet jagat
er avledet av grunnverbet gam pluss endelsen kvip, og betyr «et
bevegelig, skiftende vesen». Den kalles også for saḿsára, som er
avledet av sam – sr + ghain*; det vil si «det vesen som er i konstant
bevegelse». Så handlingsmennesker (karmayogier) sier at alt
her i universet består av handling, alt beveger seg. Ingenting
står stille, ingenting er ubevegelig. Så fortsett videre med den
bevegelige evnen deres. Karmayogiene, de som går handlingens
vei, sier at handling er alt—vi oppnår alt gjennom handling.
Noen mennesker tenker: «Jeg er sulten, jeg vil ha noe godt å
spise.» Men for å spise noe godt må vi få tak i ingrediensene—
mel, fett, osv. Alt dette oppnås gjennom handling. Og resultatet
av denne handlingen er at vi til slutt kan spise noe godt. Så
handling (karma) er kilden til alt, det sier de som følger karmayoga. Fortsett derfor med å arbeide: Dø mens du arbeider, og
arbeid mens du dør» (Marte marte kám karo, kám karte karte maro).
Selv de som er forkjempere for hengivne, eller emosjonelle, evner sier at folk får tilbøyelig framdrift av hengivelse, eller av
* Denne formelen betyr at forstavelsen sr og grunnverbet sam med endelsen
ghain utgjør saḿsára.
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emosjon. Når sinnet beveger seg i en bestemt bane, eller følger
en særlig disiplin på en metodisk måte, kalles dette hengivelse
eller bhakti, men når det ikke følger en bestemt metode, når det
beveger seg på lykke og fromme, feid med av innfall, kalles det
emosjon. Dette er den grunnleggende forskjellen på hengivelse
og emosjon. Dere må kjenne til denne klare avgrensningen mellom hengivelse og emosjon.
De som følger denne høydepunktskulten vet at det må være
en god blanding av intellektuell og intuitiv evne, handlingsevne, og hengiven og emosjonell evne. Ingen av dem er uviktige,
alle er like viktige, men sluttresultatet kommer i hengivelse.
Det betyr at det endelige resultatet av intellektuell og intuitiv
evne og handlingsevne er hengivelse, ikke emosjon. Derfor sa
fortidens store vise:
«Hengivelse er tjeneste til Gud; hengivelse er legemliggjøringen
av guddommelig kjærlighet; hengivelse er personifisert lykksalighet; hengivelse er den hengivnes liv.»
(Bhaktir Bhagavato sevá bhaktih prema svarúpinii;
Bhaktiránanda rupá ca bhakti bhaktasya jiivanam.)

Så vi ser at ideasjon er forbundet med en eller annen ide—
kunnskap, handling eller hengivelse—akkurat som meditasjon
er forbundet med ideologi. Så i meditasjon og ideologi beveger
den åndelige aspiranten seg mot det ene Høyeste Vesen, høydepunktmålet. Hvis sinnet aksepterer to mål, to Herrer, blir sinnet som en vei som deler seg i to.
En ideologi som er forbundet med meditasjon er mer en teori enn en kult, men når ideasjon er forbundet med ide er den
mer en kult enn en teori. Og det høyeste uttrykket for hengivelse er: «Guddommelig kjærlighet er hengivelse til kun det
Høyeste Vesen, og utelukker alt annet og alle andre» (Ananyamamatá Viśńormamatá premasauṋgatá).
Den høyeste tilstanden av hengivelse inntrer når tankebølgene eller tankebevegelsene ledes av en eneste ide, og
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oppfyllingspunktet er ett eneste vesen—der tiltrekningen mot
andre vesener, mot den grove verden eller den psykiske verden
ledes mot det Høyeste Selv, mot Viśńu. Ordet Viśńu kommer av
grunnverbet vish som betyr å gjennomsyre. Det vesen som gjennomsyrer alt, som finnes i hvert eneste uttrykte vesen, i hver
eneste utstråling her i universet, er Viśńu.
«Dette manifesterte universet er Viśńus uttrykk, det iboende altgjennomstrømmende vesenet. Derfor bør et vist menneske se alt
som sitt eget, i et integralt perspektiv.»
(Vistárah sarvabhútasya Viśńorvishvamidaḿ jagat;
Draśt́avyamátmavattasmádabhedena vicakśańaeh.)

Så på den åndelige framgangens vei er alle tre—kunnskap,
handling og hengivelse—nødvendige. Hengivelse gir næringen,
handling gir utholdenhet i bevegelsen, og kunnskap viser hvorfor og hvordan de åndelige aspirantene bør gå fram. Så alle tre
er viktige. Men til syvende og sist går kunnskap og handling
opp i hengivelse, og dermed er hengivelse ikke uten kunnskap
eller handling. Maharshi Narada var den første talsmann for
denne typen hengiven kult, som ikke er blind hengivelse, men
en ideell blanding av kunnskap, handling og hengivelse. Denne
blandede hengivelsen gjør at åndelige aspiranter kan oppnå
høydepunktene i deres liv. Det er denne hengivelsen mennesker
har søkt siden tidenes morgen. Når de til slutt får guruen og blir
initiert, begynner de å gå denne hengivne veien. Og de som har
begynt på denne veien innser at de helt sikkert vil nå sin bestemmelse, at å nå målet er den eneste årsaken til at de er født.
Dere bør huske hvorfor dere er født. Ved å gå hengivelsens vei
vil dere til slutt nå den Høyeste Bevissthet, Parama Puruśa.
Dette er høydepunktet, det høyeste punktet for menneskelig storhet. Dere bør alltid huske dette, gjennom livet og selv
etter at dere er døde.
3. juni 1990 DMC, Anandanagar

156

Ideasjon og meditasjon

Ideasjon og meditasjon
Med åndelig framskritt vokser sinnet i størrelse, sinnet øker sin
omkrets til det til slutt går opp i det Høyeste Vesen. Gjennom
denne framgangen vil en åndelig aspirant utvikle mange evner
og egenskaper, men en må hele tiden være årvåken så disse evnene ikke sporer en av den valgte veien, bort fra det dyrebare
målet.
Hva vil evne og tenkning si? Evne er en særlig kvalitet eller
egenskap som skiller et vesen fra andre vesener. Tenkning er
subjektivisering av ytre objektivitet; det vil si å gjenskape et
ytre objekt i ens mentale stoff og gjøre det til en del av ens indre
verden.
Tenkning bør foregå på en metodisk måte. Forsøk for eksempel å forestill deg en elefant av enten det indiske eller afrikanske slaget. For å tenke på den, bør en begynne på en kant og
gå igjennom samtlige deler av elefantkroppen på en systematisk
måte. Hvis den har støttenner, må det være en hann. Hvis kraniet er lite og kroppen massiv er den afrikansk. Hvis kraniet er
stort og kroppen mindre massiv er den indisk. Å tenke på en
bestemt måte, etter en metode, kalles metodisk tenkning.
Kunnskap bør læres bort på denne metodiske måten. Det
bør ikke læres bort på en springende måte, for hullene som oppstår ved å undervise på en slik måte vil rasere den intellektuelle
kontinuiteten.
Så, hva er betydningen av «oppdage», «oppfinnelse» og
«huske»* (ordene discover, invention og remember på engelsk/latin)? Discover: dis + cover; «dis» betyr «mot», «anti» eller «ikke».
* Å huske (minnes) på norsk kan være avledet av det norrøne hugr; hug,
tanke, sinn.
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Så «discover» viser til det som finnes, men som ikke er kjent for
oss. «Discover» betyr «å fjerne dekket og vite hva som finnes
der, men som ikke er kjent». For eksempel oppdaget Vasco da
Gama Kapp det Gode Håp da han lette etter India og «Kokosnøttlandet», eller Kerala – Sør-India.
Invention: in (forstavelse); vent (grunnverb) + ion (endelse).
Det betyr «å finne ut noe som ikke fantes tidligere og så kjenne
det»; for eksempel sukkererstatning.
Remember: re + member. «Member» betyr «som finnes». Er
du medlem («member») av Gym-klubben? Det betyr at du finnes sammen med Gym-klubben. «Remember» betyr «å vekke til
live det som fantes under et mørkt dekke». Når det mørke dekket er fjernet, husker en. Å huske innebærer å fjerne annen psykisk føde, å minske massen av det ytre.
Konsentrert tenkning kalles «meditasjon». Hvordan kan en utvikle konsentrert tenkning? Sett at du ønsker å se for deg hva
hr. S gjør i Berlin by. Hvordan skal en utføre denne meditasjonen? I dette tilfellet har det å gjøre med noe som er fysisk og
mangefarget, så en begynner med vishuddha cakra som kontrollerer ideen om farge. Så må en se for seg kjertlene og bikjertlene: skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlene. Dette er
første fase. Så kommer kúrma nád́ii,* og til slutt den styrende nervecellen. Dette er prosessen for tilbaketrekning. Så ser en for
seg panoramaet, lyden, fargen, og fokuserer på gjenstanden for
meditasjon. Dette er den indre hemmeligheten. For å se for seg
odør begynner vi fra múládhára cakra. Hvis det kun gjelder én
odør tar det mindre tid; hvis det gjelder flere odører vil det ta
litt lenger tid. Slik må en trekke sinnet tilbake og bringe det til
den gjeldende nervecellen i hodeskallen. En må kjenne til menneskestrukturens biologi for å kunne gjøre dette. Men åndelige
aspiranter vil ikke legge vekt på okkulte krefter. De er ikke deres mål. De vil bare tillegge det Høyeste Vesen betydning.
*

En nerve forbundet med vishuddha cakra.
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Hver celle har et styringspunkt. Styringspunktet for samtlige cellers styringspunkt er Guru cakra—det generelle styringspunktet. Sahasrára cakra er det psykologiske navnet og
Guru cakra er det fysiske navnet. Sahasrára cakra har ingen
kroppslig struktur. Dets åndelige sted er på yttersiden av kraniet (punktet kalles Brahmarandhra). Guru cakra er rett innenfor
kraniet og er styringspunktet for alle hjernecellers styringspunkter på de fysiske, psykiske og åndelige plan. I Guru cakra
ligger det høyeste potensialet for allvitenhet. Å kjenne det Høyeste Vesen vil si å kjenne alle cellenes hemmeligheter. De lavere
funksjonene i blandingen av sinn og ånd kan styres selv av utviklede magikere, men den øvre delen er hinsides deres kraft. I
den øvre delen av det blandede sinnet går høyere intellektualitet opp i åndelighet.
Så hva er forskjellen på dyp tenkning og meditasjon? Dere har
allerede en formening om hva det å tenke dypt på noe kan være.
Meditasjon er på sin side å gå inn for å få jegfølelsen til å sammenfalle med den subjektiviserte formen. Ettersom dette er et
sammenfall av jeg-følelse blir det konsentrert tenkning. Med
andre ord kalles det meditasjon når en går inn for å få jeg-følelsens styringspunkt til å falle sammen med en annen subjektivisert form.*
Mental strøm har både med teori og praksis å gjøre. Når det
enkelte sinn er etablert i psykisk-åndelig parallellitet, kalles det
for ide, mens den psykiske begripelsen av psykisk-åndelig parallellitet kalles ideologi. Når ide ivaretar tilpasning med kjertlene og bikjertlene kalles det ideasjon. Men for å skape psykisk* Den reneste formen for individuell subjektivitet er den intuitive tilstanden
av at «jeg finnes, er, eksisterer…». I denne tilstanden er jegfølelsen, som tidligere var spredt i alle mulige former for egoistiske fysiske og psykiske bindinger («jeg føler sånn, jeg gjør sånn, jeg vil eller vil ikke sånn…») trukket tilbake og samlet i et rent sentrum av jegbevissthet. En høyere form for jegfølelse er individets altbevitnende sjel. Den høyeste formen er Kosmisk sjel.
Etter den gjenstår det å gå opp i det Umanifesterte Store, Nirguńa Brahma.
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åndelig parallellitet, trengs det kunnskap, handling og hengivelse. I åndelige forstand kalles det konsentrasjon når den mentale strømmen er rettet mot målet, det vil si mot det Høyeste
vesen, men i metafysisk forstand handler det om dharma. Konsentrert tenkning gir utvikling av positive ideer og okkulte
krefter i prosessen med konstant mental strøm mot målet.
Meditasjonsprosessen involverer følgende ting: hjerneceller, høydepunktspsykologi, konsentrert tenkning, Guru cakra
og den ytterste hengivelse. Alle disse kommer til bruk i meditasjonsyoga (dhyána yoga), som til syvende og sist etablerer utøveren i fullstendig allvitenhet: «På det stadiet blir intellektet allvitende» (rtambhará tatra prajiṋá).
En eller annen form for ideologi må relateres til meditasjon,
mens ideasjon er forbundet med pleksiene (cakraene), kjertler
og bikjertler, og med en klar og tydelig ide. For ideasjon er
grunnlaget ide, men for meditasjon er grunnlaget ideologi.
Argument (tarka)—motargument (vimarsha)—skjelneevne (viveka): Anta at det oppstår to motstridende ideer. Den første
ideen er argumentet og den motstridende ideen er motargumentet. Disse vil frambringe et resultat som kalles skjelneevne.
Hele prosessen kalles debatt eller overveielse (vicára). Når en
beveger seg langs skjeleevnens vei kalles det for fornuft (rasjonalitet). Ved å unngå unødvendige krumninger, ved å unngå
unødvendige hindringer og bortkastet tid, får vi en strak vei,
fornuftens strake vei.
Med en maskin kan én person erstatte fem tusen arbeidere.
Hvis en slik ultramoderne maskin blir innført i industrien, vil
det garantert spare arbeidskraft. Dette er rasjonalisering—rasjonalisering på det industrielle området. Dere kan kalle det fysisk rasjonalisering.
Så hva er psykisk rasjonalisering? Det er å gå inn for å rasjonalisere dogmatiske religiøse overbevisninger og utøvelser,
men prinsippet er det samme. Tradisjonalisme må
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rasjonaliseres. Krumningene må unngås og likeframhet må innføres. Det er dette Ananda Marga filosofi har gjort. Ananda
Marga aksepterer ikke krumninger. Den innfører en strak vei.
Kall det gjerne psykisk-åndelig rasjonalisering. Tradisjonalisme er avleggs. Vår tid krever rasjonalisering. Fornuft og rasjonalisering gir rom for fysisk, psykisk og psykisk-åndelig evolusjon.
Det finnes to slags subjektiviteter—mental og åndelig. I mental
subjektivitet går sinnet opp i sin egen forhøyede subjektivitet,
og i åndelig subjektivitet går sinnet opp i åndelighet. Sinnets
område avhenger helt av dets subjektiviserte pabulum—av hva
det nærer seg på. Denne subjektiviserte fødens område øker eller minsker sinnets virkeområde. De subjektiviserte fødene har
sine klare grenser. Anta at du kikker på ansiktet til en person
og deretter lukker øynene. Sett at du nå vurderer hvor mye av
det mentale området ditt som er opptatt av dette bildet. Si, en
fjerdedel. Så prøver du å øke den andelen. Og forsøk enda mer å
øke den delen så mye du kan. Dette er ditt sinns virkeområde.
Dette er subjektivisert næring eller føde (pabulum). Når du ser
noe i det ytre med øynene dine er det objektivisert føde. Så sinnets virkeområde avhenger av subjektivisert føde, ikke av objektivisert føde. Ytre ting er objektivisert føde.
Avledning av føde er mulig i de fysiske og mentale sfærene,
men ikke i det åndelige riket. I den fysiske sfæren er både indre
og ytre omdanning av føde mulig. I den psykiske sfære er bare
indre omdanning mulig. I det åndelige riket er ingen omdanning mulig.
Å forandre den psykiske føden eller sinnet er risikabelt i en
fjerdedel av tilfellene. Hvis det skjer en mistilpasning, kan det
lett oppstå sinnssykdom. Hvis et annet sinn trer inn, vil det
være en stikkende smerte i nervene og personligheten vil forandre seg. Med en ny sjel kan det også være fare for livet. Hvis
det ikke skjer en tilpasning vil vedkommende dø bare i løpet av
at par-tre dager. På samme måte som den fysiske føden i det ytre
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kan omdannes kan det også gjøres i det indre med bruk av mikrovita.
Sett at det er to personer av samme rase eller under-rase.
Anta at de er austrik-negroide. Folkeslagene i Sør-Bengal, SørOrissa, langs kysten i Andhra og i den østlige delen av det tamilske området er austrik-negroide. Anta at en av dem har tynnere hud og lepper enn den andre. Hvis de ligger på gulvet vil
personen med tynnere hud oppleve underlaget som hardere og
kaldere, mens den andre vil kjenne det som mykere og varmere.
Hvis de rasemessige karakteristikkene til en person endres, vil
hele personligheten forandre seg. Jeg godtar ingen rasemessige
barrierer. Å legge menneskelige forskjeller til grunn fører helt
galt av sted. I det indre er det ingen forskjell fra en til en annen—det er ingen grunnleggende forskjell fra menneske til
menneske.
Jo større omkretsen av den subjektiviserte føden er, dess
større er området for det utviklede sinnet. En persons åndelige
føde virker inn på prosessen med å avlede og omdanne føden i
andre personers sinn. Med fromme tanker kan dere avlede andres tankebølger. Dette er også et eksempel på avledning. Hvis
dere ideerer på noen på en from måte vil det du ideerer på, det
vil si vedkommende, forandre seg deretter.
Hele verden ønsker vår tjeneste: i de fysiske, psykiske, åndelige, sosialøkonomiske og politiske verdener. Det er ingen tid
å miste.
10. juni 1990, Kolkata
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Under Guruens beskyttelse
Gurusakásha: gur + un + sa + kash + ghaiṋ. Gurusakásha betyr «nær
Guruen», «under Guruens beskyttelse», «under Guruens
vinger», «i Guruens tilflukt». Ordet Gurusakásha har to yogarelaterte betydninger. Den ene er meditasjon på Guru i Guru
cakra (Guru dhyána). Den andre er en bestemt form for erindring
om Guru (Gurusmarańa) eller å erindre Guruen (Gurusharańa) etter søvn.
Det er ni pleksi i menneskelige organismer (múládhára,
svádhiśt́hána, mańipura, anáhata, vishuddha, lalańa, ájiṋá, Guru, og sahasrára). I et handlingsperspektiv er tre av dem viktigst: I det
ene, omkring navlen, i mańipura cakra, finnes den tordenharde
kjertelen, rudra granthi, agni cakra. Et annet finnes i svingningen
i stjernepleksuset, viśńu granthi, anáhata cakra; og enda ett finnes
i omveltningene av forestilling i brahma granthi, ájiṋá cakra.
Vishuddha cakra, som finnes i kúrma nád́ii i strupen, er talesentrumet. Dette pleksuset har svært stor betydning. Det bidrar til å opplyse intellektet, og er også kalt Brhaspati Cakra.
Like ved finnes skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlene—henholdsvis Brhaspati Granthi og Brhaspati Upagranthi.
Menneskets fysiologi omfatter utallige kjertler og bikjertler. Årsakene til dets funksjoner er forskjellige og varierte. Med
sine mange innbyrdes forhold og vekselvirkninger med lymfen
produserer de en rekke hormoner. De mange hormonene, som
kommer inn i ulike viktige pleksi, blir fortært, slik at bare noe
hormon kommer til kjertlene og bikjertlene under dem. Mesteparten av hormonene i den øvre delen blir fortært av stjernepleksuset, som sammenfaller med anáhata cakra.
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Når de lykksalighetfremkallende hormonene, utsondret av
kjertlene og bikjertlene som finnes over ájiṋá cakra, er fortært i
ájiṋá cakra fører det til at ájiṋá cakra blir sterkt påvirket av den
store utsondringen som følge av åndelig utøvelse i den øvre regionen. Dermed vendes øynenes iriser oppover, fulgt av en transetilstand. En behagelig døsighet (tandra) blandet med søvnighet (nidrá) overmanner øynene og en nedsenkes i en slags søvn
i en subtil verden (loka). Den slags yoga nidrá, bháva nidrá, adhyátma nidrá kalles hypnose. Merk at dette ikke har noe med
hypnotiske tilstander eller mesmerisme å gjøre. Det å være hypnotisert er ytre framkalt, mens en hypnosetilstand er resultat
av selvsuggesjon.*
Vishuddha cakra er avgrenset av kúrma nád́ii. Noen kaller
det Brhaspati cakra. Mye av de mange hormonene som utsondres fra de øvre kjertlene forbrennes og tas opp her, og svært lite
av disse hormonene går videre nedover. Hvis ens åndelige utøvelse er fullkommen, vil røsten være vellydende og behagelig i
noen tid, en berusende tilstand følger, den bølgende nerven
banker litt, kroppen blir ubevegelig og som stein, og huden blir
i noen grad tynn og fin.
Det særlige miljøet i stjernepleksuset, anáhata cakra, gjør at
nesten alle hormonene i den øvre regionen blir tatt opp der, og
svært lite av dem blir igjen. Den transeskapende virkningen av
det lykksalighetsskapende hormonet i den øvre regionen, kalt
sudhárasa på sanskrit, blir mest følbar på dette stedet når den
når hit, og sinnet fortaper seg i det høyere riket. En utviklet utøver forblir oversvømt av beruselse i denne skjønne tilstanden.
Det er sagt at Shiva forblir overveldet av fortryllelsen av akkurat denne formen for beruselse, med øyene Sine vendt oppover.
* På 1800-tallet ble begrepet hypnose brukt nettopp om innsovningstilstand,
som et alternativ til begrepet «å bli hypnotisert», men skillet mellom de to
ble ikke opprettholdt; mot slutten av 1800-tallet ble betegnelsen hypnose
brukt generelt om igangsatte hypnotiske tilstander.
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Dette er ikke beruselsen av marihuana eller opium eller vin,
men en form for lykksalig beruselse avstedkommet av
sudhárasa.
«Jeg drikker ikke vin, jeg bruker guddommelig nektar, ved å si
‘Seier til Kálii’.
Sinnet mitt, beruset av lykksalighetsfremkallende hormoner, gjør
meg full. Men de som er beruset av alkohol kaller meg en fyllik.»
(Surápán karine ámi sudhá khái “Jay Kálii” bale,
Man-mátále mátál kare mad-mátále mátál bale.)

Cakraet under anáhata er mańipura. Mańipura-området er
det viktigste området for kroppens ild (dehágni), den hovedsakelige sfæren for livskraftens eksistens. En ufødt baby forblir
forbundet med morens kropp med navlestrengen gjennom
dette mańipura cakra. Og gjennom navlestrengen føres lymfe
fra morens kropp til spedbarnets kropp. Derfor blir ikke denne
delen av den menneskelige organisme forbrent ved normale ildtemperatur. Etter en kremering tar den avdødes etterlatte
denne delen med seg fra bålet, sammen med beinlevninger, og
kaster dem til slutt i Ganges. Dette kalles nedsenkning av beinlevninger (asthivisarjana).
Nedenfor mańipura cakra finnes det også mange kjertler og
bikjertler. Hormonene utsondret fra disse blir ikke forbrent av
noen pleksi. De skilles ut fra kroppen uten å bli absorbert i noen
vesentlig grad. Med særlige yogabaserte teknikker kan de bevares i kroppen i betydelig grad. I tantriske skrifter, i avidyá
tantra, kalles dette å stanse kroppsfunksjoner (stambhana kriyá).
Avføring, urin, svette og sæd blir utskilt fra kroppen fordi refleksene som har med dette å gjøre stammer fra under navlen.
Virkningen av hjernens nerveceller styrer lavere nerveceller så
langt som til anáhata cakra. Navle-cakraet, eller mańipura
cakra, svádhiśt́hána cakra og múládhára cakra er direkte tilknyttet de verdslige evnene. Av den grunn er mańipura cakra
og cakraene under i alminnelighet ikke anerkjent som cakraer
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for gjentakelse av Iśt́amantraet i åndelig utøvelse. De anerkjente cakraene for gjentakelse av mantra (japa) er anáhata
cakra, vishuddha cakra og ájiṋá cakra samt noen få andre
cakraer og bicakraer i den øvre regionen. Guru cakra er det høyeste cakraet. Guru cakra brukes som stedet for dhyána.
Hormonene som utsondres av diverse kjertler og bikjertler
er direkte forbundet med menneskekroppen og menneskesinnet. Hver av hjernens nerveceller regulerer et bestemt slags sentiment og tanke. Kjertlene og bikjertlene i de lavere regionene
ivaretar en organisk forbindelse med de overnevnte nervecellene i hjernen. Diverse tankestrømmer avhenger av utsondringen av disse hormonene. Dessuten lar menneskesinnet seg
påvirket av mange slags disposisjoner som kommer av verdslige
aktiviteter mens det går i verdslige mentale baner. Under disse
omstendighetene er det på den ene side behov for tankens renhet, og på den andre side for samvær med gode mennesker
(satsauṋga). Det samme mennesket som er opphøyd i selskap
med gode mennesker blir fordervet i dårlig selskap. Dette er en
veldokumentert sannhet. Så i menneskelivet er behovet for
godt selskap like stort som behovet for å sky dårlig selskap.
Derfor er det nødvendig å søke godt selskap og unngå dårlig selskap.
«Å holde seg med godt selskap fører til frigjøring, mens dårlig selskap gir ytterligere binding. Å sky dårlig selskap kalles mudrá
sádhaná.»
(Satsaungena bhavenmuktirasatsaungeśu bandhanam;
Asatsauṋgamudrańaḿ sá mudrá parikiirttitá.)

Kjertlene og bikjertlene kontrolleres av hjernen. Disposisjonen, den automatiske responsen fra de kjertlene og bikjertlene,
reguleres av nervecellene. Det er utallige celler i hjernen. Noen
sier at det er ett tusen celler i hjernen, men i virkeligheten er de
mange, mange flere. Akkurat som vi bruker uttrykket «tusenvis» uten å telle etter, så kan vi også komme til å si «tusen».
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Antallet celler i kvinnekroppen er noe lavere enn antallet i en
mannskropp. Men antallet nerveceller som har med sentimentalitet å gjøre er noe høyere i kvinnekroppen enn i mannskroppen. Dette er grunnen til at menn gjør raske framskritt på områder som krever intelligens, kunnskap og fornuft, mens kvinner gjør svært raske framskritt på områder der suksess avhenger av sentimentalitet. Ved Guds tilskikkelse er menns
mangelfullhet balansert av kvinners sentimentalitet og kvinners mangelfullhet balansert av menns resolutthet og subtile
tilbøyelighet til framdrift. Dette er grunnen til at menn og kvinner må gis like rettigheter på utdanningsområdet. Ellers vil
samfunnet bli forkrøplet og det blir umulig å oppnå felles velferd.
Nå finnes det et regulerende punkt, práńakendra, for hver av de
utallige nervecellene i hjernen. Over og utover disse mange regulerende punktene i hjernen finnes det et regulerende punkt
som kontrollerer de mange regulerende punktene. Dette punktet ser litt ut som tuppen av et grasstrå. I dette punktet finnes
Guru cakra. Fra dette punktet mottar mennesker tusen og en
inspirasjoner og drivkrefter. Menneskers menneskelighet og
mindre utviklede skapningers dyriskhet avhenger alt sammen
av dette punktet. I dette punktet er Guruen, den Høyeste (Parama) Guru, Alt-Bevitnende (Parápara*) Guru, Øverste (Paramesti) Guru forskanset. Det er det mest storslagne punktet for
meditasjon og kontemplasjon. Det er i dette punktet at meditasjon på Guru innledes. Det jeg kaller sahasrára cakra er et punkt
for ideasjon—uten noen realistisk eksistens basert på nerveceller—men slik er det ikke med Guru cakra. Så mennesker må ty

* Den uttrykte delen av Brahma kalles «bevitnet» (apara), og den bevitnende
delen kalles «bevitnende» (para). Når bevitneren blir bevitnes, blir den bevitnende delen parápara—bevitneren av bevitneren. - Fra «Guru Pújá», Ánanda
Vacanámrtam 3.
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til Guru cakra—de må søke tilflukt under det; «Det er ingen annen vei enn dette» (nányapanthá vidyate-ayanáyá).
I dette Guru cakra mediterer aspiranten på Guruen—på
det foredlende vesenet—ved å kanalisere sine verdslige bindinger inn i den ikke-verdslige verden, og elevere sine ikkeverdslige psykiske bindinger til det overmentale vesenets verden, kilden til overkognitiv kraft. Så meditasjonsyoga (dhyána
yoga) er den beste yogaen for utøvere. Meditasjonsyoga er anerkjent i hat́ha yoga, rája yoga og rájádhirája yoga, og i buddhistisk tantra og jain tantra, og i den gudommelige (Bhágavata)
dharma. Vel, Guru dhyána i Guru cakra kalles Gurusakásha
I gammel tid pleide Maharshi Vishvamitra, og den dydige
Yudhisthira, dødsgudens sønn, dharmas arm, å si at mennesker
kaster bort mye tid på søvn. Likefullt er det vesentlig å la hjernen hvile; søvn er nødvendig for den fysiske helsa. Hvis et menneske lever i seksti år, bruker vedkommende tjue av disse årene
på å sove. Hvis et menneske kontinuerlig gjentar sin japa mantra-prosess, mediterer uopphørlig, vil rytmen i den gjentakelsen, rytmen som tilber Guruen i dhyána, fungere som selvsuggesjon i søvnen, selv om vedkommende ikke vil huske det. Når
vedkommende våkner, kan hun eller han undre seg over hvilken
tilstand sinnet var i da en sov. Vedkommende vil føle at søvntilstanden er uten enhver ide eller gjenstand—en følelse av vakuum.
Hver tilbøyelighet i mennesker nærer seg på en bestemt ide.
Hvis tilbøyeligheten skal opprettholdes må den ty til en aller
annen bestemt ide. Søvntilstanden er fravær av ide—tomhet.
Det vil si at når en våkner etter å ha sovet føler en at en var lenge
omgitt av en eller annen form for uvirksomhet, av tilbøyeligheten til «ingenting i det hele tatt». Hvis, når en er midt i følelsen
av «ingenting i det hele tatt», en eller annen pulsering når nervecellene—som regel forårsaket av den oppadgående bevegelsen av luft eller fordøyelsesproblemer, eller i positive tilfeller av
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mye mantrasynging og meditasjon—vil en skjelving forårsakes
i nervecellene og bildet av denne pulseringen kalles en «drøm».
Pulseringen som forårsakes av å gjenta mantraet, eller av å
meditere, forbinder personen med de høyere verdener, og etablerer vedkommende i de kognitive egenskapene inntil videre.
Pulseringen som forårsakes av en fysisk tilstand er en urealistisk drøm og forbundet med verdslige ting, og er uten verdi. Så
når livsrytmen vedvarer gjennom symfonien av meditasjon og
mantragjentakelse, kalles det dharmamegha samádhi. Dessuten,
hvis symfonien av meditasjon eller mantragjentakelse vedvarer
over tid, og hvis den enkelte under normale forhold ikke gir avkall på meditasjonen eller mantragjentakelsen, vil en ikke lide
noe hukommelsestap. Denne tilstanden kalles ufeilbarlig evig
hukommelse (dhruvásmrti). En utøver med denne kapasiteten
viderefører sin meditasjon og mantragjentakelse til og med i
søvnen. Den slags mantragjentakelse kalles ajapá japa, som betyr
at uten egentlig å utføre mantragjentakelse skjer mantragjentakelsen—eller adhyáná dhyána, som vil si at uten å egentlig meditere opprettholdes meditasjonen.
Maharshi
Vishvamitra,
Dharmarája
Yudhisthira,
Rájádhirája Yogii Vashiśt́a, Maharshi Astavakra, Vibhandaka
og Kalahana har alle sagt at de som kaster bort tiden på grunn
av sine disposisjoner (tiden der en gjør adhyáná dhyána eller
ajapá japa er ikke sløseri med tid) bør erindre Guruen i Guru
cakra. Dette bør de gjøre sittende i siddhásana eller i en annen
bekvem stilling, på samme teppe, skinn, sete eller seng som de
brukte for å sove, umiddelbart etter å ha våknet og før en gjør
noe annet eller før en har tenkt på noe annet—selv før en går på
badet eller gjør noe som helst annet. Dette vil være Gurusakásha av høyeste slag. Hvis det ikke kan gjøres umiddelbart
etter at en har sovet er det vesentlig å huske Guruen tidlig om
morgenen etter at en har overvunnet søvnigheten. Hvis dette
gjøres vil en ha framgang eller opplysning i hvert eneste subtile
og åndelige gjøremål som en utfører gjennom dagen. Det er sagt:
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«Tidlig om morgenen bør en meditere på Guruen i varábhaya
mudrá med to hender og to øyne sittende på en hvit lotus i Guru
cakra, og erindre Han ved å synge Hans hellige navn.»
(Prátah shirasi shuklébje dvinetraḿ dvibhujaḿ gurum;
Varábhayakrtahastaḿ smarettaḿ námapúrvakam.)

Prátah betyr “om morgenen”. Vit at prátah ikke kan bøyes.
Så første, andre, fjerde femte og alle andre endinger trengs
ikke—det er ingen bøyning her. Prátah, prátam, prátena,
prátáya, prátát, prátasya og liknende former for bøyning vil
ikke passe her, ettersom ingen endelse legges til et ubøyelig ord.
Shirasi betyr «på toppunktet»—det vil si i Guru cakra. Shukle
betyr «i en hvit»; abje betyr «i lotusen»; shuklébje betyr «i eller
på en hvit lotus». Og du må meditere på Guruen, som har to
øyne (dvinetra) og to hender (dvibhuja); hvordan sitter denne
Guruen med to øyne og to hender? I varábhaya mudrá, med hender som gir fryktløshet og nåde. Han ønsker deg vel og er din
velgjører.
De ordene du bruker for å henvende deg til Guruen i dhyána
eller Guru dhyána, bør også brukes her i denne Guru dhyána.
Du bør alltid bruke tid på å henvende deg til Guruen. Dette er
Gurusakásha.
10. juni 1990, Kolkata
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Menneskekroppen er en
biologisk maskin
Menneskelig eksistens, eller hvilken som helst biologisk eksistens, anspores av psykens tilbøyelighet til framdrift. La meg forklare hvorfor menneskekroppen er en biologisk maskin og anspores av tilbøyeligheter.
Den fysiske kroppen er ikke deres. Den tilhører et annet vesen som har plassert sinnet i denne kroppen, sånn at du nå tenker: «Det er min kropp.» Sinnet har fått fullmakt til å bruke
denne kroppen, så sinnet tenker: «Det er min kropp.» Den enkeltes sjel (átman) ser, bevitner hva sinnet tenker. Hvis sjelen
slutter å se, vil sinnet slutte å fungere. Så hva er vitenskapen
som den biologiske maskinen ledes av?
Det er ti organer (indriya)—fem sanseorganer (jiṋánendriya)
og fem motoriske organer (karmendriya), samt en indre evne (antahkarańa). De sensoriske og motoriske organene er ytre organer
(bahihkarańa). Den indre evnen er direkte forbundet med kroppen. Den er en iboende del av selve sinnet. Det er i kraft av
denne delen at sinnet føler magens tomhet, og dermed sult. Så
snart magen blir tom begynner sinnet å lete etter mat, og dette
blir uttrykt gjennom kroppens fysiske handlinger. Så det er to
deler—den indre evnen og de ytre organene. Den ene består av
en iboende del av selve sinnet, og den andre av de ti organene—
fem sanseorganer og fem motoriske organer.
Tilbøyeligheten til framdrift kommer fra den indre evnen.
Kilden til denne drivkraften er den indre evnen. Den indre drivkraften består av sinnets bevisste og underbevisste deler—
tenkning, hukommelse og så videre; de hører alle med til den
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indre evnen. Den indre evnen gjør alle disse tingene. Når den
indre evnen gjør noe, blir den fysiske kroppen aktivisert tilsvarende. Kroppen blir også forvandlet tilsvarende. Slik anspores
denne biologiske maskinen av sin indre tilbøyelighet til framdrift.
Den indre betydningen av Mahábhárata
På sanskrit er det seks hovedretninger—nord, sør, øst, vest,
opp og ned. Disse kalles disha eller pradisha. I tillegg er det fire
hjørner—nordvest, sørvest, sørøst og nordøst, kalt henholdsvis
iishána, agni, váyu og naerta, med fellesbetegnelsen anudisha. Så fire
pluss seks blir ti.
Nå er sinnet blindt. Ved hjelp av samvittigheten—skjelneevnen (viveka)—er det i stand til å se og se for seg (visualisere).
Så sinnet er Dhritarastra, Mahábháratas blinde konge, og dets
krefter—det vil si de ti agentene, bahihkarańa (sanse- og motoriske organer), kan agere i ti retninger samtidig. Så sinnet har ti
ganger ti = ett hundre ytre uttrykk. Eller med andre ord, Dhritarastra har ett hundre sønner.
Hva med Pandavaene, de fem brødrene i Mahábhárata? De
er de fem grunnleggende faktorene i den menneskelige strukturen. Sahadeva er den faste faktoren (fast materie) representert
ved múládhára cakra (i stand til å svare på alt). Den neste er
Nakula i svádhiśt́hána cakra. Nakula betyr «vann som strømmer ubegrenset». Na betyr ikke, og kula betyr grenser—den flytende faktoren. Den neste er Arjuna, som representerer energi
eller kraft, lysende i mańipura cakra—alltid kjempende for å
bevare balanse. Så Bhiima, Pandus sønn, er váyu, den luftige
faktoren i anáhata cakra. Og endelig Yudhisthiras posisjon i
vishuddha cakra der materien opphører, og den andre verdenen
tar til.
Så i kampen mellom materialister og spiritualister, i striden
mellom materie og det sublime, forblir Yudhisthira uforstyrret,
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uberørt. «En som forblir upåvirket i kamp kalles Yudhiśt́hira»
(Yudhi sthirah Yudhiśt́hirah).
Krśńa er i sahasrára cakra. Når nå kuńd́alinii vekkes, reiser
seg og når Krśńas tilflukt ved hjelp av Pandavaene, går den enkelte opp i Kosmisk Bevissthet. Pandavaene redder den enkelte
og bringer vedkommende til Krśńas tilflukt.
Sanjaya er Dhritarastras minister. Sanjaya er skjelneevnen,
samvittigheten. Dhritarastra spør Sanjaya, for han kan ikke se
selv: «Å Sanjaya, fortell meg hva min side og Pandavaenes side
gjorde i slaget på Kurukśetra og Dharmakśetra. Hvordan gikk
det med dem?»
De hundre sønnene til Dhritarastra, det blinde sinnet, prøver å kontrollere den enkelte, som blir reddet av Pandavaene
gjennom konstant kamp. Til slutt bringer de triumferende den
enkelte til Krśńas tilflukt. Dette er den indre betydningen av
Mahábhárata.
Kurukśetra er handlingenes verden, den ytre verden, som
byr deg å gjøre noe og gjøre noe. Handling er det som skjer.
Kuru betyr «arbeid». Dharmakśetra er den indre psykiske verden. Her er det Pandavaene som dominerer.
Biopsykologiens omfang
Anta nå at en bikjertel rett under mańipura cakra aktiviseres
som gjør en utøver helt usjenert. Senere økes sjenertheten gjennom å presse det samme punktet på en annen måte. Uten sjenanse kan en gjøre hva som helst og bevege seg fritt uten noe
psykisk kompleks. Når en er overmannet av sjenanse rødmer
en, en fysisk forandring, og en vil ikke være i stand til å gjøre
mye, selv om sinnet ønsker å agere. Så den menneskelige strukturen styres av kjertlene og bikjertlene, og er i så måte en biologisk maskin. Lav utsondring og høy utsondring fra en og samme
kjertel vil gjøre denne maskinen til gjenstand for forskjellige
slags impulser og defekter.
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Jeg ønsker at dere alle skal få høy kompetanse på slike evner
gjennom åndelig utøvelse og lære rent praktisk hvordan denne
biologiske maskinen kontrolleres gjennom å kontrollere kjertlene og bikjertlene.
Biopsykologi kan deles inn i flere klasser—menneskelig
psykologi; psykologien til skapninger som står på to ben, for
eksempel orangutanger; psykologien til andre vesener (inkludert aper, firbente og andre utviklede dyr); psykologien til reptiler som beveger seg ved å presse brystet, men som ikke kan
fly; psykologien til flyvende vesener, det vil si fugler; og så psykologien til flercellede protozoa, encellede protozoa, flercellede
metazoa og encellede metazoa. Dette er de hovedsakelige gruppene eller klassene.
Mennesker ledes og anspores av en rådende psykologi. Det
kan finnes unntak på grunn av visse biologiske avvik; det vil si
at det vil finnes biologiske unntak, men ellers er alle mennesker
ledet av en felles menneskelig psykologi. Ram, Shyam, Mohan,
Yadu, Madhu—alle er de av samme eller liknende biologisk
struktur. Så de vil være ledet av de samme psykiske reglene, de
må følge de samme psykiske karakteristikkene, de samme trekkene, og de samme psykiske fortrinn og mangler.
Hva er ansporing? Det er tre termer—direkte ledelse, ledelse og ansporing. Direkte ledelse skjer uten bruk av kraft. Du
vil at noen skal gå med deg og de går. Ledelse vil si å gå inn for
å få noen med på det du velger å gå i gang med. Ansporing vil si
å drive noen til å bevege seg og agere som du ønsker. Det vil si å
skyve eller bevege med bruk av kraft.
Sett at en gammel mann og en ung mann krangler, og den
yngre krenker den eldre: «Du er en ordentlig idiot. Du eier ikke
vett. Du er en udugelig, ubrukelig fyr!» Den gamle svarer: «Hva!
Hva var det du sa! Er det tilfellet? Er det sånn det er! Eier du
ikke folkeskikk? Skal du lære meg folkeskikk nå?» Den yngre
svarer: «Ja, nettopp!» Dette er et eksempel på vanlig menneskelig psykologi, på en naturlig menneskelig reaksjon.
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Sett nå at noen bestemte bikjertler i den eldre mannens
bryst rundt anáhata cakra blir aktivert. Da vil han i stedet for å
krangle bli roligere i sin respons, og ikke så alvorlig og tung.
Han vil bli stillere og ikke så irritert. I dette tilfellet vil visse
forandringer være foranlediget i kjertlene og bikjertlene i området i brystet i det tilknyttede nervecellene og nervefibrene.
Gjennom å aktivere styringspunktet ordentlig for et menneskelig sentiment vil responsen forandres.
Så på grunn av biologisk forandring vil den psykologiske
reaksjonen eller gjenspeilingen være forandret. For slik biologisk forvandling må en utøve en åndelig kult som forandrer de
menneskelige nervecellene og nervefibrene knyttet til de delene, og som avstedkommer endringer i utsondringene av hormoner for forårsaker psykiske forandringer. Så ved å utøve en
åndelig kult skjer det endringer i nervecellene og nervefibrene.
Dere bør alle lære de ulike formene for psykologi som ulike
grupper har. Dere bør særlig lære dere menneskelig psykologi,
og også ikke-menneskelige levende psykologier. Selv om ikkelevendegjorte ting—gull, sølv, jern og så videre—ikke har psykologi, har de karakteristikker. Det vil si at hvert eneste vesen,
levende eller ikke-levendegjort, har sin egen psykologi eller karakteristikk. Når dere kommer i kontakt med ulike vesener, levende og ikke-levendegjorte, bør dere opptre i overensstemmelse med kunnskapen om den psykologien eller de karakteristikkene de har.
Med åndelig kult, åndelig utøvelse (sádhaná), kan dere avstedkomme bestemte forandringer i nervesystemet, nervecellene og nervetrådene deres, kontrollere utsondringene av hormoner fra ulike kjertler og bikjertler, og bli opphøyde. Med
denne eleveringsprosessen blir en person overmenneskelig og
går utover omfanget av alminnelig menneskelig psykologi. Ellers ligger den generelle regelen til grunn. Her ser vi nødvendigheten av åndelig utøvelse. Uten åndelig utøvelse vil det ikke
skje slik forandring.
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Det hovedsakelige formålet med at mennesker kommer her
på jorda er for at de skal utøve åndelighet. En må gjøre sosial
tjeneste, en må lære, en må studere, en må hjelpe andre. En må
gjøre alt som skal til for å oppmuntre og akselerere prosessen
med åndelig utøvelse. Åndelig utøvelse er livets hovedtema. Alt
dere gjør her i verden bør dere gjøre med det for øyet å fremme
deres åndelige utøvelse og bidra til andres åndelige utøvelse.
Mennesker kommer her på jorda for å utøve åndelighet, for å
komme nærmere Iiishvara, det Høyeste Mål—å komme nær
den Høyeste Bevissthet. Så menneskers handlinger vil ikke
være som dyrs handlinger. Det mennesker vil gjøre vil de gjøre
på en slik måte at framgangen i den åndelige utøvelsen deres vil
fortsette å øke.
Biologisk struktur
Denne biologiske maskinen er til stor hjelp og støtte for mennesker. Det vil si at dere kan utøve åndelige øvelser med denne
biologiske strukturen ettersom den er en tobent struktur. Tobente er mennesker, orangutanger, sjimpanser og gorillaer.
Aper er også tobente, men de kan ikke stå rakrygget. Posisjonen
deres er mellom tobente og firbente. Dere vil se at med ordentlig
trening vil orangutanger begynne å røyke akkurat som mennesker. Har dere sett sånt i zoo? De vil røyke sigaretter, knuse kokosnøtter og drikke kokosnøttvann. Med ytterligere trening vil
de lett komme nærere mennesker. Så disse skapningene er ledet
og ansporet av tobent psykologi. (Pedis er latin og betyr «som
har med foten å gjøre»; det latinske adjektivet er pedal. Pedestrian (på engelsk) betyr fotgjenger.) Dette er pedal psykologi, ikke menneskelig psykologi.
Menneskets biologiske struktur og nervesystem er mer utviklet enn andre tobentes. Haleløse aper, som sjimpanser,
orangutanger og gorillaer er mindre utviklede enn mennesker
for deres ryggrad har haleben. Menneskets ryggrad har halebein
helt nederst i ryggraden, men det krummer innover i stedet for
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å stikke ut av menneskekroppen. Apehalen stikker ut av kroppen. Under de fire første månedene av graviditeten tar et menneskefoster til å utvikle en hale som vokser like raskt som kroppen, men etter fire måneder vokser halen langsommere enn resten av kroppen. Dette fortsetter til åtte måneder. Etter åtte måneder går halen inn i kroppen til det ufødte barnet og er ikke
synlig utenpå. Fosteret har nå alle kjennetegn på å være et menneske. Dette er en av de hovedsakelige forskjellene på menneskers biologiske struktur og andre tobentes.
Hvis en baby fødes for tidlig er det risiko for at det kan dø.
Hvis foreldrene lever i et avsidesliggende område og ikke kan gi
barnet sitt ordentlig helsestell, kan det svøpes i bomull fra shimultreet [silkebomullstre, Bombax ceiba L.] og ligge i en treseng
i to måneder. Bomullen bør dyppes i ren ghee og skiftes regelmessig. Denne enkle rutinen vil gi et egnet miljø for babyen til
å vokse seg sunn og sterk.
Sjimpanser, orangutanger og gorillaer er alle haleløse aper,
men ryggraden deres bærer større halebein inni kroppene enn
hos mennesker. Mennesker har bare ett halebein i kroppene
sine, men de haleløse apene har mer enn ett, alle inni kroppen,
så de kan ikke stå rakrygget som mennesker. De må bøye seg
litt, så deres bakende er større enn menneskers. Kraniet—en
beholder av bein for hjernen—hos haleløse aper er noe mindre
enn menneskers, så haleløse aper har færre nerveceller i hjernen.
Hos menneskene vokser fosteret raskere i den andre firemånedersperioden av svangerskapet, men samtidig vokser halen forholdsvis langsommere da. Hos haleløse aper fortsetter halebeinet å vokse i samme tempo som fosteret. Etter fødselen må haleløse aper bøye seg framover for å holde balansen. Dyr med haler må bøye seg enda lenger framover på grunn av vekten av halen, så de klarer ikke å stå lenge av gangen.
Haleløse aper, ettersom de ikke har haler, ledes av tobent
psykologi. Dyr med haler er også ledet av tobent psykologi, men
hjernene deres er mindre. På grunn av den store halen, vokser
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kraniet mindre, derfor vokser hjernen mindre, og dermed vil
ikke psykologien deres være den samme som den haleløse tobente har.
Med litt innsats kan haleløse aper læres meditasjon. Tobente med hale vil ikke være i stand til å utøve meditasjon som
de haleløse tobente fordi ryggraden til tobente med hale med
styringspunktene for de fem grunnleggende faktorene ikke ligger i en linje. Styringspunktene ligger i krum linje og dermed
kan de ikke meditere ordentlig.
Rake, oppreiste vesener kan helt fint utøve meditasjon ettersom alle de fem styringspunktene til de grunnleggende faktorene ligger på en rett linje. I disse skapningene er kraniet med
hjernen litt utstående bak, noe som indikerer at hjernen er stor
nok til å kunne utøve meditasjon uten problemer. Nå skjønner
dere hvor heldige dere er som har en menneskelig biologisk
struktur. Dere har en menneskelig skikkelse. Mennesker bør
være takknemlige til den Høyeste Bevissthet for dette fortrinnet.
En ting til. Hos tobente med hale blir ikke forbenene (armene) brukt fullt ut for å gå. De brukes mer for å gripe ting.
Mennesker bruker dem aldri til å gå med [etter krabbestadiet].
Aper bruker dem ofte for å gå så vel som for å gripe. Så aper kan
på ingen måte måle seg med mennesker, selv hvis halen deres
skilles fra kroppen. En apekropp vil alltid være framoverbøyd.
Så det er en stor fordel å ha en menneskekropp. «Folk fødes som
mennesker på grunn av sine tidligere gode saḿskáraer, men for
å oppnå ubetinget frigjøring må de oppnå selvkunnskap» (sukrtaermánavo bhútvá jiṋániicenmokśamápnuyát).
Kunsten å oppnå selvkunnskap består i fullstendig selvovergivelse. Du kan ikke utfordre den Høyeste Bevissthet med intellektet og talentet ditt. Du kan utfordre Han med en eneste ting.
Du kan si: «Å Høyeste Bevissthet, Du har bragt meg hit til denne
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jorda, så Du må vise Deg for meg, for jeg er i en menneskekropp
som jeg har oppnådd i kraft av Din nåde.»
Ettersom tobente med hale har hale kan de springe fortere
enn mennesker—hastigheten de løper med har økt: Hvis halen
legges til to bakben og to forben har tobente med hale fem ben.
De fire bena støttes i realiteten av halen, som fungerer som et
femte ben. Så aper kan løpe fortere enn tobente. Hvis aper går
på bare to ben som tobente gjør, vil de gå saktere enn mennesker. Hvis en ape går på fire ben, vil den bevege seg raskere enn
et menneske. Og hvis den tyr til halen sin, vil den være i stand
til å hoppe fra tre til tre og farten vil bli mye større.
Bevegelseshastigheten økes ved hjelp av lymfekjertlene. I
mennesker finnes lymfekjertlene i arm- og benleddene, og forskjellige andre steder. Avhengig av hormonutsondringene fra
disse lymfekjertlene får man evne til å hoppe. Kan mennesker
hoppe like mye som aper selv etter mye trening? Mennesker
kan ikke engang løpe som dem. Alt dette kommer av lymfekjertlene. Når lymfekjertlene i armhulene og i benleddene blir
aktivert, begynner det å vokse hår i de delene av kroppen. Hvis
dere finner at det mangler hår indikerer det at lymfekjertlene er
underutviklet, og at vedkommende vil ha liten evne til å hoppe.
Sett at en ungdom begynner å springe som en ape på hender
og ben. Han fortsetter å løpe, og forestill dere nå at han også har
en hale. Løping blir lett for han. Anta nå at lymfekjertlene hans
er aktivert og løping blir mer lystbetont ettersom lymfekjertlene hans produserer betydelig mer hormoner—ikke så mye
som aper, men mye mer enn vanlige mennesker. Sett at lymfekjertlene hans nå vender tilbake til normalen. Kroppen hans
kjennes ut som den er litt tyngre enn den var under apedemonstrasjonen, og han vil ikke kunne hoppe så lett. Han er blitt en
herremann igjen!
Ta for eksempel mannlige og kvinnelige evnukker. En kvinnes kranium er gjerne mindre enn en manns. Hvis dere ser skallen til et skjelett av en kvinne, vil dere legge merke til at den
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øvre delen av skallen er mindre. De som er evnukker fra fødselen
av, har enda mindre kranier. Hvis en evnukk gjennom biologiske prosesser blir forvandlet til en mann eller kvinne vil vedkommende lide av migrener resten av livet. Vedkommende kan
ikke bli kvitt dem ettersom det mangler nerver i hjernen. Hvis
en mann blir kvinne gjennom biologiske prosesser, vil ikke han
lide av hodepiner av den grunn; han vil ikke ha problemer med
det. Men hvis en kvinne blir en mann vil hun ha problemer fordi
kraniet er mindre; hjernen er mindre. Det er av biologisk betydning at folk hittil ikke har foretatt seg noe i denne retning.
Sosialøkonomiske teorier
Som dere skjønner, er menneskekroppen en biologisk maskin.
Den sosiale tjenesten dere utfører, de sosialøkonomiske teoriene, det politiske liv og kulturlivet må ledes og anspores mot
det Høyeste Selv med dette i tankene. Hvis det skjer vil ikke
selviskhet råde i menneskesinnet og det vil ikke være fare for at
samfunnet blir ødelagt. Men politiske partier og sosialøkonomiske organisasjoner glemmer dette faktum; i stedet for å tjene
verden leder de den i feil retning.
Dette er for eksempel akkurat det som skjedde med Kommunistpartiet. Dette er det som skjedde med hele verden—stor
skade. Hvorfor? De hadde ingen åndelig kult, ikke noe åndelig
mål. Dermed vil verden fortsatt lide så lenge kommunisme finnes på jorda. Kommunisme må forsvinne omgående, ellers må
den fjernes. Dette er det menneskeheten krever. Om ikke trues
det menneskelige samfunn av stor fare.
Hva er den sosiale virkningen eller aspektet av en økonomisk teori—positiv eller negativ? Hvis den er positiv, hva er følgene?
Menneskekroppen eller menneskets eksistens er en biologisk struktur ansporet av psykologi, av bestemte tilbøyeligheter. Likeledes er sosialøkonomisk liv en biologisk struktur ansporet av psykiske drifter og ulike psykisk-fysiske tilbøyeligheter; det vil si at den er ansporet av psykologi. Så
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sosialøkonomisk liv er også en biologisk struktur. Den må følge
visse normer og regler. Så jeg sier at et samfunns sosialøkonomiske struktur er en biologisk struktur ansporet av psykiske
drifter.
Da Karl Marx sa at eiendom bør eies av staten, av kommuner, gikk han imot psykisk lidenskap og trang.
Både vårt sosialøkonomiske liv og menneskets biologiske
struktur er ansporet av psykiske drifter—av grunnleggende
psykisk trang—av psykologi. Felles sosialt liv—sosialøkonomisk teori—og den menneskelige biologiske struktur er begge
ansporet av psykologi, psykiske drifter og psykisk-fysiske lidenskaper og tilbøyeligheter. Disse kan ikke ignoreres, de kan
ikke forsømmes.
Våre ambisjoner driver oss innenfra til å oppfylle kravene
fra bestemte drifter som har sine tydelige pabula. Trangen er
der, det innledende sentimentet, det medfødte instinktet. Samtidig finnes det visse grunnleggende sosial-psykiske-fysiske
krav, lidenskaper og tilbøyeligheter. En må ikke glemme dette.
Alle tidligere utbredte sosialøkonomiske teorier overså
dette grunnleggende kravet som mennesker har, og derfor mislyktes de. Marxisme er en slik teori. Dette er årsaken til at den
mislyktes, men dens mislykkethet er ikke et distinkt eller særlig tilfelle. Sosialøkonomiske teoriers tilnærming må ikke stride
med den etablerte strukturen for menneskelige behov. I dag finner de, som selv en gang støttet kommunisme, årsakene til at
marxisme og en av dens avleggere, eurokommunisme, mislyktes.
Den åndelige tørsten, den åndelige sulten, er også en av menneskesinnets subtile lidenskaper, subtile tilbøyeligheter. I
múládhára cakra er det fire tilbøyeligheter—psykisk-åndelig
lengsel (dharma), psykisk lengsel (artha), fysisk lengsel (káma)
og åndelig lengsel (mokśa). Så åndelig lengsel er en grunnleggende menneskelig drift.
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Mennesker kan ikke motarbeide eller avvike fra veien til
den Ene som styrer universets tankebølger—menneskelivets
anerkjente vei eller hovedåre. De kan ikke det. Ingen teori,
ingen utøvelse, ingen kult kan avvike fra denne grunnleggende
veien.
Trang kalles utcetaná på sanskrit. Sett at en mann forteller
en venn at han vil reise til Kolkata, men vennen protesterer.
Hvis mannen ikke hører på noen av protestene og skyver vennen til side og tar av sted til Kolkata, kalles det trang.
Lidenskap kalles utvrtti på sanskrit. Hvis mannen truer sin
venn for å ha forsøkt å forhindre han i å reise til Kolkata, kalles
det lidenskap.
Tilbøyelighet heter vrtti på sanskrit. Hvis mannen ber sin
venn om å holde han med selskap til Kolkata fordi han har
mange ønsker og håp som bare kan oppfylles der, kalles det for
tilbøyelighet.
Sentiment heter bhávapravanatá på sanskrit. Hvis vennen
sier: «Hvorfor vil du dra til Kolkata der det er fuktig overalt og
tettpakket med folk? Det vil ikke være bra for helsa di. Hør på
fornuft!» og mannen reiser likevel, kalles det sentiment.
Den menneskelige psyke er ledet av disse fire aspektene. Sosialøkonomisk teori og kult må være tilpasset dem.
Ta et eksempel. Bønders psykologi er sånn at under normale omstendigheter vil de aldri selge landet sitt. Når en bonde
donerer et jordstykke til noen er det vanligvis svært utfordrende omstendigheter som gjør det, eller at vedkommende har
sluttet seg til et høyt ideal. Så hvis en filosofi maner til at alt
land tilhører staten, vil det stride mot dette grunnleggende aspektet av menneskelig psykologi. Slik strider kommunismens
lære mot grunnleggende menneskelig psykologi. Likeledes,
hvis myndighetene ber en bonde om å donere tusen kilo ris fra
åkrene sine kan det være han gjør det, men hvis han blir bedt
om å utlevere det hjemmefra kan det være at kona bare gir
hundre kilo. Sånn er det fordi hun er vant til å være hjemme, så
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hennes verden er veldig liten. Hennes psykologi er forskjellig
fra myndighetenes. Så selv om ulike menneskegrupper har sin
egen psykologi, må ikke en sosialøkonomisk teori stride mot
grunnprinsippene i menneskets psykologi.
Dere har en menneskekropp. Bruk den best mulig. Glem alt av
fortiden fra og med dette øyeblikk.
«Mange av mine tidligere liv gikk til spille, men nå er livet mitt rettet på. Jeg vil hengi meg til Ramas lotusføtter og arbeide for
Rama, og legge alle mine verdslige bindinger bak meg.»
(Bigŕi jiivan anek hi sudhari janam áj
Jay Rám ki Rám japu tulsi taju ku samáj.)

Dette er for hver og en av dere—de yngre som de eldre. Fortsett å arbeide sånn at du gir ditt beste for samfunnet, og at du
bidrar til menneskehetens faktiske evolusjon. Vær hengiven til
menneskeheten og hengiven til den Høyeste Bevissthet. La seieren være din.
20. juli 1990, Kolkata
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ÁCÁRYA hankjønn, eller ÁCÁRYÁ hunkjønn; «en som lærer andre
ved sitt eksempel.» Ananda Margas acaryaer underviser i åndelig meditasjon og livsførsel.
AHAḾTATTVA Handlingsjeg, ego, den andre mentale subjektiviteten.
ANÁHATA CAKRA Det fjerde psykisk-åndelige sentrumet, nettverket, eller plexus; det “yogiske hjertet”, midt i brystet.
ÁNANDA Gudommelig lykksalighet.
ÁNANDA MÁRGA «Lykksalighetens vei.» Sosial-åndelig bevegelse
grunnlagt av Shrii Shrii Ánandamúrti i 1955. Organisasjonens navn
er Ananda Marga Pracaraka Samgha.
ANANDA MARGII En som utøver Ananda Marga-meditasjon, følger
bevegelsens retningslinjer og regler for livsstil, og er aktiv i organisasjonens tjeneste.
ANNAMAYA KOŚA Anna betyr mat; menneskets fysiske kropp bestående av de fem grunnleggende elementene.
APARÁVIDYÁ Kunnskap om det jordiske.
ÁTMAN Bokstavelig talt «ånd, essens»; det enkelte vesenets bevitnende, allvitende vesen eller kjerne—sjelen. Menneskets sjel bevitner menneskets eksistens i fortid, nåtid og framtid. Den Kosmiske
Sjel bevitner den enkelte skapnings sjel; kjenner alle skapningers fortid, nåtid og framtid.
AVADHÚTA (hankjønn) eller AVADHÚTIKÁ (hunnkjønn). Bokstavelig talt «en som er grundig renset mentalt og åndelig»; en munk
eller nonne i en orden nært forbundet med Shaeva Tantra-tradisjonen.
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AVIDYÁMÁYÁ Utadrettet, ekstrovert, eksentrisk (bort fra sentrum) kraft; aspekt av det Kosmiske Operative Prinsipp, Skaperkraften, som leder fra det subtile til det grove.
BETINGET FRIGJØRING Mukti; å gå opp i Saguńa Brahma.
BHÁVA Idé, ideasjon, mental strøm.
BHÚTATATTVA Teori om de fem grunnleggende elementene.
BRAHMA «Det som er Stort og gjør andre Stort;» det Høyeste Vesen
bestående av både Bevissthet (Puruśa) og skaperkraft (Prakrti).
BRAHMACAKRA Det kosmologiske system.
CAKRA Syklus, sirkel; psykisk-åndelig sentrum, pleksus. Cakraene i
menneskekroppen finnes langs suśumná-kanalen som går gjennom
hele ryggsøylen og når opp til toppen av hodet.
CITTA Gjort jeg, objektivt jeg, objektivt sinn, sinnsstoff, sinnsskiven.
Sinnsstoffet i menneskesinnet er der alle innkommende sansninger og
inntrykk danner seg som avtrykk i sinnet. «For å kunne kjenne det
Høyeste Vesen, den Ene Velgjøreren, må en holde sinnsskiven sin helt
ren i intens åndelig utøvelse (sádhaná).» - Shrii Shrii Ánandamúrti,
Subháśita Saḿgraha 5.
DADA Eldre bror (respektfull betegnelse)
DEVA «Vibrerende evne»; guddommelig. Se foredraget «Den Høyeste
Betrakteren og den Store Tyven» i del 4 i denne serien.
DEVATÁ Deva i menneskelig skikkelse, en guddommelig person.
DHARMA Grunnverbet dhr «holde» + endingen man «etablering»:
iboende karakteristikk. «I videste forstand betyr dharma guddommelig natur, og dette er den dharma menneskeheten bør følge. Hva er
den grunnleggende betydningen av ordet dharma? … Dharma betyr
‘det som holder’, ‘styrende vesen’; dharma vil si karakteristisk egenskap (svabháva).» - Shrii Shrii Ánandamúrti, «Jaeva Dharma and
Bhágavata Dharma», Subháśita Saḿgraha 21.
DHARMA MAHA CAKRA (DMC) «Stor dharmisk samling». DMC
ble gjerne holdt over to til tre dager der Baba blant annet holdt
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foredrag, møtte margier personlig, velsignet nylig inngåtte ekteskap,
og ledet organisatoriske møter. På selve DMC-kvelden holdt han et
særlig DMC-foredrag og velsignet deltakerne.
DHYÁNA Ren meditasjon på det Høyeste Vesen, sjette leksjon i
Ananda Margas grunnleggende meditasjonssystem.
DIDI Storesøster (respektfull betegnelse)
EKTOPLASMA Individuelt sinnsstoff, citta.
ENDOPLASMA Den ytre overflaten av ektoplasma (citta), hinnen
som gir sinnet dets grunnleggende følelse av egen identitet; individualitet. «Endoplasma er den ytre overflaten av ektoplasma. Denne generelle formen for alle ektoplasmaer befester følelsen av individualitet—
jegfølelse. Med veksten i det enkelte ektoplasma øker dets mengde og
omfang, og endoplasmaet vil også utvide seg og til slutt briste. Med
dette går det individuelle jeg opp i det Kosmiske jeg.» - Fra «Questions
and Answers on Psychology» i Yoga Psychology.
GJORT-JEG Kosmisk gjort-jeg er det skapte kosmos; universet. Menneskesinnets gjort-jeg er alle avtrykk som har festet seg i sinnsstoffet
som følge av handlinger, samt ennå uforløste reaksjoner—reaktive
drivkrefter eller kraftmoment (saḿskára)—fra handlinger fra tidligere
liv.
GJØR-JEG Kosmisk gjør-jeg er den delen av kosmisk sinn som skaper
det psykiske og fysiske kosmos. Menneskesinnets gjør-jeg er ego, den
delen av menneskesinnet som har utførende vilje og som erfarer det
som det utfører. Gjør-jegets hovedsakelige sysler er tenkning og handling.
GUŃA Bindende faktor eller prinsipp; egenskap; kvalitet. Skaperkraften (Prakrti), det Kosmiske Operative Prinsipp, består av sattvaguńa (det rene prinsippet), rajoguńa, det forandrende prinsippet,
og tamoguńa, det statiske prinsippet.
GURUMANTRA Selvsuggesjon ved hjelp av et mantra med ideasjon
om at en aktuell begrenset gjenstand er et uttrykk for det Uendelige.
Andre leksjon i Ananda Margas meditasjonssystem.
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IDEASJON Bhávo hi mánaso dharma manasaeva sadábhyáset: «Ideasjon er
en mental tendens. Ideasjonsstrømmen kan foranlediges ved repetisjon.» -Tantra. Ideasjon skjer naturlig i alle menneskers liv i form av
opprettholdte psykisk-fysiske og også rent psykiske mentale strømninger. F.eks. vil det å se for seg at en skaffer seg og gleder seg over en
kostelig fysisk ting, mens en jobber iherdig og sparer og tenker på
dette over tid, frembringe grov ideasjon ettersom sinnet da blir omgjort til dette fysiske som skal tilfredsstille en selv. Eksempler på rent
psykisk ideasjon kan være: «Vi mennesker er delvis dyr og delvis noe
høyere, så hva er egentlig et sant menneske?» «Livet er en evig bergog dalbane, så hva er meningen med det hele?» Når slike begreper som
«sant menneske» og «meningen med livet» blir dvelt ved over tid, blir
de gjenstand for rent psykisk ideasjon. Psykisk ideasjon kan igjen føre
til psykisk-åndelig ideasjon, f.eks. «Et sant menneske søker meningen
med livet, som er å virkeliggjøre det Høyeste eller Gud i form av å tjene
andre.» I åndelig utøvelse gjøres ideasjon metodisk ved bruk av mantra og høyere former for fokusert meditasjon. Slik psykisk-åndelig
ideasjon omgjør grovere sinnsstoff til intuitivt og åndelig sinn.
IISHVARA Iish + varac = iishvara. Endelsen varac brukes for å indikere
noe som er iboende. Grunnverbet iish betyr «å herske» eller «å styre».
Så en hvis natur er å herske eller kontrollere er iishvara … Om Iishvara
sies det: Sa iishavara anirvacaniiyah paramapremasvarúpah: «Han er den
Høyeste Styreren, den uforklarlige, legemliggjøringen av den høyeste
kjærlighet.»
IISHVARA PRAŃIDHÁNA Overgivelse til den Kosmiske Styreren i
meditasjon; en leksjon i Ananda Marga-meditasjon.
INDRIYA Organ; ett av de ti sanse- og motororganene (ører, hund,
øyne, tunge og nese; og stemme, hender, føtter, kjønnsorgan og avføringsorgan). For eksempel består øyeorganet av selve øyet, synsnerven, væsken i nerven og stedet i hjernen der visuelt inntrykk formidles
til sinnsstoffet.
INDRIYATATTVA Teori om de fem sanseorganene og fem motororganene.
INFERENS Med inferenser—tanmátra—mener Baba ørsmå deler av
bølger som fysiske ting gir fra seg og som menneskets sanseorganer
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kan oppfatte mer eller mindre. Det er slike inferenser som gjør at vi
kan oppfatte fysiske gjenstander—lukt, smak, form og farge, følelsen
de gir, og lyden av dem. Slike inferenser kategoriseres i fem hovedgrupper: faste, flytende, lysende, luftige og romlige ut fra ting eller
gjenstander av respektive kategori.
«Den ørlille delen av en bølge som en ting stråler ut og som mottas av
sanseorganene kalles tanmátra eller inferens.»
- «What is Dharma?», Ananda Marga Elementary Philosophy (1955).
IŚT́A Den eller det som elsker deg mest; ens personlige guddom eller
mål her i livet.
IŚT́AMANTRA Mantra som fører til det Høyeste Målet. Et personlig
mantra i første leksjon i Ananda Margas meditasjonssystem.
JAD́A Fortettet energi, fast materie.
JAPA KRIYÁ Gjentakelse av mantra.
JIIVA Det enkelte vesen; levende skapning.
KAOLA Utøver av meditasjon som reiser sin kulakuńd́alinii.
KAOŚIKII Yogisk dans med mange helsefordeler.
KARMAYOGA Handlingens vei, en av de tre anerkjente hovedveiene
for å oppnå yoga. Ordet karma kommer av grunnverbet kri + endingen
man. Kri betyr å gjøre noe og man betegner etablering.
KIIRTAN Gudshengiven sang: Baba nam kevalam, «den næreste og kjærestes navn er det eneste.»
KULT Ensbetydende med sádhaná; utøve åndelig meditasjon. Forfatteren bruker ordet også mer generelt om praktisk tilnærming til enhver form for kultivering, dyrking og utøvelse; kjærlighetskult, hengivelseskult, kunnskapskult, handlingskult, osv.
KUŃD́ALINII «Sammenslynget slange,» sovende guddommelighet;
kraften som slumrer i den nederste virvelen i ryggraden, som når den
vekkes reiser seg oppover i ryggraden og utvikler alle ens åndelige potensialer.
LIVSENERGIORGAN Se práńendriya.
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LOKA Verden; plan.
MANAH Sinn.
MÁNUŚA Menneskelig vesen, levende vesen med utviklet sinn.
MARGII Se ANANDA MARGII.
MÁYÁ Den manifesterte skaperkraften.
MIKROVITUM (entall), mikrovita (fl.tall). Mikroliv som beveger seg
uhindret gjennom universet. «Et eneste karbonatom består av milliarder av mikrovita.» Negative mikrovita virker inn på det fysiske, positive mikrovita både på det fysiske og psykiske.
MOKŚA Varig tilbakevending til Nirguńa Brahma; ubetinget frigjøring—Nirvikalpa Samádhi.
MUKTI Å gå opp i Saguńa Brahma; betinget frigjøring—Savikalpa
Samádhi.
MÚLÁDHÁRA CAKRA Det laveste, eller grunnleggende, psykiskåndelige sentrumet eller pleksuset som finnes rett over der ryggsøylen begynner.
NIRGUŃA BRAHMA Uendelig umanifestert, kvalitetsløs, gjenstandsløs tilstand av bevissthet og potensiell skaperkraft.
NIRVIKALPA SAMÁDHI Ubetinget samádhi, uten egenskaper eller
kvaliteter; å gå opp i Nirguńa Brahma.
NIYAMA Utadrettet kontroll; fem grunnleggende prinsipper eller
leveregler: 1. Indre og ytre renhet (shaoca). 2. Tilfredshet (santośa).
3. Utholdenhet i subtilt engasjement (tapah). 4. Praktisk filosofisk
forståelse (svádhyáya). 5. Å akselerere mot det Høyeste (iishvara
prańidhána). Se også YAMA.
NYHUMANISME (neohumanism); filosofi formulert av Baba i 1982.
Nyhumanisme er et verdenssyn kjennetegnet av kjærlighet til det
Høyeste. Når en til å begynne med utvikler åndelig hengivelse, vil
nyhumanistiske prinsipper—som å avstå fra alle fordommer mot
andre raser, grupper, religiøse retninger og mindre utviklede skapninger—sikre og styrke utviklingen av denne hengivelsen. Og etter
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hvert som følelsen av hengivelse for det Høyeste utvikler seg, vil den
strømme over og nå alt den Høyeste har skapt. En vil spontant begynne å elske alle vesener og ting som en elsker det Høyeste, uten å
gjøre forskjell. Samtidig, når en kjemper for et nyhumanistisk samfunn vil en måtte ta i bruk alle sine fornuftsevner og alle tilgjengelige
kilder til informasjon. En må ha en modig, nøktern tilnærming til å
identifisere og bekjempe selviske krefter og interesser.
OTAYOGA Det Kosmiske Vesens unike forbindelse med det enkelte
vesen.
PAIṊCABHÚTAS De fem grunnleggende elementene.
PANDIT «Dere vet, noen ganger kaller vi folk «pandeya» eller Pandit,
men alle de er ikke panditer. Fra gammelsanskrit, det vil si eldre vedisk, har vi ordet Pańd́á. Fra dette har vi Pandaya: Ahaḿ Brahmásmi Iti
Buddhih Tám Itah Prátap Páńd́itah. Panda betyr kunnskap om en selv—
«jeg er Brahma». En som har oppnådd denne virkeliggjøringen, en som
har virkeliggjort selvet er en pandit. Ingen blir pandit ved å sette ordet
Pandit etter navnet sitt. En som higer etter å oppnå denne Panda, som
har en ubendig trang til å oppnå selvrealisering kalles Pandeya. -Fra
«Service to Humanity Is the Supreme Ideology of Life» i Ananda Marga
Karma Yoga in a Nutshell og i Ánanda Vacanámrtam 15.
PARÁ SHÁNTI Fullkommen fred, den høyeste salighet.
PARAMA PRAKRTI Skaperkraften. Pra karoti iti Prakrti; «Prakrti er
den som skaper»; det Kosmiske Operative Prinsipp, hvis tre bindende
kvaliteter er den rene sattviske kraften, den forandrende rajasiske
kraften, og den statiske tamasiske kraften.
PARAMÁTMAN Den Høyeste Bevissthet i rollen som bevitner av
Sin egen makropsykiske vilje eller streben. Paramátman omfatter: (1)
Puruśottama, den Makrokosmiske Kjernen; (2) Puruśottamas forbindelse med hele skapelsen i Sin utadrettede bevegelse (prota
yoga); og (3) Puruśottamas forbindelse med hver enkelt skapning individuelt (ota yoga) and (4) med alle i fellesskap (prota yoga) i Sin
innadrettede bevegelse.
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PARAMA PURUŚA Den Høyeste Bevissthet; «Den som finnes i alt,
som ser alt.» Pure shete ya sa Puruśah: «Bevissthet er det vesen som ligger
ubevegelig i den psykisk-fysiske formen til et annet vesen.» Purasi
tiśt́hati ya sa puruśah: «Bevissthet er det vesen som finnes før alle andre
vesener.»
PARÁVIDYÁ Åndelig kunnskap, kunnskap om det Store.
PRAKRTI Se PARAMA PRAKRTI
PRÁŃÁH Livsenergi.
PRÁŃÁYÁMA Øvelse for å regulere livsenergi gjennom å styre åndedrettet; en leksjon i Ananda Marga-meditasjon.
PRÁŃENDRIYA Livsenergiorganet i anáhata cakra midt i brystet
som samordner kroppens fysiske energier med sinnet. Indriya betyr
organ. Forfatteren påpeker (i «Sinn, livsenergiorgan og tilbøyelighet», Ide og ideologi) at denne funksjonen ikke kan sammenliknes med
noe menneskelig organ, og foreslår at informert eller opplyst skjelneevne (bodha vivikti) vil være en bedre betegnelse.
PRATISAIṊCARA Den trinnvise innadrettede og subtiliserende
prosessen i det Kosmiske Kretsløpet der bevissthet blir omdannet
fra grov materie til Kjernebevissthet. Det er i denne fasen at levende
vesener med sinn—mikrokosmoser—oppstår. Prati betyr kontra eller imot, saiṋcara betyr bevegelse.
PROTAYOGA Det Kosmiske Vesens generelle forbindelse med alle
skapninger.
PURUŚA Bevissthet. Se PARAMA PURUŚA
PURUŚABHÁVA Kognitiv virkning, stilling eller aspekt av Bevissthet.
PURUŚADEHA Hele den skapte substansen, forårsakende (kausal),
subtil og grov, av Makrokosmos; Kosmisk jeg, Kosmisk Ego og Kosmisk gjort jeg.
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PURUŚOTTAMA Puruśa (bevissthet) + uttama (beste, høyeste); Parama Puruśas tilstand eller funksjon som den høyeste bevissthetsformen i den uttrykte skapelsen.
RAJAHGUŃA Skaperkraftens muterende prinsipp eller kvalitet.
RAJASISK Muterende; dominert av det muterende prinsippet. Denne
kraften, energien eller kvaliteten—mellom det statiske tamasiske og
det rene, sentiente sattviske—fører i seg selv verken til forgroving er
noe subtilt; den bare muterer; forårsaker bevegelse, aktivitet, rastløshet. Det vil si at den fortsetter å skape eller forårsake stadig nye former
for eksistens som igjen fører til ytterligere aktivitet og opprettholder
dynamikk i tilværelsen. Det er tamasiske og sattviske energier som gir
uttrykkene i skapelsen deres mer eller mindre subtile kvaliteter. Alt
som er skapt består av samtlige tre kvaliteter, og den av dem som det
er mest av vil dominere den enkelte skapningens uttrykk.
RASA Flytende væske; det fordøyde næringsinnholdet av mat. Også:
strøm, flyt.
RŚI Vis person; en som ved å finne opp nye ting gjør framskrittets
vei bredere for menneskene.
RÚPATANMÁTRA Inferenser som formidler syn, dvs. sansning av
form. Se TANMÁTRATATTVA.
SÁDHANÁ Åndelig utøvelse, inkludert aktiviteter som bidrar til åndelig utvikling, som moralsk livsførsel, yogaøvelser, godt kosthold,
åndelig meditasjon osv. Grunnverbet sádh på sanskrit betyr vedvarende innsats; å fullføre reisen.
SÁDHAKA Mannlig utøver av sádhaná.
SÁDHIKÁ Kvinnelig utøver av sádhaná.
SÁDHU «Den som oppløfter andre på alle livets områder, som hjelper
andre i deres fysiske, psykiske og åndelige utvikling.» - Fra «Keep
Company with the Virtuous», Ánanda Vacanámrtam 2.
SADVIPRA Moralsk og åndelig opplyst revolusjonær. Sad kommer
av sat, kosmisk sannhet, og vipra betyr intellekt; «en hvis intellekt er
forankret i kosmisk sannhet».
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SAGUŃA BRAHMA Uendelig manifestert bevissthet og uttrykt skaperkraft.
SAHASRÁRA CAKRA Det høyeste psykisk-åndelige sentrumet eller
pleksuset, som finnes øverst i hodet. Se CAKRA.
SAIṊCARA «Bevegelse». Den trinnvise utadrettede og forgrovende
prosessen i det Kosmiske Kretsløpet der den Høyeste Bevissthet blir
omdannet til Kosmisk Sinn og Kosmisk Skapelse—Makrokosmos
med det fysiske universet bestående av fem elementer.
SAMÁDHI «Filosofisk sett er samádhi forening eller sammensmelting
av det enkelte sinn med det Kosmiske Sinn. Til vanlig utfører det bevisste sinnet fysiske handlinger ved hjelp av sanseorganer, nerveceller
og nervefibre, mens det underbevisste tenker, minnes, osv., og det
ubevisste er allvitende. I samádhi blir disse tre kamrene i sinnet ett. I
samádhi har sinnet full kunnskap (prajiṋá). Dette er en positiv tilstand;
selv om sinnet forblir uvirksomt er det likevel fullt av kunnskap.» «Samádhi and Mrtyu,» Ánanda Vacanámrtam 33.
SAMÁJA CAKRA Sosialt kretsløp, syklus.
SAḾSKÁRA Oppsamlete reaksjoner på tidligere handlinger (karma
betyr handling). Virkninger av tidligere handlinger kalles saḿskaraer,
som gir sinnet drivkrefter og impulser til nye handlinger. Mentalt reaktivt moment, potensiell mental reaksjon.
SATSAUṊGA God omgang, godt selskap; sat (sant, godt) sauṋga (selskap, omgang).
SATTVAGUŃA Skaperkraftens rene, opphøyende prinsipp eller
kvalitet.
SATTVISK Ren, opphøyd, går i stadig mer subtil retning; virker for
alles velferd; dominert av sattvaguńa.
SAVIKALPA SAMÁDHI Betinget samádhi, å gå opp i Saguńa Brahma.
SELVSUGGESJON Innprenting i det indre ved hjelp av å gjenta et
mantra med en ide.
SENTIENT Se SATVISK
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SENTIMENT Følelsesladet holdning, emosjonelt forhold til noe eller
noen.
SHAKTI Energi, kraft.
SINNSSKIVEN Citta.
SJEL Se ÁTMAN.
SVABHÁVA Ens egenskaper, natur, vesen.
TAMAHGUŃA Skaperkraftens statiske prinsipp eller kvalitet.
TAMASISK Statisk; dominert av det statiske prinsippet.
TÁŃD́AVA Hoppedans for menn. Tańd́ (sanskrit) betyr «å hoppe»;
tańd́u «som gjerne hopper»; tańd́ava betyr «å mestre hopping». Denne
dansen påvirker kjertelsystemet på en måte som ikke anbefales kvinner, som i stedet anbefales å danse den yogiske dansen kaośikii.
TANMÁTRATATTVA Teorien om inferenser. Tanmátra (på sanskrit) betyr bokstavelig talt den minste ørlille delen av det, dvs. av et
gitt grunnleggende fysisk element. Dette oversettes også som generisk essens. Tattva betyr teori. Se INFERENSER.
TANTRA En åndelig tradisjon som oppsto i India i forhistorisk tid,
systematisert av Shiva for 7000 år siden. Tantra fremhever utvikling
av menneskelig livskraft, bade gjennom meditasjon og gjennom konfrontasjon med vanskelige ytre situasjoner, for å overvinne all angst
og svakheter. Ordet tantra viser også til skriftene som utlegger
denne tradisjonen.
TÁRAKA BRAHMA Den Høyeste Bevissthet i Sitt frigjørende aspekt.
TÁTTVIKA Lærer i Ananda Marga som er kvalifisert til å undervise i
filosofi og lære bort enkel meditasjon. Innledningsvis ble medlemmer
av organisasjonen først utdannet som táttvika for at læren skulle
kunne spres. Siden ble mange av dem utdannet som meditasjonslærere, ácárya (hankjønn) og ácáryá (hunkjønn). Det samme systemet
følges i dag; først blir lærere utdannet i filosofi og siden som meditasjonslærere.
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UBETINGET FRIGJØRING, FRELSE Se MOKŚA
VAEŚŃAVA En som dyrker Vishnu (det aspektet av Gud som ivaretar
eksistensen).
VAEKUŃT́HA «Vaekuńt́ha er ikke et fjerntliggende land. Kuńt́há betyr sammentrekning. Folk er for eksempel sammentrukket i kulde; de
trekker seg sammen i redsel eller skam … Når det ikke finnes sammentrekning i sinnet ditt, demrer vaekuńt́ha i sinnet ditt … Hvorfor forblir
ikke det Største der? Det er sant at når de ikke trekker seg sammen
oppnår de hengivne det Største, ettersom sinnet ikke er sammentrukket. Men der er det ingen utstrømming av kiirtanbølger. Bare én person vil føle det, vil få den lykksaligheten. Det vil ikke være mulig for
vedkommende å gi lykksalighet til alle. Derfor sier Han náhaḿ tiśt́hámi
vaekuńt́he: jeg holder ikke til i Vaekuńt́ha.» -Fra «Wherever My Devotees Sing», i Saḿgiita: Song, Dance and Instrumental Music, og i Ánanda
Vacanámrtam 9.
VET-JEG Den delen av sinnet som vet. Kosmisk vet-jeg, ren kosmisk
jeg-følelse, er erfaringen av å eksistere i og være ett med alt. Menneskesinnets vet-jeg er intuisjon. Se også ÁTMAN.
VIDYÁMÁYÁ Innadrettet, konsentrisk (mot sentrum) kraft; aspekt
av Skaperkraften som leder bevegelser fra grovt til subtilt.
YAMA Innadrettet kontroll; fem prinsipper eller leveregler: 1. Ikke
skade noe harmløst vesen eller hindre dets utvikling (ahiḿsá). 2 Ren
sannhet; bruk av ord og tanke rettet mot velferd (satya). 3. Ikke
stjele verken fysisk eller psykisk (asteya). 4. Åndelig ideasjon (brahmacarya). 5. Nøktern livsstil (aparigraha). Se NIYAMA.
YTTRE SUGGESJON Ytre innprenting i form av god omgang, godt
selskap, satsauṋga.
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