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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 i lang tid. 

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 en-
hver 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 Ánandamúrt



5 

Oversetters forord 
Denne samlingen stammer fra Babas (se «Kort om forfatteren» 
neste side) to besøk i Maharlika (Filippinene) i 1968 og 1969, 
og i Bangkok, Taiwan, Haifa, Istanbul, Kingston og Caracas i 
1979. 

Serien utkommer etter at boka Ide og ideologi (1959) ble 
utgitt på norsk i 2019. Foredragene i den boka ble opprinnelig 
redigert av Baba selv etter at Han hadde holdt dem. Foredrag-
ene i denne serien er derimot uredigerte; alt er som Han sa det 
der og da. Med disse til sammen sju bøkene utgir vi på norsk 
samtlige foreliggende foredrag som Baba ga på engelsk.  

Baba brukte ofte ord på sanskrit. Slike ord er oversatt og satt i 
kursiv i parentes første gang de opptrer i respektive foredrag. 
Ord på sanskrit som Baba ikke forklarer der og da, er oversatt 
ved hjelp av Hans utlegninger i andre verker. Videre oversettel-
ser og forklaringer av grunnleggende begreper finnes i ordlista 
bak i boka. Fotnoter er oversetterens. 

En stor takk til Cintamani og Dayal som inspirerte meg til å 
gjenoppta dette oversettelsesarbeidet etter flere tiår, og til av-
døde Suparna som oppmuntret det videre arbeidet. Og mange 
takk til Dayal, som leste korrektur og kom med mange gode 
innspill til den tidligere oversettelsen. 

Stockholm, mai 2022 
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Kort om forfatteren 

Baba ble født i 1922 i India der han levde til sin bortgang i 1990. 
I 1955 grunnla han organisasjonen Ananda Marga «for selvrea-
lisering og tjeneste til verden». På 1980-tallet var Ananda 
Marga blitt en verdensomspennende bevegelse virksom i mer 
enn 160 land. Babas besøk til land utenfor India begrenset seg 
til to besøk på Filippinene i 1968 og 1969, og i 1979 til et antall 
land i Europa, Midtøsten og Sørøst-Asia. Del 3 og 4 av Ord på 
veien-serien er fra disse reisene utenfor India. 

Babas sivile navn var Prabhat Rainjan Sarkar, som han brukte 
når han utga litteratur om verdslige emner—yogisk helse; yo-
gisk psykologi; sosialøkonomi; vitenskapelige emner som mik-
rovita, utviklingsteori, kunnskapsteori m.m., nyhumanisme; 
historie, filologi, estetikk, flora og fauna, jordbruk og hagebruk, 
leksikale verker, barnebøker, m.m. 

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». Den opprinnelige betydningen av baba 
på sanskrit er «den næreste og kjæreste». 

I sine roller som samfunnsguru og åndelig guru utviklet Baba et 
svært ideologisk rammeverk med en rekke egne teorier. Baba er 
kjent som en tenker med betydelig vekt på moralsk livsførsel og 
praktisk åndelig utøvelse. Hans foredrag og diktater (1955-90) 
er samlet i nærmere 200 bøker og samlinger. 

En historie 
I kjølvannet av en så ekstraordinær kjent person som Baba fin-
nes det gjerne mange historier. Historiene fra Babas hendelses-
rike liv og gjerning er svært mange, noe de mange bøkene om 
han vitner om. 
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I desember 1971 ble Baba fengslet på mordanklager. Han satt 
fengslet i nærmere 7 år til han ble renvasket og løslatt i august 
1978. Tidlig i 1973, da Baba satt i Bankipore-fengselet i Patna, 
Bihar, hadde en innledende rettsinstans underkjent anklagene 
mot han. Dette gjorde at den indiske sikkerhetstjenesten Cen-
tral Bureau of Investigation (CBI) begynte å møte Baba i fengs-
let for å få fram en tilståelse med sikte på et forlik. Baba derimot 
sto på sitt—at han var uskyldig og at hele saken mot han var et 
ledd i forfølgelsen av han og organisasjonen. 

CBI-direktøren med ansvar for sakene mot Ananda Marga 
het hr. Hingorani. En dag Hingorani kom ut fengselsporten et-
ter et av sine møter med Baba ble han møtt av et ivrig presse-
korps. Et av spørsmålene han fikk var: «Sir, vi har ikke hatt an-
ledning til å møte Shrii Shrii Anandamurti, men du har møtt 
han flere ganger. Er han virkelig Gud i menneskelig skikkelse, 
slik folk sier?» 

Hingorani svarte: «Hør her, jeg er verken troende eller har 
møtt Gud i mitt liv, som jeg skulle kunne sammenlikne Anan-
damurti med for å kunne mene noe om han virkelig er Gud. 
Men en ting kan jeg forsikre dere om; jeg har sett og kjent men-
nesker av alle slag ettersom det er min utdanning, jobb og pro-
fesjon.» Her tenkte Hingorani seg om et øyeblikk før han fort-
satte: «Han er ingen type person som jeg kjenner til. Han er helt 
klart ikke noe vanlig menneske. Utover dette får dere trekke de-
res egne konklusjoner.» 

Fra Beacon of Hope for Suffering Humanity, av Garda Ghista 
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Fullfør arbeidet ditt med 
kun denne kroppen 
«Når klærne blir gamle og slitte blir de byttet ut med nye. Det 
er regelen. Ingen ønsker å gå med gamle, slitte og skitne klær. 
Likeledes blir kroppen byttet ut med en nyere når den blir gam-
mel og udugelig.» (Vásáḿsi jiirńani yathá viháya naváni grhńáti 
naro’paráńi; tathá shariiráni viháya jiirńányáni saḿyáti naváni 
dehii.) 

Arbeid, aktivitet, gjør at kroppen eldes. En må fortsette vi-
dere i hver brøkdel av hvert sekund av dette livet. Å fortsette er 
det eneste som kan etablere en i dharma. De som ikke vil, som 
ikke ønsker å bevege seg framover, er som lik. Deres plass er 
ikke i samfunnet, men i krematoriet. De er syndere, samfunns-
fiendtlige. 

Bevegelse skjer på alle tre områder av livet—fysisk, mentalt 
og åndelig. Bevegelse på det fysiske området innebærer å bygge 
sadvipra-samfunnet. Dagens samfunn er overfullt av mugger 
fylt til randen med synd. Knus disse muggene med et velrettet 
spark. Synd vil motarbeide dere, så dere må modig møte den 
utfordringen. En som utrydder fysisk synd er en sadvipra. Dette 
er dharmaen deres i den jordiske verden. Dere er mennesker 
fordi dere kjemper mot de umoralske. 

I den psykiske verden må dere etablere rettferdighet ved å 
fjerne kimene til grov mentalitet. I dag hersker grovt intellekt 
over alt her i verden. Deres oppgave å erstatte det med deres 
rettskafne intellekt. 

En gang reiste jeg med bil i Bihar. Sjåføren måtte stanse 
bilen flere ganger for å få hunder av veien. Da en utøver 
(sádhaka) ved siden av meg i bilen spurte om hvorfor hundene 
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ikke adlød tutingen fra bilen, svarte jeg at hundene ikke brydde 
seg for dette var hundenes kongedømme, hundenes herre-
dømme. Slik er det i hele verden i dag. Grovt dyrisk intellekt 
dominerer verden over. Dere må rydde det av veien. Det er helt 
naturlig at den grove mentaliteten ikke vil lystre dere, det ønsker 
ikke å miste sin posisjon. Ettersom det er slik, vil dere til og med 
måtte bruke makt for å fjerne det framherskende dyriske intel-
lektet. Jeg ønsker ikke at dyr i menneskelig skikkelse skal bli 
værende her på jorda så mye som et sekund lenger. Vår verden 
er menneskelig, ikke en verden av udyr. Derfor må dere ikke 
slakke så mye som brøkdelen av et sekund. 

I den åndelige verden er oppgaven deres å etablere kosmisk 
ideasjon. Å fortsette framover er liv. De som skofter og unndrar 
seg ansvaret for å fortsette videre er klare for resirkulering. Bytt 
ut kroppen hvis den blir gammel og utslitt av å bevege seg. Det 
passer seg ikke å gå med gamle og skitne klær. Hvis kroppen 
forfaller i prosessen med å fortsette videre så bytt den ut med en 
annen og fortsett med å gjøre godt.  

Jeg vil at dere skal arbeide med kun denne kroppen og så 
forlate den for godt. Dette er ikke umulig for dere. Øk farten i 
det dere gjør flere tusen ganger eller til og med utallige ganger 
mer enn det den er nå, og fullfør arbeidet deres med bare denne 
kroppen. Det er tre verdener—fysisk, psykisk og åndelig. De er 
triloka og den som styrer dem er Trilokanath. Det er deres 
dharma å vise samfunnet den rette vei i de tre verdenene—det 
kommer an på deres hastighet også. 

Arbeid med den Høyeste Sjels (Paramátman) uendelig kraft 
og med uendelig hastighet. Dere vil garantert seire. 

Juni 1968, Maharlika
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Menneskenes Gud 
Yogien sier at det er nesten ingen forskjell på termene «Gud» 
og «lykksalighet». Det er som å bruke to betegnelser—«hav» og 
«osean»—på en og samme ting. Yogien sier: «Hva er Gud? Han 
er lykksalighet; Han er ánanda.» Og den funksjonelle siden av 
denne Høyeste Far er at alt kommer fra Han og vender tilbake 
til det samme Høyeste Vesenet. Og hva er det Høyeste Vesenet? 
Det er lykksalighet. 

Gud er den som skaper, styrer og tilintetgjør: «Generator», 
«Operator» og «Destructor: G-O-D. Hva er Gud? I kraft av å 
være skaper er Han også styrer. Den som styrer maskinen, må 
ha kontroll over den. Han må være en styrer, kontroller. Og 
denne kontrolleren er ingen vanlig mekaniker, Han er en stor 
magiker, for Han skaper alt i Sitt sinn. 

Magikeren skaper en mengde ting i sinnet sitt, og tilskuerne 
sier: «Å, han er en stor magiker.» Men i virkeligheten er disse 
tilskuerne holdt for narr. De mentale bindingene deres knytter 
seg til de skapte tingene og ikke til magikeren. Men de burde 
skjønne at de skapte tingene er midlertidige. Magikeren er 
sannheten. 

Så denne styreren er en stor magiker. Han skaper alt i Sitt 
sinn. Og for de skapte vesenene synes magikerens mentale ver-
den å være fysisk. 

Anta at du skaper et stearinlys og et menneske i sinnet ditt. 
Du vet at både lyset og mennesket er mentale skapninger, helt 
mentale, ikke fysiske. De er i sinnet ditt. Men for det mentale 
mennesket ditt er det mentale lyset ditt virkelighet. På samme 
måte er denne verden fysisk virkelighet for deg. Men for den 
Høyeste Magikeren er alt forgjengelig. Så Han er en magiker 
og har kontroll på hele universet. 
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Hva er nå Gud da? Yogien sier: «Han som har okkulte krefter, 
alle de okkulte kreftene, alle evnene, er Gud.» Hvordan kan en 
styre universet uten at en har alle de okkulte kreftene? Det er 
åtte okkulte krefter. Han som besitter samtlige okkulte krefter 
kalles Iishvara på sanskrit. Og hvorfor kalles Gud for Iishvara? 
Han kan se og gjøre alt. Han kan bevege seg hvor som helst uten 
å bruke noe organ. 

En annen forklaring yogien har på hvem Gud er: «Han som 
forblir uanfektet av handlinger og reaksjoner. Han som ikke 
trenger noen tilflukt eller beskyttelse, Han som er alles til-
flukt—Han er Gud.» En annen av yogiens forklaringer er at 
universet består av en mengde elektroner, protoner og positro-
ner, og den Høyeste Styreren er Gud. 

Du har bare to øyne, og de øynene fungerer bare der det 
finnes lysbølger i den ytre verden. Der det ikke er lys kan du 
ikke se. Men Han har utallige øyne, og alle de øynene fungerer 
i det indre ettersom ingenting er ytre for Han. Alt er inni Han. 
Er du avhengig av ytre øyne for å se noe i din mentale verden? 
Nei. 

For deg er det to verdener, indre og ytre. Men for Han er 
alt indre. Du er i Hans sinn, og alt du ser, alt du gjør, alt du 
kommer til å gjøre, alt blir gjort i Hans store sinn. Det finnes 
ingenting ytre. «Å mitt barn, å lille barnet mitt, hvorfor begikk 
du en slik synd?» Du kan ikke si: «Nei Far, jeg har ikke syndet,» 
for du er i Hans sinn. Han ser i det indre uten øyne, for du er 
Hans mentale skapning, du er i Hans sinn. 

Han er allestedsnærværende; Han er overalt. For Han er et 
sandkorns bevegelse av like stor betydning som en atombombes 
bevegelse, som en megatonnbombes bevegelse. For Han er ing-
enting uviktig. Du kan ikke være betydningsløs for Han. Din 
Far er alltid med deg. Og på grunn av Hans allestedsnærværelse 
er det en fordel og en ulempe. Hva er fordelen? Fordelen er at 
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den Høyeste Far er alltid med deg, du er aldri alene. Du må ikke 
være engstelig for noen for Han er alltid der for å redde deg. Og 
ulempen er at Han alltid er med deg og derfor blir det veldig 
vanskelig for deg å gjøre noe usympatisk, noe uønsket. Det er 
problemet. Universet er omgitt av Han. Alt du gjør, det du fo-
retar deg blir bevitnet av Han. Du kan ikke tenke i hemmelig-
het. 

Máyá er kraften som skaper blendverket av denne fysiske virke-
ligheten. Det er Guds operative prinsipp—skaperkraften. Nå er 
denne máyá uovervinnelig for et vanlig menneske, for en som 
ikke utøver åndelig meditasjon En som ikke er åndelig aspirant 
må tjene máyá som en slave. Slik er det med alle dyr, med alle 
menneskelige udyr og folk med dyrisk natur. Så hva er intui-
sjonsbasert øvelse eller trening? Hva er yogisk utøvelse? Form-
ålet med den er å overvinne máyás påvirkning. Dette operative 
prinsippet, máyás påvirkning, er som en satanisk lenke, som en 
slangerenneløkke* av lidelser og ubehag. En må fri seg fra denne 
slangerenneløkken. Og det gjør en med yogisk åndelig utøvelse, 
sádhaná. 

Når yogien kommer i nærkontakt med den Høyeste Far, 
sier Han: «Å mitt barn, det er veldig vanskelig for en person å 
overvinne máyás påvirkning. Máyá er uovervinnelig. Men den 
som har søkt tilflukt i Meg, som har befestet seg i Meg, som har 
søkt ly på Mitt fang, vil garantert nå utover máyás påvirkning.» 

Hvis du ikke har utviklet uforbeholden tillit og oppriktig 
kjærlighet til den Høyeste Far vil du ikke bli ett med Han, du 
vil forbli bundet av denne máyá. Så når begynner folk å føle at 
de burde elske verden? Når de frir seg fra ondskap, fra egoistiske 
sentimenter. Men de vil si: «Det sies at Gud er barmhjertig, 

 
* Redskap for å få fatt i en slange; en renneløkke festet på enden av en stang 
eller kjepp. 
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men jeg er en uheldig stakkar, jeg opplever ikke Hans nåde.» 
Det er mange som sier sånt, men dere vet, mine gutter, dere vet, 
mine døtre, det finnes ikke partiskhet i Han. Hans himmelske 
regn av nåde er for alle. Han er for hver eneste skapning. Men 
én føler Hans nåde og en annen gjør det ikke. Hva er årsaken 
til det? Det regner himmelsk nåde. Men sett at du holder en 
paraply over hodet ditt. Vil du da bli gjennombløt av det regnet? 
Å nei. De som ønsker å nyte dette regnet av nåde må fjerne 
paraplyen av ego som de holder over hodene sine. Da vil de bli 
gjennomtrukket av det guddommelige regnet. Så, åndelige as-
piranter, yogier må legge bort alle sine egoistiske sentimenter, 
og i samme øyeblikk vil de være nær den Høyeste Far. 

En må oppnå Han, komme i kontakt med den guddommelige 
Far, med kunnskap (jiṋána*), handling (karma) og hengivelse 
(bhakti). Hva er jiṋána? Jiṋána vil si åndelig kunnskap, ikke 
verdslig kunnskap. Verdslig kunnskap er forvridd kunnskap. 
Det er ikke kunnskap i det hele tatt. Åndelig kunnskap er sann 
kunnskap. Men hva er åndelig kunnskap? En må vite hva en er, 
hva ens mål er. Dette er åndelig kunnskap. 

Så har vi karma. Karma betyr handling. Hvis en vet hvem 
en er, hva ens bestemmelse er, vil en måtte bevege seg mot målet 
sitt. En vil måtte gjøre noe praktisk og bevege seg mot sitt mål. 
Denne bevegelsen, denne praktiske tilnærmingen, denne hand-
lingsbaserte tilnærmingsmåten kalles karma. Og når en, etter å 
ha gjort noe, kommer nær Han, vil en bli forent eller bli ett med 
Han. Denne sammensmeltingsprosessen er hengivelse, bhakti. 

Hengiven yoga kan deles inn i to hovedkategorier: betinget 
og ubetinget hengivelse. Betinget hengivelse har tre stadier. 
Første stadium med statisk (tamasisk) hengivelse. I statisk hen-
givelse sier den hengivne: «Å Høyeste, jeg er din hengivne. Hr. 

 
* Uttales «gyán». 
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Y er min fiende. Vær så snill og utrydd han.» I statisk hengivelse 
ønsker ikke den hengivne å bli ett med det Høyeste. Den hen-
givne ønsker at noe ondt eller hardt skal skje med sin fiende. 
Dette er den verste formen for hengivelse. Ettersom det ikke var 
vedkommendes lengsel å bli ett med det Høyeste vil vedkom-
mende aldri bli forent med det Høyeste. Og, den Høyeste Far 
er også fiendens Høyeste Far. Så det kan være Han dreper den 
fienden eller ikke. Statisk hengivelse er ingen hengivelse. 

Så har vi muterende (rajasisk) hengivelse. Her sier den hen-
givne til Herren: «Jeg er din hengivne. Vær så snill og gi meg 
penger. Vær så snill og gi meg navn og berømmelse.» En gutt 
vil ha leker av moren sin. Hvis gutten begynner å gråte etter 
moren må moren slutte med det hun holder på med for å ta seg 
av gutten. Men hvis barnet bare vil ha lekene vil han aldri få 
moren. Heller ikke her uttrykte den hengivne ønske om å bli ett 
med Faren, så vedkommende vil ikke oppnå frelse. Han eller 
hun vil ikke bli en hengiven. (En yogi vil si «en som til slutt blir 
forent med det Høyeste Selv».) I tillegg ba denne personen om 
verdslige ting. Nå vet dere at verdslige ting er begrensete. Antall 
dollar her i verden er veldig stort, men det er ikke uendelig. Så 
det kan være at den Høyeste kan oppfylle et slikt ønske eller 
ikke. Han må ta seg av så mange barn. Han kan ikke oppfylle 
ditt uberettigete ønske. Så denne muterende hengivelsen er ikke 
hengivelse i det hele tatt. 

Så er vi kommet til den tredje typen betinget hengivelse, 
kalt ren eller sentient (sattvisk) hengivelse. Her sier vedkom-
mende: «Jeg er din hengivne. Men, å Herre, jeg er blitt gammel. 
Gi meg noe konkret, Jeg vil bli frelst. Og Du vet hvor opprørt 
jeg er over verden. Og hvor utslitte fordøyelsesorganene mine er 
blitt. Jeg får ikke i meg noe som helst. Vær så snill å gi meg fred. 
Vær så snill å gi meg fred.» Det er ren hengivelse ettersom as-
piranten, den hengivne, her ikke ønsker seg noe fysisk. Så dette 
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er bedre enn statisk og muterende hengivelse. Men dette er også 
en veldig dårlig form for hengivelse. Det er ingen hengivelse 
ettersom vedkommende vil ha frelse av den Høyeste Far, men 
ikke ha den Høyeste Far selv. Så vedkommende er ingen yogi. 
En yogi må forene seg med det Høyeste. En yogi vil ikke for-
lange noen form for leker av det Høyeste. 

Så har vi ubetinget hengivelse. I ubetinget hengivelse er det 
to faser. Den første kalles ubetinget hengivelse, rágánugá 
bhakti; den andre kalles hengiven hengivelse, rágátmiká bhakti. 
I ubetinget hengivelse sier den hengivne: «Å min Herre, jeg els-
ker Deg fordi jeg blir fylt av glede når jeg elsker Deg. Jeg vil ikke 
ha noe av Deg. Jeg ønsker å elske deg fordi det gleder meg.» 
Dette er ubetinget hengivelse, men det er likevel ikke den høy-
este form for hengivelse. 

Den høyeste form for hengivelse kalles hengiven, 
rágátmiká. I hengiven hengivelse sier den hengivne: «Å Herre, 
jeg elsker Deg. Jeg ønsker å elske Deg. Og hvorfor ønsker jeg å 
elske Deg? Fordi jeg vil at min kjærlighet skal fylle Deg med 
glede. Jeg elsker Deg ikke for å få glede, men for å glede Deg.» 
Dette er den høyeste form for hengivelse. Og i kraft av slik hen-
givelse, hengiven hengivelse, kommer yogien i den aller nær-
meste kontakt med det Høyeste Selv og blir ett med Han. Når 
den hengivnes kjærlighet er å glede den Store og ikke nyte glede 
for egen del, blir vedkommendes sinn subjektivisert. Sinnet blir 
omdannet til den Stores sinn. Dermed er hengiven hengivelse 
den eneste hengivelse. Og i denne hengivelsen blir yogien etab-
lert i tilstanden av høyeste lykksalighet. En og ens Gud blir ett. 
Dette er menneskelivets eneste mål—å bli ett med Han. 

Når noen kommer nær den Høyeste Far må han eller hun si til 
Faren: «Å Far, gi meg tilflukt på Ditt lykksalige fang, på Ditt 
nådige fang.» For å kunne si dette må en etablere et forhold be-
stående av ubetinget tiltro og oppriktig kjærlighet til Faren. 
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Denne ubetingete tiltroen blandet med åndelig glød kalles hen-
givelse. Så kunnskap og handling er til for å bistå deg i å utvikle 
hengivelse, men din forening med det Høyeste Selv vil bare skje 
i hengivelse. Så hvis det foregår handling og finnes kunnskap, 
men mangler hengivelse kan ingenting oppnås. I en åndelig as-
pirants liv, i en yogis liv, kan ingenting gjøres hvis det mangler 
hengivelse. Så dere døtre, dere sønner, dere må huske at dere 
må utvikle hengivelse, ubetinget hengivelse paret med åndelig 
glød. Og den hengivelsen vil hjelpe dere. Hengivelse er den 
eneste evnen som kan bidra til at dere etablerer dere i den Høy-
este Lykksalighet. 

For de velsignede, for de rettskafne, er denne høyeste Bevissthet 
deres Far. Han er deres høyeste tilflukt. Men de som ikke er 
dydige, de som er syndere, er Han ikke deres Far? Selvfølgelig 
er Han Faren. Han er syndernes Far også. Hvor ellers skal syn-
derne gå? Han må gi tilflukt til synderne også. Han kjenner for-
tiden til alle Sine døtre og alle Sine sønner. Selv da elsker Han 
dem, gjør Han ikke? Sett at den Høyeste Far sier at Han er bare 
de dydiges Far, ikke syndernes Far—kan Han gjøre det med 
rette? Har Han rett til å si det? Da vil synderne utfordre Hans 
autoritet. De vil si: «Nei, Høyeste Far, Du har ingen rett til å si 
at Du ikke er syndernes Far»—for når Han er hele universets 
Far, lever synderne da utenfor universet? Nei. Så synderne kan 
si: «Å Far, hvis du ikke er det Høyeste, hvis du ikke er Faren 
vår, i så fall kan du være snill og fordrive oss til et sted utenfor 
universet.» Den Høyeste Far, hele universets Herre er alle iakt-
takeres Iakttaker. Han er Kongen av alle konger. 

«Hvis til og med syndere ideerer på meg, aksepterer meg 
som sin eneste gjenstand for ideasjon,» sier Han, «vil de bli løst 
fra alle verdslige lenker, alle verdslige bindinger.» Syndere vil 
oppnå frelse, må bli fri fra alle synder, løst fra alle syndige bin-
dinger av den Høyeste Far. Så den Høyeste Far er den eneste 
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tilflukt både for dydige og syndere. Den Høyeste Far er den 
eneste gjenstand for ideasjon. Hva må syndere gjøre? De må 
glemme sin fortid og bevege seg framover på den åndelige vei 
for å oppnå den høyeste tilstand. 

For å komme i direkte kontakt med den Høyeste Far må 
dere tjene universet som den Høyeste Fars eksemplariske døtre 
og sønner. Dere behøver ikke engste dere. Dere må ikke be-
kymre dere og engste dere for egne personlige problemer. Prob-
lemene deres må den Høyeste Far løse. Tjen den Høyeste Fars 
barn som den Farens eksemplariske døtre og eksemplariske søn-
ner. 

23. juni 1968 DMC, Manila 
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Jeg tilhører dere 
Nå reiser jeg fra dette landet, og jeg reiser fra dere fysisk, men 
jeg er alltid med dere; jeg vil alltid være med dere. Fysisk forlater 
jeg dere, mine sønner og døtre, men jeg kan ikke glemme dere, 
og mentalt vil jeg alltid være med dere. Jeg vil at dere alle skal 
være eksemplariske mennesker. Må dere lykkes i tilværelsen de-
res, alle sammen. Jeg har ikke mer å si. Fred være med dere. 

Mine sønner og mine døtre, jeg har en ting til å si. Jeg til-
hører ikke himmelen. Hva jeg er—jeg kan uttrykke denne sann-
heten i en eneste setning: Jeg er deres. 

27. juni 1968, Manila 
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Bruk alle dine potensialer 
Dette universet er en makropsykisk streben. Hele dette kosmo-
logiske systemet er en makropsykisk viljehandling. Alle folk her 
i universet stammer fra den Høyeste Bevissthet som er skaperen. 

Et mikrokosmos kan ikke skape noe opprinnelig. Mikro-
kosmoset kan skape fysiske, mentale og åndelige sammenset-
ninger. Men vedkommende kan ikke skape noe opprinnelig. Et 
mikrokosmos bør nytte de fysiske, mentale og intellektuelle, 
samt de åndelige potensialene her i verden mest mulig. 

Sett at en person eier en traktor og et stort udyrket jorde. 
[De to neste setningene er utydelige i opptaket. Disse kan ha 
vært: «Vil hun eller han pløye dette store jordet uten å bruke 
traktoren? Nei, vedkommende vil klokelig ta traktoren til hjelp 
og gjøre jobben på beste og raskeste måte.»]  

På samme måte har hvert eneste levende vesen, hvert eneste 
mikrokosmos, fysisk kapasitet, fysisk potensial, mentalt og in-
tellektuelt potensial, og også åndelig potensial. Men dere vet, 
den fysiske verden har visse begrensninger; fysisk vil ikke et 
menneske være sterkere enn en elefant eller et neshorn. Men i 
den intellektuelle verden finnes det ingen slike begrensninger; 
et menneske kan tilegne seg så mye intellektuell styrke han eller 
hun ønsker. Mulighetene for utvikling av intellektuelle poten-
sialer er umåtelige, selv om de ikke er uendelige. Et menneske 
kan erverve seg umåtelig mental styrke i kraft av sin intellektu-
elle dannelse. 

Men i den åndelige verden finnes det ingen grenser overho-
det. Den åndelige styrken som en kan tilegne seg er ikke bare 
umåtelig, men også uendelig. 

Denne særlige muligheten har den Høyeste Skaperen skjen-
ket kun mennesker. Så hver og en, ethvert individ, bør nytte 
denne verden maksimalt. En bør ikke kaste bort et eneste 
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sekund i utviklingen av sin intellektuelle kapasitet, i utviklingen 
av sitt intellektuelle og åndelige potensiale. 

21. april 1969 morgen, Manila
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Stadier av samádhi 
Godt og ondt er midlertidige ting. Disse tingene har ingenting 
å gjøre med en persons forhold til den Høyeste Far. 

Sett at noen gutter går langs en vei og en av dem faller i 
grøfta. Klærne og kroppen hans blir skitnet til; andre, forbi-
passerende vil le av ham, men når guttens far ser gutten sin i den 
tilstanden, hva vil han gjøre? Vil han le av sin egen sønn? Nei, 
nei, nei. Hva vil han gjøre? Han vil gå dit selv, ned i grøften, og 
ta gutten sin på fanget og børste av klærne, tørke av kroppen, 
og så vil han si: «Gutten min, du bør være litt mer forsiktig.» 

Personer som synder er akkurat som slike gutter i grøfta. Så 
er det sånn at høy eller lav, opphøyd eller fallen er alle like, alle 
er likeverdige for Ham, for himmelen er Hans verk og helvetet 
er Hans verk. Hvis vi sier at Han bare finnes i himmelen vil det 
ikke være et korrekt utsagn ettersom Han også finnes i helvetet. 
Hans sønner, Hans døtre er aldri alene. Selv i helvetet er Han 
med dere.* 

Hva må du gjøre? Du må alltid huske at du er barn av en 
Stor Far. Du må ikke tenke at du er en synder, at du er en for-
dervet person. Hvis du tenker at du er en synder, betyr det at du 
mediterer på synd! Og når synd er blitt gjenstand for din medi-
tasjon vil du ganske enkelt bli en synder, for en blir akkurat som 
det en ideerer på, som det som er gjenstand for ens meditasjon. 
Hvis du alltid mediterer på synd: «Jeg er en synder, jeg er en 
synder,» vil du rett og slett bli en synder. Den psykologiske inn-
stillingen bør være å glemme det—selv om du faktisk er en syn-
der bør du tenke: «Jeg er sønn av en Stor Far, jeg er sønn av en 
Stor Far, jeg er sønn av en Stor Far.» Og dermed mediterer du 

 
* Baba har definert himmel og helvete som eksistensielle tilstander forårsaket 
av gode eller dårlige handlinger; ikke steder ulike mennesker kommer til. 
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på den Store Faren, og en vakker dag blir du ett med din Store 
Far. Men å tenke: «Jeg er en synder, jeg er en synder, å Far, redd 
meg, å Far, redd meg,» er helt feil fremgangsmåte! Du bør si: 
«Jeg er din sønn, jeg er din datter, å Far, ta meg på fanget ditt, 
jeg er din sønn, jeg er din datter.» Dette er fremgangsmåten. Du 
bør glemme det du ikke ønsker. 

I skapelsens første fase* kalles det første punktet for Sham-
bhúliuṋga. Liuṋga betyr «punktet, det høyeste punktet, slutt-
stasjonen for alle uttrykk, for alle bevegelser.» Og den endesta-
sjonen er ett eneste vesen. I den utadrettete fasen er den start-
punktet, og i den innadrettete fasen er den høydepunktet. Den 
er den Høyeste Bestemmelsen. 

Hva skjer i dette startpunktet, der det første uttrykket i ska-
pelsens første fase oppstår? Hva skjer i den trekanten av krefter, 
trekanten av prinsipper—opphøyd (sentient, sattvisk), muter-
ende (rajasisk) og statisk (tamasisk)—som følge av den innbyr-
des utvekslingen mellom dem? Plutselig blir trekanten ubalan-
sert, og den forløste resultantkraften strømmer ut av et av hjør-
nene i trekanten. Det er tre hjørner, og den kommer ut av det 
ene hjørnet. Og dette punktet, som denne utadrettete kraften 
kommer ut av, kalles Shambhú. I den utadrettete fasen, i ska-
pelsesfasen er det Shambhú, og i den innadrettete fasen finnes 
også Shambhú. I skapelsesfasen er den startpunktet, den grunn-
leggende positiviteten. Den er den grunnleggende positiviteten 
for kimen til hele skapelsen finnes i den. Og i den innadrettete 
fasen er den punktet for den Høyeste Bestemmelse, for her i 
dette punktet ender alle levende veseners ambisjoner, håp og 
ønsker. 

 
* Emnet som Baba kommer inn på her, de to fasene i den kosmologiske ska-
pelsesprosessen, forklares utførlig i boka Ide og ideologi.  
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Likeledes finnes det et startpunkt i det enkelte vesens struk-
tur, i hver eneste enkelte struktur, et mikroskopisk uttrykk for 
Shambhú i hele Makrokosmos. Så hele det kosmologiske sys-
tem finnes det et Shambhú-punkt, startpunktet, og likeledes 
finnes Shambhú i miniformat, i mikrokosmisk form, i den en-
kelte levende skapning, i mikrokosmoset, og denne mikro-
Shambhu styrer mikrokosmoset, dette punktet [peker til issen]; 
konglekjertelens (epifysens) kontrollpunkt. Det er Bevissthe-
tens sted, Paramashivas sted. Og i skapelsen, der Shambhú er 
startpunktet, kalles det siste punktet i skapelsen av universet, det 
groveste punktet, for Svayambhú. 

Shambhú og Svayambhú. På sanskrit betyr sham å styre, og 
bhú betyr skapt. Så Shambhu betyr «styrer», «selvskapt styrer». 
Og Svayambhú—svayam betyr «selv», så Svayambhu betyr 
«selvskapt». Men det er ikke styreren ettersom det jo er det gro-
veste punktet; det er det siste punktet, det groveste punktet. 

Det Bevitnende Vesenet finnes over alt, uansett om noe uttryk-
ker seg der eller ikke, som lyset på en scene, på en teaterscene. 
Når en skuespiller opptrer er lyset der og bivåner det skuespil-
leren gjør. Skuespilleren sier noe, deklamerer noe, og scenelyset 
bivåner det denne skuespilleren gjør. Og når en sanger kommer 
på, bivåner lyset det sangeren gjør. En danser kommer på, og 
det samme lyset bivåner det danseren gjør. Og når det ikke fin-
nes noen på scenen—ingen skuespiller, ingen danser, ingen 
sanger—er lyset der, det samme lyset, og bivåner at «det finnes 
ingen her nå.» Lyset uttrykker det faktumet for tilskuerne, for 
publikum, at det ikke er noen på scenen. Likeledes finnes det 
Kosmiske Lyset, den Kosmiske Far, når noe uttrykker seg, og 
når det ikke finnes noe uttrykk er Faren der for å si at ingen er 
her nå—akkurat som lyset på teaterscenen. 



Ord på veien 3: Babas foredrag i Sørøst-Asia, Midtøsten og Amerika 

26 

Så det Høyeste Vesen finnes i Shambhúliuṋga, i den grunnleg-
gende positiviteten der skapelsen begynner. Og den Høyeste 
Far finnes også der skapelsen ender,* i Svayambhúliuṋga, slutt-
punktet, det groveste punktet. I Shambhúliuṋga finnes det 
menneskelige vesen, det levende vesen i sin mest subtile form, i 
sin reneste form, i sin ekte form. Og i Svayambhúliuṋga, i det 
laveste punktet, i den nederste knokkelen i ryggraden, finnes det 
skapte vesenet, det levende vesenet i sin groveste form. All ens 
guddommelighet, hele ens guddommelighet, slumrer der, fin-
nes i latent form der, i den nederste knokkelen i kroppen. Den 
slumrende guddommeligheten—den er faktisk guddommelig, 
men den slumrer—kalles kulakuńd́alinii på sanskrit, «oppkveilet 
slange». Oppkveilet slange, akkurat som en oppkveilet slange. 

Så i kraft av sádhaná ... hva er sádhaná? Når en sádhaka får sitt 
særlige mantra fra sin ácárya, sitt personlige mantra som skal 
gjentas, blir den slumrende guddommeligheten, kulakuńd́alinii, 
vekket av vibrasjonene av det mantraet. Og hva skjer i kraft av 
vedkommendes konstante utøvelse? Regelmessig utøvelse beve-
ger den oppkveilete slangen oppover. Kulakuńd́aliniis opprin-
nelige oppholdssted er múládhára cakra, det laveste cakraet. Når 
utøveren med sin åndelige meditasjon, sin intuisjonsbaserte ut-
øvelse, opphøyer kulakuńd́alinii, og når den bryter igjennom 
svádhiśt́hána cakra, det neste cakraet ovenfor, kalles utøverens 
følelse, vedkommendes uttrykk, for sálokya. Dette er det første 
stadiet av samádhi. En utøver som mediterer regelmessig, vil 
garantert oppnå den tilstanden. Men dere vet, yogiene sier at en 
utøver ikke kan oppnå den tilstanden uten den åndelige guruens 
spesielle nåde. Det er det de sier. 

 
* Skapelsesfasen er den sentrifugale prosessen fra ren bevissthet til den aller 
groveste materie, hvoretter individuelt sinn oppstår i den påfølgende innad-
rettede, sentripetale, levendegjorte fasen. 
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Det stadiet kalles sálokya, «i samme verden». Sálokya vil si 
at utøveren føler at ens opphøyde sinn, på det planet eller i den 
sfæren en befinner seg, ikke er alene; den Høyeste Far finnes 
også der. Denne samadhien, der følelsen er at ens Høyeste Far 
også finnes i den sfæren, eller i den tilstanden der en befinner 
seg, gir vedkommende stor glede. Denne første gleden kalles 
sálokya samádhi. 

Deretter, når denne oppkveilte slangen, den slumrende 
guddommeligheten, bryter igjennom mańipura cakra, nær nav-
len, punktet som styrer bukspyttkjertelen, oppleves en annen 
slags glede, og den gleden kalles sámiipya samádhi. Sámiipya er 
et ord på sanskrit. Det betyr «rett ved», «i nærhet av», «like i 
nærheten». Det vil si at utøveren føler seg nær den Høyeste Far. 

På det første stadiet følte utøveren at den Høyeste Far fantes 
på samme nivå. Han er ikke ett eller annet sted, ikke i himme-
len; Han er over alt, Han er med deg. I motsatt fall, hvis du er 
her og Han er i himmelen, vil du være alene her og Han er også 
alene der. Nei, nei, nei, nei. Følelsen i den første fasen var at 
«Der jeg finnes er også Han med meg.» Og i den andre fasen: 
«Jeg er kommet veldig nær, tett innpå den Høyeste Far; jeg er 
rett ved den Høyeste Skaperen. I kraft av min åndelige utøvelse 
er det ikke lenger avstand mellom Faren min og meg.» Det er 
den andre fasen, kalt sámiipya. Sámiipya betyr «nærhet til». 

Deretter, når den slumrende guddommeligheten, kul-
akuńd́alinii, bryter igjennom anáhata cakra, dette pleksuset [pe-
ker til midt i brystet], dette stjernepleksuset,* kalles utøverens 

 
* Baba klassifiserte anáhata som stjernepleksus ettersom lys fra alle slags him-
mellegemer for det meste tas opp der. Likeledes klassifiserte Han ájiṋa cakra 
som månepleksus ettersom sollys reflektert fra månen—infrarødt og ultrafio-
lett lys—tas opp der. Mańipura cakra, med midtpunkt i navleregionen, kalte 
Han ildpleksus fordi det styrer lyselementet. (I vestlig medisin kalles punktet 
mellom navlen og brystet for solarpleksus på grunn av sine utstrålende nerve-
tråder.) På samme måte klassifiserte Baba muládhára cakra som jordpleksus 
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følelser for sáyujya. Sáyujya betyr nærkontakt. På sanskrit betyr 
sáyujya nærkontakt, side om side, i berøring med. I sálokya er 
Han med deg. I sámiipya føler du nærheten. Og hva føler du 
her i sáyujya? Du opplever berøring. Du får en merkbar erfaring. 

Så, når den sovende guddommeligheten, kulakuńd́alinii, 
bryter igjennom dette punktet [peker til halsen, vishuddha 
cakra], vil en erfare en annen slags sádhaná, en mer subtil 
sádhaná, en mer subtil samádhi, kalt sárúpya. I sárúpya er følel-
sen «Jeg er ett med Han.» «Jeg er ett med Han»—ikke nærkon-
takt, men enhet. «Jeg er ett med den Høyeste Skaperen, jeg er 
ett med den Høyeste Bevissthet.» Dette er sárúpya. 

Og så, med ytterligere sádhaná, når den sovende guddom-
meligheten bryter igjennom dette punktet [peker på punktet 
mellom øyebrynene], styringspunktet for hypofysen, ájiṋá 
cakra, kalles utøverens følelser, eller erfaringer—en annen slags 
sádhaná, enda høyere—for sárśt́hi på sanskrit. På dette punktet 
er følelsen «jeg er Han;» at «jeg» og «Han», disse to vesenene, er 
forent. «Jeg er», der «Han» og «jeg» er blitt ett og samme vesen. 

«Jeg»-«Han. Her er det fremdeles avstand. «Jeg er det Høy-
este Vesen, jeg er det Høyeste Vesen.» Fremdeles finnes det for-
bindelsesleddet «er». Men når «jeg» og «Høyeste Vesen» blir en 
og samme ting, da bortfaller avstanden «er». «Jeg», «Høyeste 
Vesen» og forbindelsesleddet «er». Når de første to blir ett, for-
svinner forbindelsesleddet «er» ettersom det ikke lenger finnes 
avstand. «Jeg» blir ett med «Han». Forstått? Eller «Han» blir ett 
med «jeg». Dette stadiet kalles sárśt́hi. 

Og det siste stadiet er når kulakuńd́alinii kommer hit [peker 
på issen, sahasrára cakra]. Jeg sa at i den enkelte struktur finnes 

 
og svádhiśt́hána som flytende pleksus, ettersom de styrer henholdsvis de 
faste og flytende elementene («jord» og «vann»). Og anáhata styrer luftele-
mentet, og vishuddha cakra (i strupeområdet) styrer eterelementet (rom). 
Vishuddha kalles også solpleksus fordi det tar opp sollys. 
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Shambhúliuṋga, den Høyeste Bevissthet her i sahasrára, i sty-
ringspunktet for epifysen. Guddommeligheten, den slumrende 
guddommeligheten, må opphøyes til dette punktet, helt til epi-
fysens styringspunkt. Og der finnes det endelige stadiet av 
samádhi. Det endelige stadiet av samádhi kalles nirvikalpa 
samádhi i yoga, og kaevalya i tantra. På sanskrit betyr kaevalya 
«kun», det eneste. Kevala betyr bare, og substantivet av kevala 
er kaevalya. 

Det vil si at det finnes kun ett vesen. Det vesenet kan være jeg, 
det vesenet kan være Han. Men differensieringen mellom jeg 
og Han forsvinner. Så «jeg finnes» og «Han finnes»—disse to 
forestillingene forsvinner: bare «finnes» blir igjen. Dette er med 
andre ord stadiet av ubetinget bevissthet. Dette er det høyeste 
stadiet av yogisk utøvelse, den høyeste tilstanden for en yogi. 

I kraft av ens åndelige utøvelse skal en vekke og opphøye 
den sovende guddommeligheten. Svayambhúliuṋga blir ett med 
Shambhúliuṋga. 

Men for å kunne gjøre det behøver en guddommelig hjelp. 
Og jeg vet at en helt sikkert vil få guddommelig hjelp. Og jeg 
vet videre at en får guddommelig hjelp. Og jeg vet enda videre 
at i fremtiden, i uendelig tid og uendelig rom, vil en få denne 
guddommelige støtten. Og dere er alle utøvere. Dere vil garan-
tert oppnå den guddommelige tilstanden og nyte den guddom-
melige velsignelsen. Dere vil garantert nyte det, mine sønner og 
mine døtre. 

22. april 1969, Manila
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Kaola og Mahákaola 
For sju tusen år siden levde en stor yogi. Han het Sadáshiva—
Shiva. Dere vet at i tantra er det to grader, to stadier, eller to 
slags yogier. Det ene stadiet kalles kaola, det andre Mahákaola. 
Kaola er den åndelige aspiranten som har hevet den oppkveilte 
slange, kulakuńd́alinii på sanskrit, og brakt den til styringspunk-
tet for epifysen (for å etablere foreningen av den grunnleggende 
negativiteten med den grunnleggende positiviteten; startpunk-
tet med høydepunktet.) Slike aspiranter kalles kaola fordi de har 
reist kulakuńd́aliniien; adjektivet av kula er kaola. Kula* er sub-
stantivet, kaola er adjektivet. Alle utøvere, enhver sádhaka, kan 
bli kaola gjennom åndelig utøvelse (sádhaná). 

Mahákaolaer er sjeldne personligheter. For en hengiven kal-
les Mahákaola for Frigjørende Brahma, Táraka Brahma. Hva er 
Frigjørende Brahma? Bevegelse her i verden, eller hver og ens 
bevegelse, har sin egen natur. I sentrum finner vi kjernen og 
partikler beveger seg rundt kjernen. I hvert eneste system finnes 
det en kjerne og andre ting går rundt kjernen. Hvis det inntrer 
en forandring i de sentripetale og sentrifugale kreftenes for-
holdsmessige anvendte kraft vil det roterende systemet forandre 
seg. Sånn uttrykkes systemet og får dermed en parabolsk form, 
en parabolsk bevegelse. Punktet der de parabolske og elliptiske 
formene berører hverandre—berøringspunktet—er Táraka 
Brahma, den Frigjørende Brahma, i det Kosmologiske syste-
met.† 

 
* Den nederste virvelen i ryggraden der kuńd́alinii finnes. 
† Den store frigjørerens punkt er der den enkelte skapningen frigjøres (indivi-
duell parabolsk bevegelse—opp og ned) i bevegelsen i det kosmiske kretsløpet 
(elliptisk). 
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Denne Frigjørende Brahma tar form, fysisk form, for å bistå 
folk i deres tantriske og yogiske utvikling. Slike skikkelser er 
Mahákaolaer. Shiva var Mahákaola. Han kom hit for rundt 
7.000 år siden. Etter Han, for omlag 3.500 år siden kom en an-
nen Mahákaola. Han het Krśńa. Forskjellen på kaola og 
Mahákaola er at kaolaen hever sin egen oppkveilte slange, kul-
akuńd́alinii, i kraft av sin åndelige utøvelse, og etablerer med det 
foreningen av den grunnleggende negativiteten og den grunn-
leggende positiviteten; mens Mahákaolaen kan heve andres kul-
akuńd́alinii også. En kaola kan aldri heve andres kulakuńd́alinii; 
vedkommende kan heve sin egen kulakuńd́alinii. En Mahákaola 
kan, hvis Han ønsker det, heve andres kulakuńd́alinii også. Så 
Shiva, eller Sadáshiva, var en Mahákaola. Og Han samlet alle 
uttrykk og aktiviteter, alle tantras hemmeligheter i ett system. 
Han systematiserte alle tantriske og yogiske aktiviteter. 

Shivas make het Gaorii, også kjent som Párvatii. På sanskrit 
betyr parvat fjell. Gaorii var av fjellfolk, fra Himalaya, og derfor 
ble hun gjerne kalt Párvatii. Hun var også en stor yogi. Shiva og 
Párvatii blir ansett som fullkomne. De anses for å være idealene 
for enhver yogi; familiemenneske så vel som asket. For et fami-
liemenneske, en yogi som lever i familie, er Shiva idealet. For 
en kvinne som er yogi og som lever i familie er Párvatii idealet. 
For en asket av hankjønn er Shiva idealet, og for en avadhútiká 
(en avadhútiká er en kvinnelig asket) er Gaorii idealet, Párvatii 
er idealet. 

Nå tror jeg at dere har forstått historien? Dette er ingen for-
telling, det er et faktum, og de fleste bøker om yoga er ingenting 
annet enn konversasjoner, dialoger, mellom Shiva og Párvatii. 
Shiva anses for å være den ideelle mann og Párvatii den ideelle 
kvinne. 

23. April 1969, Manila
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Lengselen etter det Store 
Ethvert levende vesen lengter etter det Store. Ethvert menneske 
ønsker å gjøre noe nobelt, noe varig. Men ikke alle liv krones 
med suksess, for det en behøver mest av alt er ordentlig veiled-
ning. 

I det gamle India for om lag 35 hundre år siden levde det en 
yogikonge, og hans veileder var den Store Krśńa. Krśńa var en 
stor yogi. Denne yogikongen het Yudhiśt́hira. Yudhi betyr «i 
krig», i kamp, og śt́hira betyr «upåvirket», «uberørt»—i balanse. 
En som kan bevare sin mentale balanse selv i krigstid er yud-
hiśt́hira. 

Nå var han en yogi, og yogi vil si en praktisk person. En yogi 
har lite med teori å gjøre. En yogi er ingen teoretiker, en yogi er 
en praktisk person. 

Denne yogikongen ble en gang stilt et spørsmål, og det 
spørsmålet var: «Hva er den rette vei?» Og Kong Yudhiśt́hiras 
svar var—la meg gjenta det på sanskrit: 

Shrutayo vibhinnáh smrtayo vibhinnáh naekamuniryasya 
mataḿ na bhinnam; 

Dharmasya tattvaḿ nihitaḿ guháyáḿ mahájano yena ga-
tah sa pantháh. 

«Skriftene spriker, de sosiale systemene spriker; hver vis-
mann har sin egen oppfatning. Dharmas essens finnes dypt i 
sinnet; den opplyste følger den sanne vei.» 

Kong Yudhiśt́hira svarte at en må følge den praktiske per-
sonen og ikke teoretikeren. Teorien kan i praksis vise seg å være 
realistisk eller ikke. Den kan lykkes i bøker, den kan lykkes i 
teorien, den kan lykkes i kontemplasjon, men den kan være an-
vendelig eller ikke i det praktiske liv. Så en yogi, en åndelig 
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aspirant, må følge den praktiske personen; en yogi må følge en 
maháyogii, en stor yogi. 

Shrutayo vibhinnáh. I realiteten finnes det en mengde skrif-
ter her i verden, men disse skriftene spriker, de avviker fra hver-
andre. Og tilhengerne av disse ulike skriftene sier: «Våre skrifter 
er Guds ord som kan ikke bestrides.» Ved å hevde dette, at skrif-
tene ikke kan trekkes i tvil, prøver de å hindre menneskesam-
funnets intellektuelle utvikling. Ved å hevde at man ikke må 
tenke utover det de sier vil de gjøre—hva? De forsøker å for-
hindre, besegle menneskesamfunnets intellektuelle utvikling. 
De er fiender av menneskelig framskritt, de er fiender av men-
neskelig sivilisasjon. Hadde det ikke vært for intellektuell utvik-
ling ville vi også i denne andre halvdelen av det 20. århundre 
befunnet oss i steinalderen. Så det må skje intellektuelt utvik-
ling, og ingen kraft, ingen teori må prøve å forhindre slikt fram-
skritt. 

Men skrifter spriker. Og tilhengerne av de enkelte skriftene 
sier: «Vårt budskap er Guds budskap, det er det høyeste bud.» 
Så hvis alle skriftene er budskap fra det samme Høyeste Vesen, 
hvordan kan det ha seg at de spriker? Det Høyeste Vesenet er 
ett, og hvis alle skriftene er budskap fra det ene Høyeste Vesenet 
bure de ikke vært gjensidig utelukkende. Dette viser at de skrif-
tene ikke er det Høyeste Vesenets budskap. 

Men hva skal et alminnelig menneske gjøre? Hvem skal en 
følge? I en skriftsamling heter det at når man mediterer må en 
sitte østvendt. En annen skriftsamling sier at nei, en utøver må 
sitte vestvendt. Hvordan skal en forholde seg til dette? Hvis en 
utøver gjerne vil etterleve begge må han eller hun sitte enten 
nordvendt eller sørvendt. Det er ikke enkelt, et innfløkt pro-
blem, et veldig innfløkt problem! Hva skal en gjøre, og hva skal 
en ikke gjøre? 
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Naekamuniryasya mataḿ na bhinnam. Og intellektuelle, ser 
dere, de krangler alltid seg imellom. Ikke-intellektuelle kan ha 
kjærlighet og ømhet for hverandre, men intellektuelle, dere vet, 
lærde personer, krangler alltid seg imellom. Og de tenker at hvis 
en bestemt intellektuell støtter en annen intellektuell sitt syn—
vel, det er en ren fornærmelse å støtte andre! En må skape en 
særlig tankeretning selv—en skal ikke støtte andre. Så intellek-
tuelle krangler alltid seg imellom. 

En vanlig person skal følge—hvem? Intellektuell A sier at 
hr. B, en annen intellektuell, ikke vet noe. Og hr. B sier at hr. 
C ikke vet noe. Skal en da følge hr. A eller hr. B eller hr. C? Et 
innfløkt problem. Ser dere, intellektuelle spriker alltid—naeka-
muniryasya mataḿ na bhinnam. 

Så hva skal en gjøre? Hva skal en vanlig person, en praktisk 
person, en yogi gjøre? 

Yudhiśt́hira var, som nevnt, en yogikonge. Han sier: «Så hva 
er målet med livet? Det høyeste målet i livet, det høyeste fysiske, 
mentale og åndelige målet i hele det kosmologiske systemet, er 
ett, alle har samme bestemmelse.» Og hvor finnes den bestem-
melsen? Hvem er det høyeste punktet? Hva er det høyeste slutt-
punktet? Hva er det høyeste kulminerende punktet? Og hvor 
finnes dette høyeste punktet? 

Yudhiśt́hira sier: Dharmasya tattvaḿ nihitaḿ guháyám. Es-
sensen av åndelighet ligger skjult i hver eneste individs jeg-fø-
lelse. Dere ser, når «jeg» er forbundet med en eller annen fysisk 
ting, når «jeg» er forbundet med, relatert til noe fysisk, er dette 
fysiske gjenstand eller objekt for «jeg». Jeg er subjekt og forbin-
delsesleddet er det verbale uttrykket: «Jeg» … «mat:» «jeg spiser 
mat». «Jeg» … «mango»: «jeg spiser mango». Her er «spiser» 
forbindelsesleddet, spiser er det verbal uttrykket. «Jeg» … 
«vann»: «jeg drikker vann». Her er «drikker» forbindelsesleddet. 
Subjekt, objekt og forbindelsesledd. 
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Så er det sånn at det finnes «jeg» i hvert eneste levende ve-
sen. Det finnes «jeg» i deg. «Jeg går.» «Jeg ser Baba.» Det finnes 
et «jeg». Hvert eneste individ har et jeg. Og det jeget er forbun-
det med ytre fysiske ting, ytre objekter. Så når jeg er forbundet 
med ytre objekter er dette jeget det mest subtile sinnet. Det je-
get er den mest subtile delen av sinnet. 

Jeg finnes; dette jeget er den mest subtile delen av sinnet. 
Og når vi legger til «finnes» sier vi indirekte: «jeg finnes i verden, 
«jeg eksisterer der og der.» Her er objektet tilsiktet; objektet er 
ikke uttrykt, men er underforstått. Dette jeget i «jeg finnes» er 
det mest subtile sinnet. «Jeg» er det mest subtile sinnet. 

Nå vet dere at i hvert eneste levende vesens sinn finnes det en 
følelse av at «jeg eksisterer». Det finnes «jeg eksisterer» i deg. 
«Jeg finnes.» «Jeg er.» «Jeg eksisterer:» Mm? Dette jeget er det 
mest subtile sinnet. Vet dere ikke at dere har følelsen av «jeg 
finnes» i dere?! Jo, dere vet det, dere kjenner til det, at følelsen 
av «jeg finnes» finnes i dere. Vet dere ikke det? Du vet at det 
finnes følelse av å være til i deg. Vet du ikke det? Du vet at det 
er en følelse av å eksistere i deg. Så, «jeg kjenner til det faktum 
at jeg eksisterer». Jeg vet godt at det eksisterer en følelse av «jeg 
finnes» i meg. Her er «jeg» i «jeg finnes», subjektet i setningen 
«jeg finnes», det mest subtile sinnet. Og «jeg» i «jeg vet»: jeg vet 
godt at jeg finnes—subjektet i setningen «jeg vet at jeg er 
átman», er ånd, sjel. Det jeget er ikke sinn. Det er en følelse av 
«jeg eksisterer» i meg—jeg finnes. Det jeget er det mest subtile 
sinnet. Så, følelsen av at «jeg finnes» finnes i meg, er kjent for 
meg. Selve dette vitende jeget—jeg vet at jeg finnes—det vi-
tende jeget (jeg i jeg vet) er átman, ånden, sjelen. 

Så dette «jeg finnes» er det mest subtile sinnet, og kalles 
guhá på sanskrit. Og hva er essensen av åndelighet? Jeget i jeg 
vet—jeg vet at jeg finnes—dette jeget i «jeg vet» er essensen av 
åndelighet. Dere vet så mye, men dere må lære å kjenne dere 
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selv. Når dere kjenner dere selv, er det stadiet, den tilstanden 
den høyeste tilstand. Og den åndelige utøvelsen (sádhaná) er for 
å virkeliggjøre dette, for å realisere dette, for at dere skal bli kjent 
med deres eget selv. 

Og når du kjenner ditt eget jeg ... du forsøker å bli kjent 
med så mange mennesker, men du kjenner ikke deg selv. Det er 
akkurat som en som bor i Manila: hun eller han ønsker å besøke 
Hong Kong, ønsker å se Tokyo, vil til Rangoon, men en er ikke 
kjent i Manila. Herlighet, bli kjent med Manila først! Kjenn deg 
selv først, kjenn ditt indre jeg først. 

Vet dere, det er en enkel sak å bli allvitende. Hvordan kan en 
levende skapning, et levende vesen bli allvitende? Hemmelighe-
ten er at hvis du ønsker å kjenne alt og alle—kjenn én! Og den 
ene er ditt indre jeg. Og hvis du vil vite alt, hvis du prøver å 
kjenne alt, vil du ikke være i stand til å vite noe som helst. Hvis 
du vil vite alt, kjenn én. Og den ene er ditt eget jeg. 

Så yogikongen Yudhisthira sier: «Dharmas ånd, åndelighe-
tens ånd, yogaens ånd ligger skjult i»—hva? «I din egen jegfø-
lelse, i ditt eget ‘jeg finnes’» (Dharmasya tattvaḿ nihitaḿ 
guháyám). For «jeg vet»—jeget i jeg vet—ligger skjult i jeget i 
«jeg eksisterer». 

Dharmasya tattvaḿ nihitaḿ guháyám. Og hvem er din nær-
meste, hva er din nærmeste gjenstand? Dere vet, dere forsøker 
å vite mangt og mye, men først og fremst bør deres kjenne deres 
aller nærmeste vesen. Hva er deres nærmeste vesen? Hånd? 
Finger? Deres nærmeste vesen? 

Finger? Nei, nei, nei. Arm? Nei, nei, nei. Ansikt? Nei, nei, 
nei. Hmm? Hva er det nærmeste punktet? 

[Tilhørerne svarer: «Jeg.»] 
«Jeg» er deres nærmeste vesen. Og avstanden kan ikke må-

les. Kan dere måle den? Avstanden kan ikke måles. Så det er det 
nærmeste vesenet. 
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Først og fremst bør dere kjenne, dere bør komme i nær kon-
takt med alle sidene av deres eget selv, alle egenskapene til deres 
eget jeg. I bøkene deres, i laboratoriene ... dere studerer, prøver 
å lære alle egenskapene til oksygen, nitrogen, hydrogen, 
monoksid, hydrogen peroksid og mange andre elementer og 
sammensetninger. Men dere kjenner ikke egenskapene til det 
nærmeste vesenet deres. Forsøk å kjenne alle egenskapene til 
dere nærmeste vesen i det mentale laboratoriet deres. 

Hvordan gjør en det? I laboratoriet vil ikke en teoretiker 
være til hjelp, vil ikke kunne hjelpe dere i den indre forskningen 
deres. En teoretiker, nei, nei. Dere trenger en som viser dere i 
praksis der i laboratoriet. 

Så Kong Yudhisthira sier: «Hvem skal du følge i åndelighe-
tens rike, i yogaens verden?» Ikke de skriftene; dere kan følge de 
skriftene eller ikke, dere kan følge de sosiale systemene eller 
ikke, og dere kan følge de intellektuelle eller ikke, dere kan ape 
eller ikke. Hva bør dere gjøre? Dere må følge de praktiske læ-
rerne, dere må følge yogiene. Og ved å gjøre det vil dere garan-
tert oppnå den høyeste tilstanden, dere vil nyte den høyeste 
lykksaligheten. 

24. April 1969 DMC, Manila
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Overgivelse 
«Denne Min Máyá er mektig og uimotståelig. Bare de som sø-
ker tilflukt i Meg kan overvinne denne Máyá.» 
(Daevii hyeśá guńamayii mama Máyá duratyayá; 
Mámeva ye prapadyante Máyámetáḿ taranti te.) 

Den Store Krśńa sier at Hans Máyá, kraften som hele tiden ska-
per forvirring og forskjeller, er svært mektig, at den er uovervin-
nelig for de levende vesenene. «Men de som hengir seg til Meg 
overvinner disse kreftene Mine med Min hjelp.» 

Når Máyá er mektigere enn de skapte vesenene, vil Guds 
barn være slaver av denne kraften for alltid? Finnes det ikke håp? 
Nei, en slik situasjon passer seg verken for Gud eller for Hans 
barn. 

Hemmeligheten ligger i ordet «Min». «Denne bindende 
kraften er Min. Jeg har brukt den i leken i Min skapelse. Etter-
som den er Min kan jeg skjerme alle eller noen fra den,» sier 
Herren. «Så de som overgir seg til Meg kan enkelt overvinne 
denne kraften.» 

Men hvordan overgir man seg ordentlig? Med bønn? Ved å 
spørre Gud om ditt eller datt? I så fall ansvarer du for det du ber 
om—du ber kanskje om noe veldig nedrig selv om du henvender 
deg til den Allmektige om det. Den beste bønnen er derfor: «Å 
Herre, gjør det Du mener er best for meg. Jeg vet ikke hva som 
er best for meg—Du vet.» 

En demon ba om at han ikke skulle dø verken på dagtid eller 
om natten. Gud innvilget dette og han ble drept ved solned-
gang, i skumringen. Ikke vær så dum. Så lenge du ber, overgir 
du deg ikke ettersom du ber om noe for deg selv. Du ivaretar 
deg selv. Sann overgivelse er å ivareta kun Det. 



Overgivelse 

39 

Gud kan fjerne máyá fra alle på en gang. Han har makt til å 
gjøre det. Men det vil sette punktum for hele Hans lek (liilá) og 
for skapelsesdramaet. Derfor fjerner Han den fra den enkelte, 
og ikke fra alle samtidig. 

Til samfunnets beste vil åndelige aspiranter fortelle også 
andre om denne metoden for overgivelse og gjøre dem til Guds 
menn og kvinner. Individuell framgang avhenger også av det 
sosiale miljøet, og derfor er det behov for utbredelse av åndelig-
het. 

Måten dere ser tingene på i dag er feilaktig. Dere ser mange, 
men det finnes kun en Eneste. 

[Her ga Baba en praktisk demonstrasjon og en avadhúta 
gikk i samadhi når han erfarte at alle var ett.] 

Både åndelig utøvelse, meditasjon (sádhaná), og suksess er 
innen umiddelbar rekkevidde for dere. Resultatet har jeg alle-
rede i min forvaring, og jeg skal gi det til dere når tiden er inne. 
Ikke tenk på det. 

Uansett om de er syndere eller gode mennesker; de som 
kommer til Gud er alle ett for Ham. Han gjør ikke forskjell på 
folk. Alle vil bli satt fri. 

Dere er mine elskede sønner og døtre. Av og til virker jeg 
hard på noen. Men det er i kjærlighet. Hvis jeg var likegyldig, 
ville det ikke forekommet skjenn og irettesettelser. 

Jeg ønsker å se dere alle le. Det gleder meg stort når jeg ser 
dere le. 

Overlat alle bekymringer til meg. Vær velsignet. 

26. April 1969, Manila
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Den Høyeste Bevissthet 
i alle 
I alt dere gjør bør dere vite hva som er hva og hvilket som er 
hvilket; hvorfor dere gjør ditt, hvorfor dere ikke gjør datt. Tid-
ligere har jeg sagt mange, mange ganger at menneskesamfunnet 
vårt er ett eneste vesen. Det er en enhet, det kan ikke deles i 
fragmenter og deler, for i bunn og grunn er menneskeheten ett. 

Vet et barn at det tilhører et bestemt land? Vet et barn at 
det er hvitt eller svart eller gult? Vet det—et barn, en liten en? 
Det vet ikke. Vi eldre sprøyter en masse ismer inn i sinnene de-
res. Vi sier: «Du tilhører overklassen,» vi sier: «Du er jøde,» vi 
sier: «Du er muslim,» og mange andre ting. Vi eldre er ansvar-
lige for alle disse forskjellene i menneskesamfunnet. Men men-
neskesamfunnet er ett. Og hvem har skylden? De eldre, de re-
spekterte. Ikke sant? Hva sier dere, er det ikke et faktum? 

[Tilhørerne svarer: «Det er et faktum.»] 
Samfunnet vårt er ett. Og jeg har snakket om dette helt fra 

min egen barndom—menneskesamfunnet er ett. 

Ta tro. Vi sier at det finnes mange trosretninger. «Vi tjener 
menneskesamfunnet uansett trosretning.» Sånn formulerer vi 
oss. Men kan det finnes mer enn én tro? Hva er den menneske-
lige tro? Å bevege seg mot det Høyeste Vesen, mot den Høyeste 
Kilden, den evige kilden til lykksalighet. Det er den eneste tro. 
Bevisst eller ubevisst beveger vi oss alle mot—hva? Alle søker 
vi—hva er det vi søker? Hvor mange er det vi søker? Bare Én. 
Bevisst eller ubevisst beveger vi oss alle mot Han; så menneske-
samfunnet kan ikke ha mer enn én tro. 

Kan det finnes mer enn én tro? Nei. De som sier at det fin-
nes en mengde trosretninger i samfunnet holder seg faktisk ikke 
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til sannheten. Jeg vil ikke si at de tyr til usannheter, for de er 
også damer og herrer. Men jeg må si at de ikke holder seg til 
sannheten. Ettersom jeg er en gentleman må jeg passe på hva 
jeg sier. [latter] 

Det andre folk kan få seg til å si er at det finnes en mengde 
religioner. Nei, det finnes bare én religion, ikke en mengde re-
ligioner. Og den religionen er den evige (sanátana) dharma, 
menneskets (mánava) dharma, den guddommelige (Bhágavata) 
dharma. Hva er religion da? Målet er å oppnå Gud, å være ett 
med den Høyeste Far, å komme nær den Høyeste Far, å nyte 
den høyeste lykksalighet. Det er målet.  

Så kan det finnes mer enn en religion? Nei. De som sier det, 
er ikke religiøse mennesker. De er representanter for religiøse 
ismer. Kan det finnes mer enn én religion? Det finnes bare én 
menneskelig religion, og den religionen lærer oss å bevege oss 
mot den Høyeste Far. 

Klasse. Er det noe som det Høyeste Vesen har skapt? Alle klas-
ser, si i betydningen økonomiske klasser; rik, fattig, osv.—er de 
gudegitt eller menneskeskapt? Hva er de? 

[Tilhørerne svarer: «Menneskeskapte.»] 
Menneskeskapte. Disse tingene er resultat av vårt mangel-

fulle sosiale system. Og hvem har skapt dette mangelfulle sosiale 
systemet? Mennesker. 

Og kastesystemet. Når alle er barn av den Høyeste Far, alle er 
det Høyeste Vesenets avkom, barn av samme Far, kan de tilhøre 
mer enn én kaste? Hvis faren er en brahman vil barna hans selv-
følgelig være brahminere. Barn arver farens kaste. Når verdens 
Høyeste Far er én, kan det finnes mer enn én kaste i mennes-
kesamfunnet? Hva sier dere—jeg bare spør. Nei, det kan ikke 
finnes mer enn en kaste i menneskesamfunnet. Ingen høykaste 
(brahmin) og ingen lavkaste (shudra); alle er ett. Når de har 
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samme far, det samme opphavet, må de nødvendigvis tilhøre 
samme kaste. Så min dom er endelig og suveren. Menneske-
samfunnet er ett eneste vesen; menneskesamfunnet er ett og 
udelelig. 

Når vi viser respekt for noen bør vi huske dette faktum: at vi 
tilhører den samme klasse, samme tro, samme fellesskap, 
samme religion, samme familie. Vi har denne høyeste familie-
tilknytningen med hverandre. Ingen står over dere, ingen står 
under dere, Dere møter hver og en med respekt fordi hver og en 
er et uttrykk for det Høyeste Vesenet. 

Hva er vår måte å vise godvilje på? Vi sier Namaskár: «Jeg 
viser respekt for det Høyeste Vesen som bor i deg.» Dere bør 
huske dette. «Jeg samler alle de gode følelsene i sinnet mitt her 
i trikuti.» 

Det finnes en mengde tilbøyeligheter i sinnet ditt. Tilbøye-
ligheter kalles vrtti på sanskrit. Så det finnes en mengde vrttier, 
en mengde tendenser i sinnet ditt. En del av sinnet ditt sier: «I 
dag skal jeg spise varm ris.» En annen del sier: «Snart skal jeg til 
Kolkata.» En annen del sier: «Jeg bør gjøre noe konkret for 
flyktningene.» Det finnes så mange tanker i sinnet ditt. 

En annen del av sinnet ditt sier: «Jeg vil vie meg fullt helt; 
jeg forlater hus og hjem.» En annen del sier: «Men mamma 
kommer til å gråte.» En annen del sier: «Nei, nei, jeg må gjøre 
noe for den større verden utover mitt lille selv.» 

Dere har så mange tanker i sinnet deres. Men dere bør samle 
alle tankene deres i et bestemt punkt her [peker på trikuti midt 
mellom øyebrynene]— med all den styrke og godvilje som fin-
nes i sinnet gjør dere dette—dere fører hendene opp hit [punk-
tet mellom øyebrynene]. Dere samler alle godvilje her, fordi 
dere viser respekt for den Høyeste Bevissthet som bor i den 
kroppen; den kroppen, den kroppen [peker på diverse perso-
ner]. Gjør dette først. 



Den Høyeste Bevissthet i alle 

43 

Og ikke bare mental konsentrasjon, dere er mennesker, dere 
har så mange sentimenter også. Menneskelig sentiment, kjen-
ner dere til det? Når dere føler så mye glede at dere begynner å 
gråte, eller med mye sorg bryter dere sammen i gråt. Dette er 
sentimenter. Og mennesker ledes av sentiment, mer av senti-
ment enn av logikk, dere må ikke glemme det—mer av senti-
ment enn av logikk. Så sentimentet deres spiller også en rolle. 
Så med all konsentrasjon i sinnet deres og med all sødmen i 
sentimentet deres, fra hjertet viser dere respekt for den Høyeste 
Bevissthet som bor i menneskekroppen. Så dere gjør dette 
[håndflatene samlet midt i brystet] og sier: Namaskár. 

Jeg tror dere skjønte det? En veldig sødmefylt ide. Så det er min 
oppfatning, mitt ønske at menneskesamfunnet er ett, udelelig; 
det er et uttrykk, et sødmefylt uttrykk for den Høyeste Bevisst-
het, som dere alltid bør vise respekt ved å hilse Namaskár.   

9. august 1979 morgen, Bangkok
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Ideologisk strøm og den 
åttefoldige vei 
Så mange ganger har jeg sagt at den menneskelige tilværelse er 
en ideologisk strøm. Dere vet at planter, dyr og mennesker alle 
sammen er levende vesener, men det er visse forskjeller på dem. 
Planter kan ikke bevege seg, kan ikke gå, og de er helt klart un-
derutviklet—de har underutviklet intellekt. De har intellekt, 
men er mindre utviklet. Og dyr kan bevege seg, og de har noe 
utviklet intellekt. Dyreliv vil si fysiske gleder—spise, sove, dø. 
Men for mennesker er livet en ideologisk strøm. Et menneske 
kan gi avkall på hva det skal være for sin ideologi. Dyr derimot 
har ingen slik ideologi, ikke noe mål i livet; det er en formålsløs 
bevegelse. Dyr beveger seg uten noe mål, de beveger seg bare 
for å få tak i mat. 

Dere er alle sammen mennesker. De gamle vaeśńavaene 
(vaeśńava vil si universalist—Viśńu betyr Universell Herre, og 
vaeśńava betyr universalist) sa: 

«Jeg kom til verden for å tilbe den Store Krśńa, men jeg er 
blitt illusjonsbundet og er som et tre.» 

(Krśńa bhajibár tare saḿsáre áinu; 
Miche Máyáy baddha haye vrkśadhama hainu.) 

Krśńa. Krśńa er alle menneskers ideologiske mål. Menneskeli-
vet er for—hva? For å bevege seg mot den høyeste kjerneper-
sonligheten. En gutt fortalte meg at han heter Krśńa Dása, 
«som tjener Krśńa». Et godt navn. En person kommer for hvil-
ket formål? Å opptre etter den Høyestes ønske, å gjøre som Gud 
ønsker, menneskenes Høyeste Bestemmelse. Men på grunn av 
distraksjoner, på grunn av avvik, lever folk som dyr. Hvis en ikke 
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beveger seg mot sitt ideologiske mål opptrer en nettopp som et 
dyr. Men min mening er at en slik person ikke bare er et dyr, 
vedkommende er verre enn et dyr. For dyr har ikke utviklet in-
tellekt, de vet ikke hva en bør gjøre, hvordan en bør te seg, hvor-
for en bør te seg sånn—men mennesker vet, så hvis de ikke tje-
ner Gud er de verre enn dyr. 

Så jeg sier: Miche Máyáy baddha haye vrkśádhama hainu. 
På sanskrit betyr vrkśa plante, tre. Nå er menneskelivet en ideo-
logisk strøm, og ideologisk strøm vil si å bevege seg mot Kjernen 
i dette kosmologiske systemet, kjernen i hele dette universet. 
Kjerne vet dere hva er: i vår lille del av verdensrommet er jorda 
kjernen og månen går rundt jorda. I solsystemet vårt er sola kjer-
nen og et antall planeter og satellitter går rundt sola, med eller 
uten eget vitende. På samme måte er den Høyeste Bevissthet 
kjernen for hele kosmos og alle går rundt Han, enten de vet det 
eller ikke. Dette er den ideologiske strømmen. 

Når en beveger seg mot den Høyeste Krśńa, den høyeste kjer-
nen i Kosmos, må en huske åtte punkter. Den Store Buddha 
formulerte disse åtte punktene som følger: 

Det første viktige punktet er samyak darshana. Darshana 
betyr filosofi. En person bør ha—bør være ledet av—ordentlig 
filosofi. Filosofien er retningslinjen, og en person må rette seg 
etter filosofien. Hva bør en foreta seg og ikke; hva er reglene for 
hva et fullkomment menneske bør gjøre og ikke bør gjøre. Sa-
myak darshana. Så en må ha en ordentlig filosofi. Hvordan skal 
vedkommende vite hva som er rett å gjøre uten den rette filoso-
fien? Hvis du skal til, si Rangoon, vil du reise sånn og sånn, men 
hvis du ikke vet hvor du skal, hvordan skal du da reise? Så en 
ordentlig livsfilosofi, en ordentlig darshana, er grunnleggende 
nødvendig. 

Men kan en filosofi lede en person hvis vedkommende so-
ver? Ikke hvis hans eller hennes potensial er latent eller 
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slumrende. Et menneske beveger seg, et menneske kan gå frem-
over med hva? Med sin drivkraft. Det må finnes en tendens som 
fører oss—en drivkraft som gir bevegelse. Så en person trenger 
en sterk besluttsomhet: «Jeg må bevege meg. Jeg må videre.» Og 
så gjøre det. Det må ikke finnes en eneste negativ tanke i sinnet. 
«Vil det være mulig for meg å gjøre det?» Et slikt spørsmål må 
ikke oppstå i sinnet, og hvis det oppstår et slikt spørsmål vil det 
si at du ikke vil lykkes med det du har satt deg fore. Tenkningen 
din må alltid være positiv: «Ja, jeg vil lykkes.» Det må ikke finnes 
noe tvil om at du vil lykkes. Den Store Shiva sa: «Den første 
faktoren for å lykkes er den faste beslutsomheten om at jeg må 
lykkes.» (phaliśyatiiti vishvásah siddherprathama lakśańam). Og 
den Store Buddha sa at den andre faktoren er samyak saḿkalpa, 
ordentlig besluttsomhet. (Ordet samyak betyr ordentlig—rik-
tig, rett, skikkelig, seriøs—på sanskrit. Samyak saḿkalpa.) En 
kan si: «Jeg vil bli den største tyven.» Det er ingen ordentlig 
saḿkalpa. [latter] Saḿkalpa må være ordentlig—ordentlig be-
sluttsomhet, fast besluttsomhet. «Jeg må være til beste for men-
neskesamfunnet»—slik besluttsomhet. 

Det tredje er samyak vák. Som dere vet har mennesker to 
slags organer, fem utadrettede og fem innadrettede—karmend-
riya og jiṋánendriya på sanskrit. De utadrettede organene kalles 
vák—gjøre noe, tenke noe, si noe—der det skjer ytre uttrykk, 
det kalles karmendriya—motoriske organer. Og der det skjer 
indre bevegelse, hente noe fra den ytre verden, kalles organet for 
jiṋánendriya—sensoriske organer. Samyak vák—alt du skal 
gjøre, det du skal si, det du skal berøre bør skje på en ordentlig 
måte. Dette er den tredje retningslinjen for en som beveger seg 
i den ideologiske strømmen. Samyak vák. 

Det fjerde punktet er samyak ájiiva. Ájiiva har to betyd-
ninger.  I utgangspunktet betyr det sysselsetting—virksomhet, 
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jobb. Men det er to måter å være sysselsatt på—fysisk sysselset-
ting, å tjene penger, og psykisk sysselsetting; det en tenker på. 

En må ha en anstendig sysselsetting, en må ikke begå noe 
som går imot samfunnets interesser, noe som undergraver fel-
lesskapets beste. Det er samyak ájiiva på det fysiske plan. En 
kan tjene penger ved å selge alkohol. En kan tjene penger ved å 
stjele. Det er ikke samyak ájiiva. Arbeidet ditt, yrket ditt, må 
være rent og ryddig—ikke stride mot samfunnets interesser. 

Og den andre ájiiva er psykisk ájiiva, psykisk sysselsetting. 
På sanskrit finnes det et særlig begrep for psykisk sysselsetting: 
ábhoga. På engelsk kan vi si psykisk pabulum (føde, næring, 
mat). Engelsk eller latin? Latin. Sett at en tenker på en tyv, hva 
skjer? Hva slags psykisk prosess er dette? Når du tenker noe, blir 
sinnet ditt der og da delt i to. Den ene er den subjektive delen 
og den andre er det objektive motstykket, gjenstanden for din 
oppmerksomhet. Og når du tenker på et dårlig menneske, eller 
en tyv, hva skjer? Det objektive motstykket i sinnet ditt vil ta 
form av den tyven, vil ta form av det dårlige mennesket, og hva 
skjer litt etter litt? Det subjektive motstykket i sinnet ditt, den 
bevitnende delen av sinnet (en del er seer og den andre delen 
sees) vil gradvis bli omdannet til det dårlige mennesket, og etter 
hvert vil du bli et dårlig menneske. Så et dårlig menneske må 
ikke være gjenstand for din ideasjon, må ikke være gjenstand for 
din meditasjon. Hvis du tenker på et dårlig menneske, vil du bli 
et dårlig menneske. 

Vet dere at i India finnes det et insekt som kalles peshaskrt, 
en type veps. Den dreper kakerlakker. Dere vet kakerlakk, det 
røde insektet? Ja. Og kakerlakker er skikkelig redde for dette 
insektet. Så når en kakerlakk ser det insektet blir insektet gjen-
stand for kakerlakkens ideasjon; det objektive motstykket i sin-
net blir, tar form av—hva? Av vepsen peshaskrt. Og hva skjer. 
Litt etter litt får kroppen til kakerlakken form av vepsens kropp, 
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blir som den. Med andre ord tar kakerlakken selv form av sin 
morder. 

Så også din psykiske ájiiva bør være skinnende ren. Og hva 
er den beste psykiske sysselsettingen? Den Høyeste Bevissthet, 
Parama Puruśa. Krśńa, Den Høyeste Bevissthet, er den beste 
ájiiva. Og hvis Den Høyeste Bevissthet blir det objektive mots-
tykket i sinnet ditt, hva vil skje litt etter litt? Din egen eksistens 
vil bli forvandlet til Den Høyeste Bevissthet. Så den fjerde in-
struksjonen var samyak ájiiva. Ájiiva betyr sysselsetting (jiiviká 
på moderne sanskrit). 

Den femte instruksjonen var samyak vyáyáma. Kjenner dere 
til vyáyáma? Vyáyám betyr trening. Fysisk trening, kjenner dere 
til det? Øvelser med apparater og en mange andre øvelser. Men 
her, på samme måte som med fysiske øvelser, bør dere gjøre 
psykiske øvelser for å styrke sinnet. Så dere trenger, dere må 
trene—hva? Også psykisk trening. Fysisk trening gjør deg sterk, 
sterk som et neshorn, sterk som en elefant, men ikke sterk i sin-
net, sterk i ånden. Et menneske kan ikke bli fysisk sterkere enn 
en elefant eller et neshorn, det er ikke mulig. Så dere må trene 
psykisk—på sanskrit heter det mánasik vyáyám. Psykisk heter 
mánasik på sanskrit, mánasik vyáyáma. Og hva er denne psy-
kiske treningen? Det må dere lære av ácáryaen deres. Du må 
lære hva prosessen med din psykiske trening går ut på av 
ácáryaen din. Hvordan skjer det? Samyak vyáyáma. 

Så samyak karmánta. Jeg vil ikke si i mange, men i noen 
mennesker finner jeg en særlig mangel og den mangelen er at 
vedkommende begynner med ett eller annet, bare for å slutte 
med det før det er fullført. Det er ikke bra. Når du påbegynner 
et arbeid, må du gjennomføre det på en ordentlig måte. Siste 
hånd på verket bør være ordentlig. Dette kalles karmánta på 
sanskrit. Buddha sa: samyak karmánta. Det du skal gjøre eller 
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det du gjør—avslutt det på en ordentlig måte. Samyak 
karmánta. 

Og den sjuende instruksjonen er samyak smrti. På sanskrit 
betyr smrti hukommelse. Hva er hukommelse? «Hukommelse 
er gjenskapning av ting som er oppfattet tidligere» (anubhúta 
viśayá sampramośah smrtih). Anta at du ser en elefant. Hva he-
ter elefant på sanskrit? 

[En svarer: Hastii.] 
Hastii. Gaja. Varańa. Aerávata. Karii. Ahh, så mange navn. 

Anta at du ser en elefant, hva vil skje? Det objektive motstykket 
i sinnet ditt vil ta form av elefanten. Det objektive motstykket i 
sinnet ditt blir forvandlet til elefanten når du faktisk ser den. 
Men når elefanten ikke er til stede og du med din psykiske kraft 
igjen skaper den elefanten i det objektive motstykket i sinnet 
ditt, kalles denne andre skapelsen, eller snarere gjenskapelsen av 
elefanten, for hukommelse. 

Nå tenker jeg at det finnes flere blant dere med akademisk 
utdanning, og leger—hvis dere blir bedt om å gå opp til eksa-
men nå, medisinsk embetseksamen, ville dere bestå da? Nei. 
Dere har glemt alt. Hukommelsen deres vil ikke være til hjelp. 
Smrti er blitt—hva da? Veldig svak, veldig uklar ettersom den 
hele tiden er blitt redusert. Hva vil være den beste smrti? Jeg 
regner med at ácáryaene deres har sagt til dere at dere bør gjenta 
og resitere Iśt́a mantra så ofte som mulig; jeg tror nok det var 
instruksjonene dere fikk av ácáryaene deres, ikke sant? I det 
indre, Iśt́a mantra og guru mantra. Men dere glemmer det, fordi 
hukommelsen deres er dårlig. Så den beste gjenstand for hu-
kommelse er den Høyeste Bevissthet. Glem Han aldri. Ta hans 
navn alltid, slik ácáryaen din har rådet deg. Dette er samyak 
smrti, ordentlig hukommelse. Den som er etablert, den åndelige 
aspiranten som er etablert i samyak smrti, som aldri glemmer 
den Store, kalles—denne særlige sinnstilstanden kalles 



Ord på veien 3: Babas foredrag i Sørøst-Asia, Midtøsten og Amerika 

50 

dharmamegha samádhi. Det vil si at vedkommende er etablert 
i ordentlig smrti. Den lykksaligheten som den åndelige aspiran-
ten nyter kalles dharmamegha samádhi. 

Og den siste instruksjonen, den åttende, er samyak samádhi. 
Sett at en konsentrerer sinnet sitt om en bestemt blomst. I 
denne fasen, eller konsentrasjonsprosessen, vil først blomstens 
form bli borte. I den andre fasen vil fargen på blomsten bli borte. 
Og til slutt vil seerens eksistens smelte inn i, eller gå opp i, 
blomstens eksistens, i dens teoretiske eksistens. Dette at sinn 
går opp i sitt objekt eller gjenstand kalles samádhi. 

Når sinnets gjenstand er det Betingete Store, Saguńa Brahma, 
det vil si betinget, manifestert bevissthet kalles den samádhien 
aspiranten nyter for savikalpa samádhi; og når målet er det Ube-
tingete Store, Nirguńa Brahma—ubetinget, umanifestert be-
vissthet—kalles samádhien som aspiranten nyter nirvikalpa 
samádhi. Det er det høyeste stadiet av samádhi. 

En oppnår nirvikalpa ved å praktisere dhyána [meditasjon 
der psyken rettes mot Bevissthet]. Hva heter dhyána på pali? 
Kan dere pali noen av dere? På pali heter det jhán. På japansk 
zen. Hmm? Mmm. En gutt [ser på en blant tilhørerne] sier ja, 
ja, ja. I kraft av—hva? Ved å utøve dhyána, ved å utøve jhán, ved 
å utøve zen. 

Så dette er den åttefoldige tilnærmingsmåten foreskrevet av 
den Store Buddha, og denne anbefalingen er den beste anbefa-
lingen for en åndelig aspirant. En må holde seg nøye til disse 
grunnleggende prinsippene. 

10. august 1979 kveld, Bangkok
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Livets grunnleggende 
prinsipper 
I Thailand nylig sa jeg noe om visse grunnleggende prinsipper 
for menneskers liv. Ettersom dette er veiledende livsprinsipper, 
skader det ikke å gjenta dem. 

Dere vet at på alle plan i livet bør vi følge et visst system for 
disiplin. Kjennskap til og etterlevelse av et system for disiplin vil 
si 60% suksess. Å bli ett med det Høyeste Vesen, med Parama 
Puruśa er en indre menneskelig trang. Bevisst eller ubevisst els-
ker alle den Høyeste Bevissthet. En åndelig aspirants bevegelse 
mot dette målet er vedkommendes framgang, og dette skjer i 
kraft av åndelig kult, ved å dyrke åndelighet, ved å utøve spiri-
tualitet. For å få ordentlig bevegelse i dette må den åndelige as-
piranten følge visse regler—kjenne til visse viktige faktorer. Den 
Store Buddha sa at det er åtte slike uunnværlige retningslinjer 
for åndelig framgang. Dere bør huske disse punktene. 

Først samyak darshana. Hva er darshana? Generelt på san-
skrit betyr darshana å se, og i filosofisk sammenheng, eller på de 
åndelige og psykiske plan, betyr darshana å se noe med den se-
riøse innstillingen til en lærd, med en aspirants ånd. Her betyr 
darshana veiledende filosofi. 

Et menneske går bortover, men hvis vedkommende ikke har 
noe bestemt bestemmelsessted vil all innsats, all utøvelse bli me-
ningsløs. Det kan være at et menneske gjør en masse, men alt 
som oppnås vil være meningsløst hvis vedkommende ikke vet 
hva målet er, hvor hun eller han er på vei. Så hvert eneste men-
neske må ha en livsfilosofi. Uten den vil det ikke bli noen fram-
gang. Dere bør huske dette, det er det første punktet, den første 
viktige faktoren. 
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Den andre viktige faktoren er samyak saḿkalpa. Samyak 
betyr ordentlig, saḿkalpa betyr besluttsomhet. Her betyr sa-
myak saḿkalpa ordentlig, fast besluttsomhet. «Jeg vil gjøre det. 
Jeg må gjøre det.» Slik fast besluttsomhet er nøkkelen til suksess 
i hvert menneskeliv. Der det ikke finnes fast besluttsomhet vil 
vedkommende aldri lykkes på noe livsområde. «Jeg må gjøre 
det! Jeg må komme i kontakt med det Høyeste Vesen! Jeg må 
bli ett med Parama Puruśa.» Dette er fast besluttsomhet. Så den 
Store Buddha sa at dette er den andre viktige faktoren, det andre 
viktige prinsippet som en aspirant må holde seg til. 

Det tredje punktet er samyak vák. På sanskrit er den vanlige 
betydningen av vák stemmebåndets uttrykk, men i filosofisk 
forstand betyr vák samtlige utadrettede nervers uttrykk. Alt vi 
ser, alt vi kommer i kontakt med, alt vi sier, alle disse uttrykkene 
er vák. Derfor må et menneske ha ordentlig selvkontroll når det 
uttrykker seg på alle livsområder, det må ha ordentlig kontroll 
over de sensoriske og motoriske nervene sine. Dette er samyak 
vák. 

Dere vet, den Store Buddha sa en mengde ting, men alt ble 
ikke ordentlig skrevet ned. Uansett, samlingen av det han selv 
sa i poetiske former kalles Darshan pada. I Darshan pada sa den 
Store Buddha: Cakśuńá saḿvaro sádhu. «Å åndelige aspirant! 
Å bhikśu! Å munk! Å hengivne! Du må ha ordentlig kontroll 
over øynene dine; det som vil ha en dårlig virkning på sinnet 
ditt må du la være å se.» Sádhu sotena saḿvaro. «Alt som vil ha 
dårlig virkning på sinnet ditt, å gode menneske, må du la være 
å høre.» Ghánena saḿvaro sádhu. «Du må ha kontroll over ne-
sen din.» Sádhu jibháya saḿvaro. «Du må ha kontroll over 
smakssansen din.» Káyena Saḿvaro Sádhu. «Du må ha kontroll 
over kroppen din.» Sádhu vácáya saḿvaro. «Du må også ha kon-
troll over ordene du bruker;» og Savvatha saḿvaro bhikśu. «Hvis 
du ønsker frigjøring, hvis du ønsker å bli fri fra verdslige lenker 
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må du ha fullstendig selvbeherskelse. Dette tredje punktet er 
samyak vák. 

Den fjerde instruksjonen er samyak ájiiva. En kan tjene 
penger på uhederlig vis—ved å stjele, ved å selge alkohol, ved å 
låne bort penger. Man kan drive med mange dårlige ting. Et 
godt menneske bør ha et rent levebrød; det må ikke være invol-
vert i skitne måter å tjene til livets opphold på. Ikke bare de 
fysiske sysselsettingene, men også ens mentale sysselsetting må 
være ryddig, renhårig og ren. Det en tenker på bør være av det 
gode, og en bør ikke forsøke å gjøre noe dårlig mot et annet godt 
menneske. Dette kalles samyak ájiiva, og er det fjerde punktet. 

Så har vi det femte, samyak vyáyáma. Dere vet at mange gjør 
en mengde fysiske øvelser for å styrke kroppen sin, fysisk tre-
ning. Et menneskelig vesen er derimot ikke bare fysisk. Det er 
fysisk, mentalt og åndelig. Fysisk trening er bra, men dere bør 
trene mentalt og åndelig også. Da vil ikke bare den fysiske krop-
pen, men også det psykiske legemet og det åndelige legemet bli 
veldig sterkt. Et godt menneske, et vanlig menneske—en 
bonde, en arbeider, en soldat, en lærer—alle har disse tre lege-
mene. Å gjøre noen fysiske øvelser er bra, og likeledes bør dere 
gjøre psykiske og åndelige øvelser. Dere bør konferere med en 
ácárya om hva slags trening dere kan gjøre, og dere bør trene på 
den måten regelmessig. Ettersom dere spiser til daglig, siden 
dere dusjer som vanlig, bør dere også gjøre disse øvelsene, de 
psykiske og åndelige øvelsene regelmessig. Dette er det femte 
punktet, samyak vyáyáma. 

Det sjette er samyak karmánta. Når dere begynner å gjøre 
noe bør dere avslutte det arbeidet på en ordentlig måte, og på 
en god måte. Ikke forlat arbeidet i en halvgjort tilstand. Avslut-
ningen bør alltid være god. Siste hånd på verket bør alltid være 
utmerket og sødmefylt. 
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Det finnes tre slags mennesker—uttama; uttama betyr best; 
madhyama—madhyama betyr middels, ordinær, og adhama—
adhama betyr «av lavere grad». De av lavere grad er engstelige 
for å påta seg noe som helst, redde for å gjøre noe. «Å! Disse 
heltidsarbeiderne, disse dádáene and didiene, de har så strev-
somme liv, de må utstå så mange vansker, så mye ubehag. Å, 
det vil ikke være mulig for meg å leve som munk, det er skikkelig 
vanskelig.» På den måten er slike folk av lavere grad engstelige 
for å påta seg enhver utfordring også på andre områder. 

Så har vi de som er middels. De begynner med ett eller an-
net; sett at en byboer ikke vet hvordan man pløyer jorda. Fasci-
nert begynner vedkommende å pløye for så å oppdage at det er 
ganske så utfordrende, så hun eller han gir opp, går fra halvgjort 
arbeid. Dette skjer med vanlige folk. Det er heller ikke bra. 

Men det beste—uttama, hvem er de? Deres prinsipp er å 
føle at «Når jeg har begynt med noe må jeg fullføre det på en 
god måte, på en bra måte, på en utmerket måte!» Den Store 
Buddha sa: Samyak karmánta; når du har begynt med noe bør 
du avslutte det på en god måte. 

Den sjuende anbefalingen er samyak smrti. På sanskrit betyr 
smrti hukommelse. Hva er hukommelse? Det du ser, eller du 
hører, eller du lukter noe ved hjelp av dine sensoriske eller mo-
toriske organer, hva skjer? Sinnet ditt blir delt. En del av sinnet 
tar subjektiv form mens en annen del tar objektiv form. Du ser 
en tiger. En del av sinnet ditt tar form av tigeren; da tenker du 
at du ser en tiger. Så, etter en tid, når du kan skape tigeren i 
sinnet ditt, uten å se en tiger, du skaper tigeren i den objektive 
delen av sinnet ditt; denne gjenskapingen av tiger i sinnet din 
kalles smrti eller hukommelse. 

Så hva er samyak smrti? Dere gutter og jenter, dere vet at en 
bør gjenta sitt Iśt́amantra kontinuerlig. Dere gjør noe hele ti-
den, men dere gjentar ikke Iśt́amantraet deres i sinnet deres. 
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Hvorfor? Fordi dere har glemt det faktum at dere bør gjenta det 
i sinnet deres. Hukommelsen deres er ikke sterk. Derfor har 
dere glemt det. I den forbindelse sa den Store Buddha: Samyak 
smrti, at du ikke må glemme å ta Herrens navn, å gjenta ditt 
Iśt́amantra. Det er samyak smrti, ordentlig hukommelse. 

Og det siste punktet er samyak samádhi, ordentlig oppfyl-
lelse av sinnet. Når dere hører et ypperlig musikalsk uttrykk er 
den mentale gjenstanden den musikken, og mens dere lytter blir 
det subjektive sinnet deres oppfylt av den objektive delen, av 
musikken. Dette er oppfyllelse av sinnet i lytting. Det samme 
skjer når dere ser en rose; idet dere ser rosen blir dere så sjarmert 
av rosens skjønnhet at det subjektive sinnet deres går opp i—
smelter sammen med—det objektive sinnet deres, med rosen. 
Dette er oppfyllelse av rosen. På samme måte blir sinnet deres 
oppfylt av Han når dere mediterer på det Høyeste Vesen. Det 
er ordentlig samádhi; det er ordentlig oppfyllelse av sinnet. 

Dette er den åttefoldige disiplinen, en unnværlig del av en aspi-
rants liv. Dere bør alltid huske at for å lykkes ordentlig, for å 
oppnå den Høyeste Lykksalighet, er det avgjørende nødvendig 
å følge denne åttefoldige disiplinen. Dere bør alltid ha dette i 
tankene. 

16. august 1979 morgen, Taipei 
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Kunst og vitenskap 
Den grunnleggende forskjellen på kunst og vitenskap at først-
nevnte er bevegelse mot finere sentimenter, mens den andre er 
et rasjonelt uttrykk der hvert eneste stadium har en årsak og en 
virkning. 

Hva er kunst? Dere gjør så mye. Hvis dere gjør disse tingene 
på en fin måte, på en subtil måte, så kommer de tingene med 
den stilen innen omfanget av kunst, som i talekunst og skrive-
kunst. 

Men når dere gjør noe på en fornuftig måte, eller logisk, og 
samtidig retter oppmerksomheten mot årsak og virkning, er det 
vitenskap. 

Alt i denne verden er omfattet av denne teorien om årsak og 
virkning. Ingenting i denne verden er uten årsak. Det et men-
neske kan å se og det et menneske kan oppfatte har en eller an-
nen forårsakende faktor. Dere ser sukker. Hva er årsaken til suk-
ker? Årsaken til sukker er sukkerrør eller sukkerroe. Der suk-
kerrør eller sukkerroe er årsaken er sukker virkningen. Og der 
sukkerrør eller sukkerroe er virkningen er frøet årsaken. Så på 
alle områder i livet vårt finnes det en årsak. 

Hva er vitenskap? Vitenskap vil si det som baserer seg på 
fornuft og som tar ordentlig hensyn til årsak og virkning. For 
rundt to tusen år siden sa filosofen Maharśi Kańáda: 

«Der det ikke finnes noen forårsakende faktor kan det ikke 
finnes noen virkning.» 

(Kárańábhávátkáryábhávah.) 

Åndelig utøvelse er vitenskapelig. Den første vitenskaps-
mannen som fant opp denne åndelige vitenskapen var den Store 
Shiva, som ble født for om lag 7.000 år siden. Hans hustru het 
Párvatii. I det gamle Kina var Párvatii kjent som Tárá. Nå var 
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denne åndelige vitenskapen delt i to deler—to grener akkurat 
som en fugls vinger. En del ble kalt Nigama, den andre delen 
Ágama. Párvatiis spørsmål kaltes Nigama og Shivas svar kaltes 
Ágama. 

En gang spurte Párvatii Shiva: «Å Herre, på ulike områder 
i livet ser vi at det er visse standard minimumskrav. Før en blir 
en lege må en bestå medisinsk embetseksamen. Bestått medi-
sinsk embetseksamen er minimumskravet for å bli lege. Alle 
sektorer i yrkeslivet har visse minimumskrav. Så hva er mini-
mumskravet i denne åndelige vitenskapen? Det må finnes et 
minstekrav. 

Shiva sa: 

«Selverkjennelse er den hovedsakelige måten å oppnå frelse 
på. Folk fødes som mennesker på grunn av sine gode saḿskáraer 
fra fortiden, men for å oppnå ubetinget frigjøring må de få selv-
erkjennelse.» 

(Átmajiṋ́ánamidaḿ Devi paraḿ mokśaekasádhanam; 
Sukrtaermánavo bhútvá jiṋániicenmokśamápnuyát.) 

I den sentripetale prosessen, i denne skapte verdens innad-
rettede marsj, går alt fra grovt til subtilt. Hva skjer? Som følge 
av uopphørlig konflikt og samhørighet (kohesjon) i den materi-
elle verden utvikles primitive protozoer—encellete organis-
mer—seg. Og som følge av videre konflikt og samhørighet for-
vandles disse encellete organismene til ulike former for me-
tazoa—flercellete organismer. Og endelig tar disse flercellete 
strukturene, som utvikler en viss intellektuell standard, form av 
menneskelige vesener. Andre levende skapninger, andre livsfor-
mer har også intellektualitet, men de mangler intuisjon. Men-
nesker har intellektualitet og også intuitiv evne. Mennesker har 
sitt eget vesen. Visse deler av sinnet deres er bevisst, andre deler 
er ubevisst. Og idet ligger alle potensialer. Den Store Shiva sa 
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at minstekravet, det endelige kravet og eneste kravet, er at en får 
menneskelig skikkelse og utvikler hengivelse. 

Alle bør huske at en med et menneskelig legeme er i stand 
til å oppnå den Høyeste Tilstand, den Guddommelige Tilstand 
i kraft av sin hengivelse. Ingen er lavere eller høyere enn andre; 
det er alle menneskers fødselsrett å oppnå den ubetingete til-
standen som er det Høyeste Målet, den Høyeste Bestemmelsen. 
Det kan ikke råde noen som helst ulikhet i form av kaste, tro, 
rase eller akademiske kvalifikasjoner. Et menneske som har er-
vervet seg en overflod av utdanning kan være tilbakestående når 
det gjelder hengivelse, mens en analfabet kan oppnå den Høy-
este Status eller den Høyeste posisjon dersom han eller hun har 
hengivelse i seg. Dette var Shivas svar. 

Jeg fortalte dere at det gamle kinesiske navnet på Párvatii var 
Tárá. Tárá spurte Shiva om hvordan en kan vite at hengivelse 
er den eneste vei, og, når en føler at hengivelse er den eneste vei, 
hvordan en kan vie alle sine muligheter, potensialer og uthol-
denhet til å utvikle hengivelse? Når en gir alt til den Høyeste 
Bevissthet gjør de hengitte tilbøyelighetene i menneskesinnet et 
menneske til en hengiven, og ens evner kalles da hengivelse. 
Fellesbetegnelsen på disse tendensene rettet mot det Høyeste 
Vesen er hengivelse ettersom de er hengitt Han. 

Shiva sa: Átmajiṋánamidaḿ Devi paraḿ mokśaekasádha-
nam, sukrtaermánavo bhútvá jiṋániicenmokśamápnuyát. Så hva 
er Átmajiṋánam? Da Han besvarte Párvatiis spørsmål sa Shiva: 

Átmajiṋánaḿ vidurjiṋánaḿ jiṋánányanyáni yánitu; 
Táni jiṋánávabhásáni sárasyanaeva bodhanát. 

Jeg bruker strofer på sanskrit og ikke på pali for det er ikke 
sikkert dere skjønner pali. Sanskrit er bedre forstått. Derfor bru-
ker jeg strofer på sanskrit. 
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Når et menneske vet noe, hva er handlingsaspektet ved det 
å vite? Kunnskapsvitenskap er ikke annet enn indre projisering 
av ytre vibrasjon; innadrettet projisering av ytre følelse, av vibra-
sjoner i det ytre, kalles kunnskap. I filosofiske termer kan dere 
si at kunnskap vil si subjektivisering av objektiviteter. En viss 
del av sinnet deres er viteren, og en viss del av sinnet deres er 
forvandlet til det som vites når du vet noe om noe ytre. 

Men når du skal kjenne deg selv, det vil si i selverkjennelse, 
hva må du gjøre da? Vite-delen din er det subjektive sinnet, som 
ser elefanten, som ser kua, men den ser ikke seg selv. Den ser 
en mengde ting, men den ser ikke seg selv. Så hva er selvreali-
sering—Átmajiṋánam? Selvrealisering er når en ser sitt eget 
subjektive vesen med sin Ånds vibrerende evne, med sin Be-
vissthet. 

Så Shiva sa at faktisk kunnskap er å kjenne seg Selv, kjenne 
den subjektive delen. Det finnes visse feilaktige filosofier som 
framholder at den materielle verden er alt. Når materie blir alt, 
blir materie livets mål. Konsekvensen av det blir at den mennes-
kelige eksistens, menneskelig bevissthet, den subjektive delen av 
menneskesinnet, alt sammen blir til jord og stein. Derfor strider 
en slik filosofi imot menneskelig utvikling. Ærverdige Karl 
Marx målbar en slik feilaktig filosofi. Dere bør holde sinnene 
deres fri for en slik feilaktig filosofis bindinger og lenker etter-
som den er menneskefiendtlig—ikke bare menneskefiendtlig, 
men høyst skadelig for menneskelig eksistens og menneskelig 
utvikling. Dere må aldri glemme dette. 

Nå sier Shiva at denne selvrealiseringen, der den subjektive 
delen av sinnet er omdannet til Bevissthet, er sann kunnskap. 
Annen kunnskap er til ingen nytte. 

Átmajiṋánaḿ vidurjiṋánam jiṋánányanyáni yánitu; Táni 
jiṋánávabhásáni . . . Dere som studerer realfag vet at en skygge 
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har to deler: umbra-delen og penumbra-delen.* Her sier den 
Store Shiva at verken umbraen eller penumbraen er egentlig 
kunnskap. Han sier at all objektiv kunnskap, der det å vite vil si 
subjektivisering av objektivitet, faktisk ikke er kunnskap. Her 
har vi umbraen og penumbraen av skygger. Det å bare se 
umbraen og penumbra gjør en ikke i stand til å skaffe seg en 
ordentlig forståelse av den faktiske tingen. Der er det et kirse-
bærtre, der et morelltre. Ved å se skygger kan dere ikke vite hvil-
ken som er skyggen av kirsebærtreet og hvilken som er skyggen 
av morelltreet. Dere må se selve treet. Dette var svaret til den 
Store Shiva som grunnla denne åndelige vitenskapen. 

Párvatii stilte følgende spørsmål: «Å Herre, mange sier: ‘Dette 
er et hellig sted, det stedet er et ugudelig sted.’ De fortsetter å 
reise rundt i verden i søken etter utallige valfartssteder. Hva vil 
den riktige tilnærmingen være?  Shiva sa: 

«Det er så mange som valfarter rundt i verden, de vet ikke 
at det høyeste valfartsstedet ligger skjult i deres egen eksistens. 
En trenger ikke å reise noe sted i søken etter et valfartssted.»  

(Idaḿ Tiirthaḿidaḿ Tiirthaḿ Bhramanti Támasájanáh 
Átmatiirthaḿ na Jánanti kat́haḿ Mokśo Varánáne.) 

Jeg fortalte dere nettopp at når det gjelder fysisk kunnskap, 
ytre eller utadrettet kunnskap, er kunnskapsprosessen subjekti-
visering av ytre bestemmelse. Men hva skjer med sann kunn-
skap, som forklart av den Store Shiva? Det samme subjektive 
sinnet blir forvandlet til Bevissthet, til Átma, det høyeste vi-
tende vesen, Sjelen. Så når det endelige målet, den Høyeste Be-
stemmelse, er forvandlet til det Høyeste vitende vesenet, det 
Høyeste jeg, er dette det beste valfartsstedet, eller snarere det 
eneste valfartsstedet, som finnes skjult i din egen jegfølelse. 

 
* Umbra er den midtre mørkere delen, penumbra er den ytre lysere delen. 
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Hvert eneste menneske har følelse av at «jeg er, jeg finnes». 
Denne følelse av at jeg eksisterer er den uttrykte verdens ende-
lige form. Bak denne endelige formen av den uttrykte verden 
ligger den Høyeste Bevissthet skjult, Sjelen. Så Sjel er det beste 
valfartsstedet. Sjel er det Høyeste Valfartsstedet. Eller, Sjel er 
det eneste valfartsstedet. 

Dere er alle åndelige aspiranter. Dere bør huske at bevegel-
sen deres ikke går fra subtil til grovt, men fra grovt til subtilt. 
Dere må ikke overse denne grove verden, for tilværelsen deres 
blir næret av denne grove verden. Derfor bør dere vise ordentlig 
respekt også for den grove verden. Derfor sier jeg at vår tilnær-
ming er subjektiv gjennom objektiv tilpasning. Dere bør huske 
dette faktum. 

16. august 1979 kveld, Taipei 
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Sju hemmeligheter 
Ethvert menneske—uansett status her i livet, uansett sin psy-
kiske og åndelige status—hver og en vil ha suksess i livet. Når 
dere foretar dere noe, er det ikke opp til dere om det blir suksess. 
Suksess kommer som en reaksjon. Når handlingen i utgangs-
punktet er god, blir reaksjonen også god, og den reaksjonen er 
suksessen. For et åndelig menneske, for en åndelig aspirant, for 
en god sjel som tjener samfunnet, er tjenesten i seg selv prisen. 
Vedkommende ønsker seg ingen annen pris, ingen annen suk-
sess. 

Sett at et menneske er døende. Du pleier og hjelper ved-
kommende, og til slutt friskner hun eller han til. Denne tilfrisk-
ningen er prisen. Du behøver ingen høyere pris. 

Så alle ønsker seg suksess. Menneskelige aktiviteter, men-
neskelig eksistens er trefoldig. Mennesket finnes på det fysiske 
området, dets kropp er fysisk. Den materielle, fysiske kroppen 
trenger fysiske ting—vann, luft og lys. Menneskets eksistens er 
også psykisk og her trenger en psykisk stimulering. Ens eksis-
tens er også åndelig, og her ønsker en å bli ett med det Høyeste 
Vesen, som er livets mål. 

På sanskrit finnes det tre ulike ord for suksess på de tre ulike 
områdene. Ettersom menneskelig eksistens er trefoldig er men-
neskelig uttrykk og menneskelig aktivitet også trefoldig. Men-
neskelig suksess på det fysiske plan kalles sosial status (pratiśt́há) 
på sanskrit. Menneskelig suksess på det psykiske plan kalles 
kunnskapsrikdom (sarvajiṋatá) på sanskrit, og menneskelig suk-
sess på det åndelige plan kalles fullkommenhet (siddhi) på san-
skrit. 

Nå sa jeg at mennesket ønsker seg suksess på alle tre områ-
der her i livet. En gang spurte Párvatii Shiva: «Å Herre, hva er 
hemmeligheten bak suksess?»  Her vil hemmelighet si siddhi; 
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suksess på det åndelige plan. Et vanlig menneske ønsker seg 
suksess på det fysiske plan. Den slags suksess kalles pratiśt́há. 
Et vanlig menneske er alltid besatt av det. Et noe utviklet men-
neske, et vist menneske, en intellektuell ønsker seg suksess på 
det psykiske plan, som kalles sarvajiṋatá. Han eller hun er mer 
opptatt av være kunnskapsrik enn av sosial status. Og en hengi-
ven er alltid ute etter suksess på det åndelige plan, hun eller han 
vil ha fullkommenhet. Párvatis spørsmål var: «Hva er hemme-
lighetene med fullkommenhet, suksess i betydningen fullkom-
menhet?» 

Shiva svarte med å si: «Du vet, det er sju nøkler til suksess, 
sju hemmeligheter bak fullkommenhet.» Han sa: 

Phaliśyatiiti vishvásah siddhirprathamalaksanam. «Jeg må lyk-
kes med min misjon.» Denne faste besluttsomheten er den 
første hemmeligheten bak suksess. Sett at du har et høyt mål, 
men du har ikke den mentale styrken som skal til for å bevege 
deg mot det målet. I så fall vil du aldri bli kronet med suksess. 
Du må ha den høye ideologien, og samtidig må du utvikle styrke 
til å gå den veien. Så Shiva sa, sett at du ønsker å gjøre noe, men 
vennene dine, slektninger, eller fiender vil ikke at du skal gjøre 
det. I så fall vil du lykkes bare hvis du har styrken til å kjempe 
mot alle slags bindinger, og bare da. Så Shiva sa: phaliśyatiti 
vishvásah siddherprathama lakśańańam. At jeg må lykkes i min 
misjon er den første nøkkelen til suksess. 

Dvitiiyaḿ shraddhayá yuktam. Dere bør utvikle shraddhá for 
ideologien deres. Hva er shraddhá? På Sanskrit betyr shrat opp-
riktig holdning til sannferdighet. Når sannhet er generelt aner-
kjent kalles den sannheten for Shrad, og ordet dhá står for den 
mentale bevegelsen mot den shrat, mot den Høyeste Sannhe-
ten. Shraddhá betyr å akseptere ideologien som den Høyeste 
Sannhet, og bevegelse mot den Sannheten er shraddhá. En 
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åndelig aspirant må ha shraddhá for målet sitt. Dette er den 
andre forutsetningen. 

Det tredje er Gurupújanam. En må ha ordentlig respekt for sin 
Guru. Hva er Guru? Sanskritordet Guru består av to deler. Den 
første delen gu betyr mørke. Ru betyr en som fordriver. Den 
som fordriver kalles ru. Guru betyr den som fordriver mørke fra 
sinnet. 

Det Høyeste Vesen (Parama Puruśa) lærer ut den åndelige 
oppskriften som bare Han kjenner til. Han, og ingen annen, 
kjenner Hans hemmelighet. Den Høyeste lærer bort sin hem-
melighet gjennom et fysisk medium. Så det fysiske mediet, 
gjennom hvilket den Høyeste Bevissthet fordriver alt mørke fra 
den åndelige aspirantens sinn, er Guru. En åndelig aspirant må 
ha seriøs aktelse for Guruen. Gurupújanam er den tredje hem-
meligheten. 

Samatábhávo betyr psykisk balanse eller psykisk likevekt—
sinnsro. Det Høyeste Vesen er det Høyeste Opphav, den Høy-
este Skaper, den Høyeste Far. Jeg tenker at dere kjenner til be-
tydningen av ordet Gud. Det Høyeste Vesenet, Parama Puruśa, 
skaper alt. Han er skaperen [generator på engelsk]. Første bok-
stav i generator er G. Han er den som styrer [operator] alt. 
Første bokstav i operatør er O. Og til slutt blir alt tilintetgjort 
av Han, alt vender tilbake til Han. Denne ødeleggelsen er ikke 
en fryktelig ødeleggelse. Det er en sødmefylt ødeleggelse, vende 
tilbake til den Høyestes fang. Så Han ødelegger [destroys]. 
Første bokstav er D. G-O-D. Ordet er Gud. 

Han er det Høyeste Opphavet, og alt og alle her i universet 
er Hans avkom. Han er den Høyeste Far, og alle andre er Hans 
barn. Så når alle er barn av den Høyeste Far, er forholdet men-
neske og menneske imellom et slektskap, familiebånd. Dere er 
universelt beslektet fordi alt skapt har samme far. Kilden er den 
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samme. Når den åndelige aspiranten vet dette kan ikke vedkom-
mende utvikle noen som helt form for mindreverdskompleks el-
ler overlegenhetskompleks i sinnet sitt. En er ikke lavere enn 
noen, en er ett med sine søstre og brødre. Samatábhávo, den 
fjerde faktoren, betyr at den åndelige aspiranten må utvikle en 
følelse av likevekt. 

Indriyanigrahah vil si at en må ha ordentlig kontroll over sine 
sensoriske og motoriske organer. 

Når dere tenker, bør dere ha ordentlig styring over tankene 
deres. Når dere gjør noe, må dere har ordentlig kontroll over 
handlingene deres. Slik helhetlig selvbeherskelse kalles indri-
yanigraha. Dette er den femte nødvendige faktoren. 

Pramitáhárah: For å ivareta den fysiske kroppen trenger dere 
fysisk mat, luft, vann, lys. Men fysisk mat er ikke bare for den 
fysiske kroppen. Den virker også inn på det åndelige legemet. 
Cellene i den fysiske kroppen deres skapes av celler som dere får 
av den fysiske maten dere spiser, og det psykiske legemet deres 
blir også påvirket av disse cellene. Så når det gjelder mat bør 
dere være veldig bevisste. Dere bør alltid søke å spise ren [satt-
visk, sentient] mat, og i sjeldne tilfeller spise muterende [rajasik, 
omskiftende] mat. Dere bør aldri spise statisk [tamasisk] mat. 
Ikke bare det, men kostholdet deres bør være balansert. Dere 
bør ikke spise for mye eller for lite. Maten må være nærende. 
Når maten er balansert eller tilmålt og samtidig nærende kalles 
den pramitáhára på sanskrit. Den sjette faktoren er pramitáhára. 
Denne sjette påkrevde faktoren er balansert og nærende ren 
mat. En glupsk person vil ikke ha suksess. En slukhals lider all-
tid av en mengde magesykdommer. Så dere bør verken opp-
muntre glupskhet eller faste over lengre tid. Jeg har foreskrevet 
at de som lever i sølibat skal faste fire ganger i måneden, to 
ekádashiier, en amávasyá, og en púrńimá, og familiemennesker 
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faster to ganger i måneden, to ekádashiier i måneden. Faste om-
fattes også av pramitáhára ettersom det gir hvile til fordøyelses-
organene og befrir kroppen fra en mengde sykdommer. Så den 
sjette påkrevde faktoren er pramitáhára. 

Så sier den Store Shiva at det ikke finnes noen sjuende fak-
tor. Den sjette er den siste. 

Dette svaret fra den Store Shiva for sju tusen år siden er av 
verdi den dag i dag. Dere gutter og jenter bør huske disse punk-
tene og handle deretter. Dette vil hjelpe dere i deres helhetlige 
framgang, i deres oppnåelse av fullkommenhet. 

17. august 1979 morgen, Taipei 
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Mennesket og dets 
ideologiske bestemmelse 
Emnet for dagens foredrag er mennesket og dets ideologiske 
bestemmelse. 

Menneskelivet er en ideologisk strøm. Tidligere kunne filo-
sofer si at mennesket er et fornuftig dyr. Hvis man sier at men-
nesket er et fornuftig dyr, anerkjenner man menneskets status 
kun som dyr, og den eneste forskjellen på et vanlig dyr og men-
neske er at mennesket er fornuftig. Jeg aksepterer ikke den teo-
rien. 

I utgangspunktet er det mange forskjeller på planteliv, dy-
reliv og menneskeliv. De har noen ting til felles også. Planter, 
dyr og mennesker trenger mat, lys og vann. Dette er det de har 
til felles. De sover, de ønsker å bli flere, og de dør. Dette er 
faktorer som de tre artene planter, dyr og mennesker har til fel-
les. Disse tre kalles jaeva dharma på Sanskrit, dharmaen eller 
forløpet for levende vesener. 

Men disse fellesfaktorene gjør ikke planter til dyr eller men-
nesker til dyr. Det er mange særskilte faktorer også. Det er en 
mengde forskjeller på planter og dyr, og den viktigste av dem er 
at planter ikke kan bevege seg, de står stille, og dyr kan bevege 
seg. Denne bevegeligheten er en bestemt faktor, et særlig kjen-
netegn på dyr. Det finnes visse planter og også visse dyr som 
befinner seg et sted mellom plante og dyr. Men vi kan ikke si at 
et dyr er en bevegelig plante for det finnes bestemte grunnleg-
gende forskjeller, og i tillegg er planteceller og dyreceller ikke 
helt like selv om de i bunn og grunn har samme forløp. 

Den hovedsakelige forskjellen på et dyr og et menneske er 
at dyrelivet består av å spise, drikke, sove og dø. Det finnes ikke 
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noe mål, ingen ideologisk retning. Men mennesker har en ideo-
logisk bestemmelse, de har livsmål. Og når et menneske beveger 
seg mot sitt livsmål og møter hindringer, er det til og med inn-
stilt på å ofre livet heller enn å overgi seg på hindringers alter. 
Så sterkt er menneskelig sentiment. Så hvis vi sier at mennesker 
er fornuftige dyr vil det være det samme som å si at dyr er vand-
rende planter. 

Mennesket er ikke et fornuftig dyr. Mennesket har sin egen 
verdighet, sin egen verdige status. Og i så henseende har alle 
mennesker her i verden—ikke bare her på jorda, i hele universet 
finnes det en mengde planeter og stjerner med menneskeliv—
det samme forløpet. De har gjerne sine særtrekk ut fra klima-
tiske omstendigheter, omstendigheter i tid og rom. Men i ut-
gangspunktet er menneskeheten ett eneste vesen. De som for-
søker å skape forskjeller mennesker imellom er ikke menneske-
samfunnets venner. Alle mennesker er barn av den samme far, 
den Høyeste Far. Så det må aldri være forskjellsbehandling i så 
måte. 

Vi kan ikke si at mennesket er et fornuftig dyr. Menneske-
livet, til forskjell fra dyrelivet, er en ideologisk strøm. Der det 
ikke finnes noen ideologisk strøm finnes det heller ikke noe 
menneske, men et dyr, selv om den fysiske skikkelsen ser ut som 
et menneske. Så hvert eneste menneskelig vesen må prøve så 
godt det kan å ivareta menneskenes særlige status. Dette er vår 
hovedoppgave. Det er vår grunnleggende plikt. Denne ideolo-
giske strømmen må ivaretas for enhver pris. 

Denne ideologiske strømmen, denne Dharma, denne men-
neskehetens særlige kodeks, kalles Bhágavata Dharma eller 
Sanátana Dharma. Bhagavata Dharma betyr at den har med den 
Høyeste Bevissthet, det Høyeste Vesen å gjøre, ikke med ytre 
ritualer eller seremonier, men med den Høyeste Bevissthet. Den 
kalles også for den evige dharma. Fra den gang mennesket 
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oppsto, fra den menneskelige sivilisasjonens urtid, fantes denne 
dharma, denne dharma finnes, og denne dharma vil være med 
alle mennesker så lenge det finnes mennesker i universet. 

Hva er det særlige med denne Bhágavata Dharma, denne 
Sanátana Dharma, denne menneskelige dharma? Den har fire 
deler: utvidelse (vistára), strøm (rasa), tjeneste (sevá) og å etab-
lere seg i det Høyeste (tadsthiti). 

Utvidelse: Det er typisk menneskelig å ekspandere mentalt, in-
tellektuelt, og på alle andre mere subtile områder av livet. Vite-
begjærlighet på livets mer subtile plan er karakteristisk for men-
nesket. Den kan ikke undertrykkes. Den kan ikke stenges av. 
Den kan ikke hindres for alltid. For at menneskeheten skal 
kunne fortsette å utvikle seg godt, må denne intellektuelle 
strømmen ikke undertrykkes. Mennesker utstår ikke slik under-
trykking. Og de som forsøker å undertrykke menneskehetens 
briljans og dens filosofi er å regne som dogmatiske. Dogmer 
strider mot menneskelig framskritt. 

Det andre punktet er strøm, eller flyt. Der det er eksistens er det 
bevegelse. Bevegelighet er liv, og de hovedsakelige bølgene i 
universet kommer fra den Høyeste Bevissthet. Den Høyeste 
Bevissthet har så mange bølger, og det er forskjeller i bølgeleng-
der som gjør at vi ser så mange ting, så mange skapninger. 
Denne strømmen til den Høyeste Bevisstheten vibrerer hele 
universet. Denne Høyeste Bevissthetens strøm kalles rasa. 

Men individuelle vesener med sin individuelle bevissthet, 
individuelle subjektiviteter, har også sine respektive og egne 
strømmer. Dere ønsker dere noe. Du ønsker å skrive et dikt. Det 
er ditt sinns særlige strøm. Hvis denne individuelle strømmen 
støttes av, får parallellitet, samsvar med den Kosmiske strøm-
men kan du oppnå en viss suksess, men trangen din vil ikke bli 
tilfredsstilt. 
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Når en går inn for å gjøre noe stort, noe nobelt, eller noe 
dårlig, men innsatsen ikke er støttet av den kosmiske strømmen 
kalles vedkommende for en tekniker. Når den strømmen er 
støttet av den kosmiske strømmen kalles vedkommende for et 
geni. Hva er en tekniker? En vanlig menneskelig egenskap ut-
viklet i en ekstraordinær grad av effektivitet resulterer i det vi 
kaller et teknisk menneske eller en tekniker. 

Det andre punktet var strøm, flyt. Den første var utvidelse, 
den andre var strøm, og det tredje punkter er tjeneste. 

Seva betyr tjeneste. Det er grunnleggende forskjell på forret-
ningsvirksomhet og tjeneste. Forretningsvirksomhet er gjensi-
dig. Du gir noe og mottar noe; en gjensidig transaksjon. Men i 
seva gir du alt og mottar ingenting. Det er ikke gjensidig, det er 
ensidig. Når et menneske gir slik tjeneste til den Høyeste Be-
vissthet er det den høyeste form for tjeneste. Når en tjener ver-
den, må en se den Høyeste Bevissthet, det Høyeste Vesen i den 
en tjener. 

Sett at du tjener en som heter Rama. Når du tjener Rama 
må du ikke tenke at du tjener Rama, for i så fall vil sinnet ditt 
bli fylt av forfengelighet. Du må tenke at det Høyeste Vesen 
viser Seg for deg i Ramas navn og skikkelse, og ved å tjene Rama 
tjener du egentlig det Høyeste Vesen. For hva er Rama? Han er 
et begrenset uttrykk for den uendelige Høyeste Bevissthet. 

Det fjerde punktet er å befeste seg i det Høyeste (Tadsthiti). 
Tadsthiti vil si å befeste sin sjel i den Høyeste Tilstand. Den 
Høyeste Bevissthet er det Høyeste Målet, menneskelivets Høy-
este Bestemmelse. Det er sluttpunktet for alle menneskelige til-
nærminger. Så denne dharmaen, Bhágavad Dharma, Sanátana 
Dharma, er det særlige som skiller et menneske fra et dyr. Så vi 
må utvikle denne menneskelige dharma, og ved å utvikle denne 
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menneskelige dharma blir det ordinære menneskelige vesenet 
etablert i tilværelsens storhet. 

Menneskelig eksistens er trefoldig. Mennesket har sitt ån-
delige legeme, psykiske legeme og sin kropp bestående av de 
fem elementene; denne fysiske strukturen—hender, ben, ører, 
nese, osv. Når strømmen er rettet mot den Høyeste Bestem-
melse må det være en tilpasning mellom disse tre strømmene av 
den menneskelige ånd, menneskelig sinn og menneskelig vesen. 
Det må være samsvar mellom den åndelige strømmen og den 
psykiske, og det må være samsvar mellom psykisk bølge og det 
enkelte vesens egen bølge. 

Får at ens egen bølge skal utvikle seg må en leve et rent liv, 
et moralsk liv, et liv basert på moralske prinsipper. Ikke gjør noe 
galt. Hva er galt? Galt er det som forderver menneskelig eksis-
tens. Følg en streng moral. Lev et rent liv, et rent og ryddig liv. 
Følg 16 punkter nøye. Hva vil skje? Din egen strøm vil bli for-
edlet og vil være i harmoni med din psykiske bølge. 

Hva må dere gjøre for å ivareta samsvar mellom psykiske 
bølger og åndelige bølger? Dere må leve etter innprentingene 
fra egeninnprenting og ytre innprenting. Hva vil ytre, eller eks-
tern innprenting si? Hvis du er sammen med gode mennesker 
vil det samværet—refleksjonene og samtalene deres—påvirke 
sinnet ditt så sinnet ditt vil bli renset. Krumningene vil bli my-
kere og strømmen vil bli rakere. Dette er ekstern innprenting. 
Og hva er indre innprenting? Det er å meditere og gjenta man-
traet (gjøre japa) selv, slik ácáryaen har instruert deg. Det er inn-
prenting i det indre. Disse indre og ytre innprentingene vil rense 
sinnet slik at det vil være i stand til å opprettholde et ordentlig 
samsvar med den åndelige strømmen deres. 

Hva er åndelig strøm, eller flyt? Dere behøver ikke å lese en 
masse bøker og skrifter for å få åndelig flyt. Dere trenger ikke å 
gjøre annet enn å stilne tilbøyelighetene deres og bringe dem til 
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et bestemt punkt, til en bestemt kjertel, og føre dem mot den 
Høyeste Bevissthet, Parama Puruśa. Når du elsker den Høyeste 
Bevissthet med alle dine gode og dårlige tendenser er den sam-
lede sinnsstrømmen din hengivelse. I kraft av ens slik hengivelse 
kan en oppnå den Høyeste Tilstanden. Og en oppnår den Høy-
este Bevissthet. 

Så hengivelse er den eneste hemmeligheten, nøkkelen, i åndelig 
bevegelse, og innprentingene i det ytre og indre bidrar til den 
psykiske bevegelsen deres. Et rent og ryddig liv basert på moral 
vil styrke deres grunnleggende strøm, og det må være en god 
blanding, eller samsvar, mellom den enkeltes egne bølger, inn-
prentete bølger, og åndelige bølger. 

Den åndelige bevegelsens Høyeste Mål er bestemmelsen eller 
den ideologiske strømmen for alle mennesker. Vi bør alltid 
huske dette punktet. 

Hvordan skal vi kunne bevare dette samsvaret uten Hans 
særlige nåde, uten den Høyeste Bevissthets nåde? 

Hindringene kalles Máyá. Det er en uhyre mektig kraft. 
Den forsøker å forderve. Den prøver å degenerere menneskelige 
veseners selve eksistens. Hvordan vil et enkeltmenneske med 
sitt svake sinn kunne kjempe mot en så sterk kraft som Máyá? 

Jo, en kan kjempe. Hvis en får det Høyestes nåde, kan en 
kjempe. Nå kan dere si: «Jeg vet om en som har fått det 
Høyestes nåde, men jeg får ikke den nåden. Hva skal jeg gjøre?» 
Nei, Han er allmektig, allvitende, og elsker alle. Hans nåde er 
for alle, uten unntak. Men på grunn av din egen selvopptatthet 
innser du ikke det. 

Sett at Hans nåde regner i bøtter og spann. Hvis du holder 
en paraply av forfengelighet over hodet ditt, vil du ikke bli gjen-
nomvåt av det regnet. Men hvis du fjerner paraplyen av selv-
opptatthet over hodet ditt vil du bli gjennombløt av Hans nåde. 
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Intet menneske er uviktig. Intet menneske er ubetydelig. 
Alle er en VIP. Dere ble alle født i en nobel familie, den nob-
leste familien, for den Høyeste Bevissthet er deres far. Du er 
ingen ubetydelig person. 

17. august 1979, DMC, Taipei
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De tre mennesketypene 
I går snakket jeg om forskjellene på planter, dyr og mennesker. 
Nå er det sånn at det også er forskjell på mennesker. Noen kan 
ha en menneskelig skikkelse, men nærer dyriske tanker. Ut fra 
hvordan de ser ut fysisk kan det være dere vil si at de er men-
nesker, men mentalt er de ikke mennesker. De er som dyr. San-
skritordet for dyr er pashu. De er pashuer i menneskelig skik-
kelse. Og noen mennesker er ganske enkelt mennesker—med 
alle fortrinn og mangler—og noen har en fysisk struktur som ser 
helt menneskelig ut, men de har et guddommelig vesen. Så 
blant menneskene finner vi disse tre artene—pashu, viira og 
deva. 

La oss nå først se hva yoga betyr. Deretter vil jeg si noe om 
disse tre menneskeartene—pashu, viira og deva. 

Noen sier at den rette tolkningen av yoga er «tilstanden der sin-
net er fri for alle tanker og alle indre projeksjoner» (sarva-
cintáparityágo nishcinto yoga ucyate). Noen mener at bare å 
trene fysisk og kontrollere kjertler og vev er yoga. 

På sanskrit kommer ordet yoga av to grunnverb. Det ene er 
yuj, som betyr å legge sammen. «To pluss to er fire»— å legge 
sammen, addering. En annen betydning av yoga er yuiṋj, som 
betyr å forene, å gjøre til ett. Når to blir ett kalles det forening. 
Når sukker helles i vann, mister sukkeret sin identitet. Det er 
forening. 

Sarvacintáparityágo nishcinto vil si at sinnet er fri for alle 
tanker eller alle psykiske projeksjoner, men det vil ikke si fore-
ning, ikke en gang å legge sammen, så denne forklaringen kan 
ikke godtas av innsiktsfulle mennesker. Verken fysisk trening 
eller opphør av sinnet er yoga. 
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En annen tolkning er Yogashcittavrttinirodhah. Det var en stor 
filosof som het Patanjali. Han sa dette for rundt to tusen år si-
den. Menneskesinnet har i hovedtrekk 50 tilbøyeligheter, og 
disse tilbøyelighetene, både i det indre og det ytre, fungerer i ti 
retninger.* Hver eneste tilbøyelighet fungerer i det indre og det 
ytre: så 50 x 2, og disse tilbøyelighetene fungerer i alle ti ret-
ninger: 50 x 2 x 10 = 1000. Tilbøyelighetene, uttrykkene er tu-
sen. Og disse tilbøyelighetene blir til slutt styrt av epifysen, 
konglekjertelen, og ikke av hypofysen, mesterkjertelen. På san-
skrit kalles epifysen sahasrára, «det som uttrykker seg i og styrer 
tusen retninger og vibrasjoner». 

I følge Patanjali er definisjonen «styre eller oppheve samt-
lige ett tusen tilbøyeligheter» (yogashcittavrttinirodhah). Kan-
skje har du styrt alle disse tusen tilbøyelighetene, men det vil 
ikke si at noe er blitt lagt sammen eller forent, så denne fortolk-
ningen er også meningsløs. Den kan ikke godtas av vise men-
nesker for denne fortolkningen har ingenting å gjøre med den 
egentlige betydningen av termen yoga. 

Så kommer vi til den endelige fortolkningen, Ananda Margas 
fortolkning: «Yoga er forening av den enkelte bevissthet med 
den Høyeste Bevissthet, Paramátmá» (saḿyoga yoga ityukto ji-
ivátmá Paramátma). Når det enkelte vesen, den enkelte bevisst-
het, blir ett med den Kosmiske Bevissthet er den foreningen 
yoga. I den foreningen mister enkeltbevisstheten sin identitet. 
Når elva kommer til havet, forblir den ikke lenger en elv. Den 
blir ett med sjøen. Den beste definisjonen av denne yogaproses-
sen er «Yoga er forening av den enkelte bevissthet med den 
Høyeste Bevissthet». 

 
* Øst, vest, nord, sør, opp, ned og de fire hjørnene: sørøst, nordøst, nordvest 
og sørvest utgjør de ti retningene. 
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Hva er stadiene? Sett at den lille gutten vil ta en mastergrad. 
Først må han lære seg alfabetet. Han kan ikke bare plutselig gå 
igjennom alle bøkene i filosofi eller realfag. Så det finnes stadier. 
Jeg sa akkurat at også blant mennesker finnes det tre typer: dyr 
i menneskelig skikkelse, mennesker i menneskelig skikkelse, og 
guder i menneskelig skikkelse—pashu, viira og deva. 

De som er som dyr må opphøye seg til menneske, til et gud-
dommelig nivå i menneskelig form. Å være som dyr vil si å alltid 
være opptatt med å spise, drikke eller sove—sånne ting. De må 
heve standarden sin for å bli menneske både i sinn og kropp. 
Denne typen utøvelse kalles pashvácára og ble lært ut av den 
Store Shiva for om lag sju tusen år siden. 

For de som er mennesker både i sinn og kropp, kalles ut-
øvelsen viirácára. Våre avadhútaer og avadhútikáer utøver 
viirácára. Viira betyr modig. Hvorfor kalles det modig? Det er 
fordi de kjemper mot sinnets lenker, de kjemper mot de sata-
niske lenkene. Så de er så absolutt modige. Det er to slags 
viirácára. Sør i Himalaya blir utøvelsen, som Shiva lærte ut, kalt 
viirácára. Nord i Himalaya—i Tibet, Kina, Sibir, osv.—kalles 
utøvelsen for ciinácára, «den kinesiske retningen». 

Fra det gamle India reiste den store tantriske yogien Vas-
histha til Kina for om lag fem tusen år siden for å lære den ki-
nesiske formen for viirácára, ciinácára, og den kinesisk-orien-
terte tantraen. For om lag femten hundre år siden reiste en stor 
yogi fra Kina, Pa Fa Hu Le het han, til Bengal for å gjenopplive 
ciinácára. 

De som er etablert i viirácára har opphøyd seg til deva-stan-
darden. De er guder i menneskelig skikkelse. Hva er betyd-
ningen av «gud» her? Her står «gud» med liten g, ikke stor G; i 
hunkjønn «gudinne». For Gud med stor G er det ingen hun-
kjønnsform; Gud er felleskjønn. Så hva er Gud? 
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Alt her i universet strømmer fra den Høyeste Gud—stor G. Alt 
er ulike bølger som kommer ut av, strømmer fra det Høyeste 
Vesen. Alle bølger har sin egen lengde, det finnes ikke to like 
bølger. Derfor sa jeg i Ánanda Sútram: «Forskjell er naturens 
lov, det finnes ikke absolutt likhet» (Vaecitryaḿ prákrtad-
harmah samánaḿ na bhaviśyati).  

Hvert eneste vesen har sin særegenhet, sin spesialitet. Det 
finnes ikke to ting eller uttrykk her i verden som er de samme. 
Disse uttrykkene for den Høyeste Bevissthet er devaer. Styreren 
av disse devaene, eller faktoren som råder over disse devaene, 
kontrolleren, er Mahádeva. Mahádeva vil si den Høyeste Gud, 
det Høyeste Vesen. Her er det g med stor G. De som har opp-
høyd sin status og er anerkjent som deva—deres mål er å oppnå 
av Mahádeva, oppnåelse av statusen som Mahádeva, å bli ett 
med det Høyeste Vesen. Dette er divyácára. Sjelene deres, ån-
dene deres, vesenene deres, eksistensene deres blir til slutt ett 
med Mahádeva. Så de er deva. 

Den første stilen, fra dyriskhet til menneskelighet kalles 
pashvácára. Det andre stadiet, eller den andre stilen, er viirácára 
sør i Himalaya og ciinácára nord i Himalaya. Som det endelige 
stadiet er divyácára for alle som ønsker å opphøye seg til det 
Høyeste Vesenets høyeste storhet. 

18. august 1979, Taipei 
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Universets kjerne 
Den Høyeste Bevissthet, Puruśottama, er kjernen i universet, 
universets sentrum, akkurat som sola er sentrum i dette solsys-
temet. Likeledes er Puruśottama—Parama Puruśa—sentrumet 
for hele dette kosmos. På samme måte som en mengde planeter 
direkte, og en mengde planeter indirekte, går rundt sola med 
eller uten eget vitende, går utallige levendegjorte og ikke-leven-
degjorte ting rundt det Høyeste Vesen med eller uten eget vi-
tende. De må det. Det finnes ikke noe alternativ. 

Når det gjelder solsystemet så kan en planet gå utover om-
fanget av et solsystem og komme innen omfanget av et annet 
solsystem. Men når det gjelder det kosmologiske systemet er 
systemet altomfattende og ett. Det er ett eneste kosmologisk 
system for hele kosmos, og den Høyeste Bevissthet er sentru-
met—kjernen. Ingen kan gå utover omkretsen av dette kosmo-
logiske systemet. Alle beveger seg rundt Han. 

De som ikke utøver åndelighet, beveger seg med eller uten eget 
vitende bort fra Han. Deres radius, avstanden mellom den en-
kelte og den Høyeste Bevissthet øker, men hun eller han kan 
ikke ende opp utenfor det kosmologiske systemet. Å ikke me-
ditere på Han, å ikke gjøre Hans arbeid, vil si å øke radien, å 
bevege seg vekk fra universets kjerne. Men de vil måtte forbli i 
det kosmologiske systemet. 

For de som mediterer på Han, for de som går den åndelige 
utøvelsens vei, fortsetter radien mellom den åndelige aspiranten 
og den Kosmiske Kjernen, den Høyeste Bevissthet, å minske og 
minske. Posisjonen til en som utøver åndelig meditasjon er sånn 
[Baba gjør håndbevegelser som viser at noe kommer nærmere 
til sentrumet av en sirkel]. For mennesker med en materialistisk 
innstilling, som går bort fra Han, men som fortsetter å gå rundt 
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og rundt Han, er dette posisjonen [Baba gjør håndbevegelser 
som viser en svær sirkel]. Sett at et menneske er et svært dårlig 
menneske, et fordervet menneske, hun eller han er her [langt 
borte]. Men hva skjer hvis vedkommende begynner med ånde-
lig meditasjon? [Baba viser med bevegelser at sirkelen blir 
mindre og mindre inntil den sirkulerende fingeren berører den 
stillestående fingeren i midten av sirkelen]. Vedkommende blir 
ett med Han. Selv om hun eller han er et dårlig menneske, et 
degenerert menneske, et fordervet menneske, vil hans eller hen-
nes radius til det Høyeste Vesen fortsette å minske dersom ved-
kommende utøver åndelighet, mediterer, lever et rent liv inntil 
vedkommende blir ett med den Høyeste Bevissthet. Dette er 
menneskelivets mål. 

Dere må alltid huske at dere er den Høyeste Bevissthets barn og 
at det er deres fødselsrett å være ett med Han. Det er deres fød-
selsrett å sitte på Hans fang. Ingen kan holde denne medfødte 
retten fra dere. Derfor bør dere alle, vitende eller uvitende, be-
visst eller ubevisst, gå mot Han og bli ett med Han. Dette er 
menneskehetens vei, og dette er den hovedsakelige faktoren 
som skiller et menneske fra et dyr. 

Hva vil skje når en ikke utøver åndelig meditasjon? Avstan-
den vil fortsette å øke. Vedkommende vil drive bort fra den 
Høyeste Bevissthet. Det er dyriskhetens vei. Dere må aldri 
støtte noen ideologi—noen filosofi som fører et menneske på 
dyriskhetens vei. Den åndelige veien er deres. Vær hundre pro-
sent menneskelige når dere er blitt velsignet med en menneske-
kropp, og fortsett å redusere avstanden til den Høyeste Bevisst-
het. Og bli til slutt ett med Han. 

20. august 1979 morgen, Taichung
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Kiirtan og dans 
Hva innebærer, hva er betydning av lalita mármika som dere 
danser? Hvordan setter dere benene? Tåen? Hvilken del av tåen 
er det? 

[Tilhørerne svarer: Dhae.] 
Denne delen er dhae. Og denne delen [fothvelvingen]? 
[Tilhørerne svarer: Dhin.] 
Denne delen er dhin. Og denne delen [hælen]? 
[Tilhørerne svarer: Tá.] 
Tá. Her [tåspissen] er dhae-delen. Dere berører jorda med 

denne dhae-delen. Dhae-delen betyr åndelig berøring, dhin-
delen betyr psykisk berøring, og tá-delen betyr fysisk berøring. 
Tá! Tá!—med maksimal styrke, med maksimal kroppstyngde. 

Dere er her på jorda. Dere har alle de verdslige oppgavene 
deres, alle de psykiske oppgavene, alle de åndelige oppgavene 
deres å gjøre, men presset deres på jorda må være minimalt. 
Dere bør øve så lite press på jorda som mulig slik at jorda ikke 
blir tvunget til å mene at dere er en byrde for jorda. Vær en res-
surs. Så ved å berøre jorda med denne delen [tåspissen] gir dere 
minst mulig press. Derfor skal dere berøre jorda med den delen. 
Ja, med dhae-delen. 

Når hånden er i denne stillingen hvilende nedover er det 
den mest naturlige håndstillingen, ikke sant? I alminnelighet er 
dette stillingen dere har, det er den mest naturlige fysiske stil-
lingen. Og når dere arbeider hardt vil hånden deres være i denne 
posisjonen. Dere kan ikke bruke en hammer i denne posisjonen 
[armen rett i været], kan dere? Nei. Dere må holde hånden i 
denne posisjonen [ned]. Dette er den mest naturlige fysiske stil-
lingen. Og dette er 90 grader [rett ut til siden]. Når dere holder 
hånden deres i denne stillingen, må dere bruke den psykiske 
styrken deres. Bare når sinnet deres vil det kan hånden deres 
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holdes sånn, ellers ikke. Ellers vil hånden deres være i denne 
posisjonen [ned]. Bare når viljen deres ønsker det, når viljen de-
res vil det, vil hånden være slik [i været]. Ikke sant? Vi sier: «Løft 
hånden,» og dere løfter hånden med den mentale styrken deres. 
Sinnet liker det; derfor er hånden løftet. Dette er måten å bruke, 
å trene sinnet på. Dette er fysisk [ned] og dette er mentalt [90 
grader]. 

Så hvordan holder dere hendene når dere gjør kiirtan, Lalita 
Mármika? Bruker dere mental kraft eller psykisk-åndelig kraft? 
Psykisk-åndelig. Det bør ikke være i denne stillingen [90 gra-
der]. I psykisk-åndelig tilnærming bør det være mer enn 90 gra-
der. Dette viser at hendene deres nå er prisgitt den Høyeste Be-
vissthet. Hendene deres er i denne stillingen [opp], ikke med 
deres psykiske kraft, men på grunn av den Høyestes nåde er 
hendene deres i denne stillingen. Så i Lalita Mármika må hen-
dene være mer enn 90 grader. 

Alt beveger seg her i universet. Ingenting er fastlåst. Ingenting 
er stillestående. Frivillig eller ufrivillig vil alle måtte bevege seg 
fra evighet til evighet, fra uendelighet til uendelighet. Denne 
bevegelsen fortsetter; i dette biologiske systemet, i dette zoolo-
giske systemet, botaniske systemet, arkeologiske systemet—fra 
den paleozoiske oldtiden for om lag 400 millioner år siden be-
veger jorda seg. Alt er i bevegelse foruten den Høyeste Kjernen, 
den Høyeste Bevissthet. Den Høyeste Bevissthet er stillestå-
ende helt enkelt fordi Den er supra-romlig, supra-temporær og 
supra-personlig. Hadde Den vært innen omfanget av tid, rom 
og person ville Han også vært i bevegelse. Alt innen omfanget 
av tid, rom og person er i bevegelse. Denne bevegelsen er uni-
versets system. Det er situasjonen. 

Så i menneskelivet, der et menneske ikke ønsker å gjøre noe, 
går vedkommende bevisst eller ubevisst imot universets iboende 
ånd. For universets sjel er bevegelse. På sanskrit kalles dette 
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universet for jagat; jagat betyr det vesenet hvis karakteristikk, 
hvis natur, er å bevege seg. Her beveger alt seg. 

I disse svært mange systemene for zoologi, botanikk, arke-
ologi og så mange arkeologiske tidsaldre (paleontologiske) tids-
aldre—tertiærtiden, krittiden, pliocentiden, miocentiden, oli-
gocentiden, den mesozoiske epoken, den cenozoiske epoken—
en mengde tidsaldre har funnet sted her i verden med sine sær-
trekk i litosfæren, i atmosfæren, i dyreriket, i den psykiske ver-
den, i løpet av de siste 400 millioner årene; i alt dette ser den 
Høyeste Bevissthet alt som skjer. Han vet hva som skjer, hva 
som skjedde, og hva som vil skje. Må det en bok til? Fantes det 
noen bok den gang universet ble innledet? Og vil det teoretisk 
sett finnes noen som kan nedtegne slutten når denne verden, 
denne særlige verdenen vil opphøre? Kun den Høyeste Bevisst-
het vil vite det. 

Alt er i bevegelse. Men der det er bevegelse vil det måtte 
finnes et startpunkt og det må finnes et endepunkt. Hvor er det 
innledende punktet og hvor er det fullbyrdende punktet? De 
sammenfaller. Hva vil sammenfallende si? Å komme til ett 
punkt. 

Alt begynte med den Høyeste Bevissthet, og ved å tilbake-
legge lange avstander, gjennom så mange fysiske, psykiske og 
vitale forvandlinger, er de skapte vesenene her og nå i sin nåvæ-
rende tilstand, og de vil gjennomgå så mange forvandlinger og 
til slutt bli ett med den Høyeste Bevissthet, startpunktet. En 
mengde forandringer—fysiske, mentale, åndelige, vitale. Noen 
er her, noen planter der, dyr her, uutviklete dyr der, utviklete 
dyr, kuer, bøfler, apekatter, aper, apemenneske, protoape, 
australopithecus, javamenneske, kinamenneske, gorilla, 
sjimpanse, orangutang, pygme, zulu, og endelig det moderne 
mennesket, det høyt utviklete mennesket, mennesket som ble 
ett med den Høyeste Bevissthet. Dette er den psykiske gangen. 
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Så hvert eneste menneske er et eller annet sted på denne linjen, 
her eller der eller her eller der. Så jeg kan si, eller snarere kan vi 
si at vår bevegelse er en bevegelse fra ufullkommenhet til full-
kommenhet. Forstår dere? Liker dere det? Er det en velsmak-
ende rett? 

Så dette er bevegelsen, bevegelsen går fra – [noen svarer: «… 
ufullkommenhet til fullkommenhet.»] Ufullkommenhet til full-
kommenhet. Og derfor har jeg sagt at reell utvikling, virkelig 
framgang ikke kan skje i den fysisk verden eller i den psykiske 
verden. Reell framgang skjer når nærheten til den Høyeste Be-
vissthet tiltar; at en kommer nærmere den Høyeste Bevissthet. 
Det er framgang, progresjon. Men hvis sinnet, når det beveger 
seg på den måten, forblir i den tilstanden, hvis átmá, ånden, 
forblir i den posisjonen [nede, slumrende] og mennesket finner 
opp nye klær, og tv, eller radio, eller så mange teleprintere og en 
mengde nyere ting, er det framgang? Nei, progresjon er—hva 
da? Når mennesket kommer nærmere dette [sjelelige] punktet. 
Bare det er framskritt. 

Så framgang skjer kun på det åndelige området. På de fy-
siske og psykiske områdene vil det ikke være framgang. Dere vil 
forbli der dere var. Bare når ånden deres, átmanen deres, kom-
mer nærmere startpunktet, det er den eneste framgang, og der-
for kan det finnes framgang kun på det åndelige plan. Er dere 
med? På fysiske områder, nei. Sett at et menneske er mentalt 
som en apekatt og han er iført en flott silkedress og kjører et 
ultramoderne kjøretøy, men har det skjedd noe fremskritt? Han 
er på apestadiet, ikke på det menneskelige stadiet. Så han er en 
ape, en velkledd apekatt. Det vil ikke skje noe som helst fram-
skritt på de fysiske og psykiske områdene. 

Så hva er åndelighet? Åndelighet er det som hjelper dere til 
å bevege dere mot målet, som finnes der dere begynte den lange 
reisen deres. Å vende tilbake til det opprinnelige hjemmet etter 
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å ha gått gjennom en mengde liv er den åndelige utøvelsen og 
den åndelig progresjonen. Når dere beveger dere slik, når dere 
er på, si det ikke-levendegjorte stadiet—stein, jord, vann—der-
etter plante, og så dyr—opp til dyrestadiet er sinnet veldig uut-
viklet. Det kan ikke gjøre noe på egenhånd. Alt uutviklete ve-
sener gjør er ansporet av instinkter, medfødte instinkter. 

Dere kjenner til blekkspruten, et vanndyr. Folk spiser den. 
En åttefotet skapning i vannet, i havet? I noen grad ser den ut 
som en edderkopp, dere må gjerne si vannedderkopp. Blekk-
spruten er et vanndyr. 

Jeg sier at under det menneskelige nivået er de fleste skap-
ninger ledet av—hva? Medfødt instinkt, og ikke av intellekt. 
Har dere sett vannbøfler? Jo, dere har sett dem. Og dere har 
også sett kuer. Og har dere sett oksekjerrer? En kjerre trukket 
av okser? Har dere sett bilde av det? Med en kjerre, en hjulkjerre 
trukket av okser. Og likedan kan det finnes en bøffelkjerre, 
trukket av bøfler. Men dere vet, bøffelen er villere av instinkt 
enn kua. Herfra kan dere reise til Tainan med bøffelkjerre. Det 
vil ta lang tid—før i tiden pleide folk å reise sånn, men det tar 
tid. Men hvis dere reiser dit med bøffelkjerre, det kan skje, men 
ettersom bøffelen er villere av instinkt, det som vil skje er at på 
veien fra Kaohsiung til Tainan er det en sjø, og bøffelen vil dra 
ut i sjøen med kjerra og passasjeren på lasset. [latter] Den har et 
så vilt instinkt. Men kuer er blitt mer intelligente som følge av 
sin langvarige omgang med mennesker, i om lag tjuefem tusen 
år. Bøfler er også blitt temmet, ser dere, men bare i fem tusen 
år, ikke lenger. Det er ikke lenge siden de var villdyr. 

Finnes det bøfler her i Taiwan? [«Ja.»] 
Nå har dere skjønt det. Dyr som i noen grad er utviklet 

mentalt, åndelig, som apekatter, hunder, de har et visst intellekt. 
Selv om de ledes av instinkter er intellektet deres utviklet i en 
viss grad ettersom de har hatt nær omgang med mennesker. En 
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hund kan frakte en stormlykt på denne måten, kan bære en 
pinne på denne måten. Den kan føle sin herres plager og gleder. 
Noen ganger kan den se, kan den iaktta drømmer. Hunder og 
apekatter kan se drømmer, andre dyr kan ikke det. 

Bevegelsen skjer på denne måten og vil fortsette slik. Blekk-
spruten er der i vannet og en krabbe er også der. Og krabben 
beveger benene sine slik. Dere vet hva krabber er? Med mange 
ben, og to sentrale ben? Finnes de her? Det er mange svære 
krabbeslag også. Krabben er blekksprutens favorittmat, og når 
blekkspruten ser måten krabbens ben beveger seg på vet den at 
det er en krabbe. Hvis dere dreper en krabbe og renser den og 
legger den fram for en blekksprut vil ikke blekkspruten spise 
den. For blekkspruten vil si: «Nei, nei, nei, dette dyret beveger 
ikke bena sine på den måten så det er ikke min mat.» Er dere 
med? Dyrene ledes av instinkter, men et menneske ledes av in-
tellekt. 

Nå sier menneskelig intellekt at menneskelig framskritt bare 
finnes på det åndelige området; på de fysiske og psykiske nivå-
ene vil det ikke finnes framskritt. Og hvis et menneske, til tross 
for å ha et utviklet intellekt, ikke bruker intellektet sitt, er det 
ikke verre enn et dyr? For et dyr har ikke noe intellekt—det har 
ingen mulighet til å bruke intellekt—men et menneske har in-
tellekt og hvis dette intellektet selv da ikke blir brukt og nyttet, 
da er vedkommende så absolutt lavere enn et dyr. Et dyr er hjel-
peløst, det har ikke noe intellekt, men et menneske er ikke hjel-
peløst, det har intellekt; og den som har slikt intellekt bruker 
det ikke. Så et menneske som ikke er på den åndelige vei—enkel 
logikk sier at vedkommende er lavere enn dyr. 

Er vedkommende som planter? Er det som planter? Er det 
mennesket som en plante? Nei, nei, det er lavere enn en plante. 
En plante kan ikke utøve åndelighet for den har ikke noe intel-
lekt, den er ledet av instinkt. Så et menneske med utviklet 
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intellekt—hvis det mennesket ikke beveger seg på det åndelige 
sporet er det verre enn til og med en plante. Jeg antar at jeg er 
ganske tydelig her? Så prøv å bring hver og en på den åndelige 
vei. Det vil være den største tjenesten til menneskesamfunnet. 

21. august 1979, Kaohsiung
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Selvsuggesjon og ytre 
innprenting 
Om psykiske bølger og parallellitet sa jeg at det er to ting for 
selvsuggesjon og ytre suggesjon. 

Selvsuggerering gjøres gjennom hva? Når du gjentar man-
traet ditt. Hva vil det si å gjenta mantra? Er det et indre eller 
ytre akustisk uttrykk? 

Når du sier noe høyt sier du f.eks. «Ráma», et muntlig ut-
trykk, ytre uttrykk. Så hva bruker du når du gjentar mantraet 
ditt? Kun den indre stemmen. Hva gjør du når du tenker? Du 
sier noe inni deg. 

Hva er tenkning? Å si noe i det indre. Å tenke vil si å snakke 
inni seg. Bare forsøk å tenk på noe, snakke i sinnet ditt. Da vil 
ingen høre noe. Og når du snakker i det ytre, bruker stemme-
båndet i det ytre, kan andre høre det. 

Og så finnes det et tredje slags uttrykk. Dette er ytre uttrykk 
som bare du kan høre. Hva kalles det? Hva heter det på sanskrit? 
Upáḿshu. [snakker høyt:] Ráma, Ráma, Ráma. Ytre muntlig 
uttrykk. [Baba lukker øynene og venter litt] Indre. [Baba beve-
ger leppene] «Rama». Du kan høre det, andre kan ikke det. 
Upáḿshu. 

I Tainan fortalte jeg dere at virkelig framskritt skjer på det 
åndelige plan, ikke på fysiske eller psykiske plan. Framskrittet 
deres består enten i selvsuggerering eller i suggesjon (innpren-
ting) utenfra, når dere sier noe sånt som … «Sudarshan, vær et 
fullkomment menneske. Sudarshan, vær et fullkomment men-
neske.» Når dere sier noe i det indre, hva er det? Det er selvsug-
gesjon. Sudarshan gir selvsuggesjon til Sudarshan. Skjelneevnen 
leder Sudarshans sinn mot den fullkomne tilstanden av 
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Sudarshan. «Vær et fullkomment menneske.» Det mentale bil-
det er i Sudarshans sinn. Og Sudarshans skjelneevne sier: «Su-
darshan, vær et fullkomment menneske.» Sudarshans skjelne-
evne fører til den fullkomne skikkelsen. Skjønner dere psykolo-
gien? Hva er det? Det er selvsuggerering. «Jeg må være et godt 
menneske. Jeg må være en god gutt. Jeg må gjøre noe konkret 
for verden. Jeg vil ikke være redd noen her i verden. Jeg må være 
en god gutt. Jeg må gjøre noe konkret for verden. Ingen makt i 
himmel og på jord kan hindre meg.» Hva er disse tingene? Selv-
suggesjon. Jeg tror at begrepet selvsuggesjon er forstått av dere 
nå. Jeg brukte det ordet i DMC. 

Når noen sier: «Sudarshan, vær en god gutt. Sudarshan. Vær 
et fullkomment menneske. Sudarshan, begynn livet ditt på ny, 
glem alle dine tidligere feil og ugjerninger.» Hva er dette? Ytre 
innprenting. Suggerering utenfra. 

Hva er den beste selvsuggesjonen, hva bør du bruke? Du må 
gjenta mantra, alltid bruke ditt Iśt́amantra. Det er den beste 
selvsuggereringen. Selv; selvstendighet vil si selvstyre. Selvgjort 
av selvet. 

Og hva er den beste ytre innprentingen? Når du befinner 
deg i godt selskap kommer det ytre suggesjon fra det gode sel-
skapet. Her får du suggesjon utenfra. Denne ytre innprentingen 
styrker vitaliteten i selvsuggesjonen. Så ytre innprenting er en 
nødvendighet, er uunnværlig for et menneskes åndelige utvik-
ling. Denne ytre innprentingen kalles satsauṋga på Sanskrit. 

Hva er satsauṋga? Har dere forstått hva ytre suggesjon er? 
Det foregår så mange gode diskusjoner. Disse diskusjonene vil 
påvirke sinnet ditt—avstedkomme ytre innprenting. Nå er det 
ikke sånn at du bør søke all slags selskap eller forbindelser for å 
få ytre suggesjon. Hvis du er sammen med tyver kan de si: «Stjel, 
stjel, stjel mer og mer.» Dette er også en form for ytre innpren-
ting. Med selvsuggesjon er du garantert at det vil bli hundre 
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prosent suksess på grunn av det mantraet, den innprentingen. 
Med ytre innprenting vil det finnes både godt selskap og dårlig 
selskap. Og den ytre innprentingen som kommer fra dårlig sel-
skap kan være skadelig for din fremgang; og ikke bare for din 
fremgang, men for hele menneskehetens fremgang. Hvis du blir 
et monster, vil mengder av mennesker bli ødelagt av deg. Så en 
må velge sine venner med omhu. Det er dette som på sanskrit 
kalles satsauṋga. Sat betyr god, og sauṋga betyr forbindelse = 
satsauṋga. Sadvipra, en som er en god intellektuell. 

Hva er godt og hva er dårlig? Det foregår en konstant kamp 
mellom godt og dårlig. I sinnet ditt, i samfunnet vårt, i landet, 
i hele menneskesamfunnet. En evig kamp mellom godt og dår-
lig. Når godt trumfer dårlig, når resultatet går i favør av godt, 
kalles resultatet for skjelneevne, den ekte og etablerte skjelneev-
nen. På sanskrit heter skjelneevne viveka. 

Så hva er godt og hva er dårlig? Hva er Sat og hva er Asat? 
Den fysiske, mentale eller åndelige handlingen som hjelper deg, 
eller din forbindelse i utviklingen av ditt åndelige liv, som mins-
ker avstanden mellom deg og din Herre, er godt. Og dine fy-
siske, psykiske eller åndelige handlinger som øker avstanden 
mellom deg og din Herre er dårlige. Det som oppmuntrer nær-
heten mellom deg og din Herre, målet ditt, ditt idealistiske mål, 
slik at den avstanden reduseres, minsker, er godt. Og når den 
økes er det dårlig. 

Så når du velger omgang bør du være omhyggelig med at 
dens samtaler, dens aktiviteter, dens planer og programmer vil 
minske avstanden mellom deg og din Høyeste. Dette er 
satsauṋga, god omgangskrets. Ellers er det asatsauṋga. Selv mer 
avanserte intellektuelle diskusjoner er ikke nødvendigvis 
satsauṋga hvis det ikke har noe å gjøre med å redusere avstanden 
mellom deg og din Herre, deg og ditt Mål. Den slags intellek-
tuell samtale kalles med mine ord for intellektuell 
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ekstravaganse, baoddhika amitavyayitá. Satsauṋga og 
asatsauṋga. Når det leder deg på Herrens vei, er det satsauṋga. 
Fra dette øyeblikk bør dere alltid gå inn for å ha godt selskap. 
Den satsauṋgaen vil gi dere ytre suggesjon. 

Handlingene til de som holder seg til godt selskap og mins-
ker avstanden mellom det Største og aspiranten kalles puńya. 
Og de som går inn for å øke avstanden, deres handlinger kalles 
pátaka. dyd og fordervelse—puńya og pátaka. 

I skriftene heter det: «Gjør godt døgnet rundt—Kuru 
puńyam ahorátram.  Ahorátram betyr døgnet rundt. Ahoh vil si 
fra soloppgang til solnedgang, ikke til null timer ved midnatt; 
soloppgang til solnedgang. Og rátri betyr solnedgang til solopp-
gang. Ahorátri vil si 24 timer. 

Dere bør gjør godt, puńyam døgnet rundt (kuru puńyam 
ahorátram). 

Så kan dere spørre: «Hvordan kan jeg gjøre godt når jeg so-
ver? Når jeg er våken kan jeg gjøre godt, men hvordan kan jeg 
gjøre godt i søvne? Kan dere? Ja, dere kan. Hva er forskjellen på 
vane og natur? Når vane blir ett med tilværelsen deres kalles det 
natur, deres vesen. 

Anta at du er et avholdsmenneske. Hva vil avholdsmennes-
ket si? Nå tilbød en venn deg alkohol, og etter tre dager tilbød 
vennen deg et nytt glass alkohol og du tok imot. Siden er det 
blitt din vane at du ikke vil kunne være uten alkohol. Da er det 
blitt en vane. Til slutt vil alkohol drikke deg, det er ikke du som 
drikker den. Derfor sier legen at du må slutte med det. Alle vil 
si at du må slutte med det ettersom du er blitt hjelpeløs. Det er 
blitt din natur. Med vedvarende praksis og under omstendighe-
ters press blir en tilvendt og ved å oppmuntre denne tilvenn-
ingen blir den til slutt ens vesen. 

Dette er selvsuggesjon: «Nå er det tid for min meditasjon.» 
Hva vil det si? Du prøver å tilvende deg. Men når du ikke kan 
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leve uten meditasjonsstunden (púja) er det blitt din natur. Prøv 
å gjør det til hva—vane eller vesen? Vesen. Jeg drikker ikke en 
dråpe vann før jeg har gjort púja. Hvorfor? Det er blitt min na-
tur. Og jeg ønsker at dere alle også skal gjøre det til deres natur. 

Hva vil skje når selvsuggesjon er din natur? Når du sover, vil 
du fortsette med den mantragjentakelsen (japa) i det ubevisste 
sinnet ditt. Du sover, så det bevisste sinnet er ikke aktivt. Du 
drømmer ikke, så det underbevisste sinnet ditt er heller ikke ak-
tivt. Men det ubevisste sinnet eksisterer. Gjentakelse av man-
traet vil skje automatisk. Du gjør godt døgnet rundt. Når du 
sover, vil du være i gang med mantragjentakelsen din. Gjør godt 
døgnet rundt, kuru puńyam ahorátram.. 

Og dere bør alltid oppmuntre til fellesskap i godt selskap—
med de som gjør godt. Og alltid unngå fellesskap med de som 
synder—de som gjør ondt. Sånt selskap vil forderve folk, dege-
nerere folk. Det finnes to slags synder (pátak), to kategorier, to 
grener. Den ene formen for synd er å gjøre det en ikke burde 
gjøre (pápa) her i livet, den andre er vil si å gjøre det en ikke bør 
gjøre (pratyaváya). Ikke stjel. Hvis du stjeler vil det være pápa 
ettersom du begår noe som ikke burde begås i livet. Pratyaváya 
vil si å ikke gjøre det en burde gjøre her i livet. Du bør hjelpe et 
menneske som sitter i en klemme. Du bør hjelpe den lidende 
menneskeheten. Dette er ting en burde gjøre her i livet. Hvis du 
ikke gjør det, begår du pratyaváya. Pápa + pratyaváya = pátaka. 
Det finnes to slags synd, pátaka. 

Gjør alltid godt og unngå alltid å gjøre ondt. Prøv alltid å 
være sammen med de som gjør godt. Vær aldri sammen med de 
som gjør ondt. Dette fordi de dydige (puńyavána) menneskene 
som gjør godt vil tilføre deg ytre innprenting, god ytre sugge-
sjon. Syndere vil gi deg negativ ytre innprenting, og deres sug-
gesjoner skader menneskesamfunnets fremskritt. 

23. august 1979, Taipei 
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De to menneskelige 
tilnærmingsmåtene 
Hva er dette? Hva er dette? «Det er en blomst.» Hvordan kunne 
dere si at det er en blomst? Fordi en bestemt lysbølge kom og 
berørte øynene deres, og en liknende blomst skapes i sinnene 
deres. Egentlig ser dere ikke blomsten; dere ser det mentale bil-
det av blomsten i det indre. Henger dere med? Dere ser aldri 
noen ting, dere hører aldri noen ting, dere rører ikke en gang 
noen ting. Når dere ser noe eller rører ved noe skapes den til-
svarende vibrasjonen i sinnet deres. Og da føler dere at dere ser 
blomsten, eller dere føler at dere hører en sang, eller dere føler 
at dere rører ved noe varmt eller kaldt. 

I virkeligheten kommer dere aldri i fysisk kontakt med noe. 
Kontakten deres med alt går via sinnet deres., via nervetrådene 
deres, via nervecellene, og hele det objektive sinnet deres. Når 
dere føler og ser er det en indre projisering ved hjelp av nervene 
deres. 

For et mysterium! Det er et stort mysterium at uansett hva 
dere oppfatter eller hva dere begriper—alt er inni dere, ingen-
ting er utenfor dere. Derfor er det sagt at hele universet finnes i 
dere i miniformat. Dere ser den psykiske projeksjonen av den 
materielle verden, og derfor sier jeg at det menneskelige vesen 
er mer psykisk enn fysisk. Tilværelsen deres er viktigere i den 
psykiske verden enn i den fysiske verden. Men i DMC sa jeg at 
dere må opprettholde parallellitet—samsvar—mellom deres 
egne bølger, innprentende bølger og åndelige bølger. 

Det finnes to slags menneskelige tilnærminger—ytre-indre 
og indre-ytre. Her er en blomst. Bølgene går fra den ytre verden 
til øyet, så gjennom synsnerven til nerveceller og til slutt til 



De to menneskelige tilnærmingsmåtene 

93 

hjernen. Der blir en liknende blomst skapt i sinnet i samsvar 
med lysbølgene utenfor kroppen deres. Denne bevegelsen er fra 
ytre til indre. Den er noe ytre, og det den avstedkommer finnes 
i sinnet ditt, det vil si ytre til indre. Ytre-indre—skapt utenfor, 
men går inn. Dette er et emne for anvendt psykologi. 

Det kan også skje indre-ytre bevegelse, skapt inni sinnet og 
sendt ut. Sett at dere har skapt en elefant i sinnet deres og dere 
har en sterk ektoplasmisk struktur. Ved hjelp av denne sterke 
ektoplasmiske strukturen kan dere skape tilsvarende vibrasjoner 
utenfor. Den eksterne projeksjonen kan ses av deg og av andre. 
I sinnet ditt skaper du en ektoplasmisk elefant og den elefanten 
projiseres utenfor. Andre kan se den. I psykologiske termer kal-
les det for en positiv hallusinasjon. 

Likeledes kan det finnes en ytre elefant, og med hjelp av din 
ektoplasmiske kraft trekker du vekk lysbølgene som strømmer 
fra den ytre elefanten. Alle vil se at det ikke er noen elefant der 
selv om det faktisk finnes en elefant der. I psykologi kalles dette 
for negativ hallusinasjon. En positiv hallusinasjon vil si at det 
som synes å finnes ikke finnes, og en negativ hallusinasjon vil si 
at det som faktisk finnes tilsynelatende ikke finnes. Skjønner 
dere? 

Nå, for dere finnes det to verdener, den ytre verden og den 
indre verden. Bølger fra utsiden kommer inn i den indre verden, 
og ektoplasmiske bølger som manifesterer seg sterkt kan skape 
sterke utadrettede bølger. For å kunne skape positive hallusina-
sjoner eller negative hallusinasjoner må det alltid være utadrettet 
projisering av tankebølgene dine.  Dette er et veldig attraktivt, 
interessant og intellektuelt emne. 

Men hva skjer for den Høyeste Bevissthet? Hvem er den 
Høyeste Bevissthet? Den Høyeste Bevissthet vil si Han som 
med Sin ektoplasmiske kraft skaper alt. Når et menneske har 
hengivelse kan vedkommende være en vitenskapelig anlagt 
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person eller ikke, men vedkommende kan forene sin tilværelse 
med den Høyeste Bevissthet som følge av sin ekstreme kjærlig-
het til den Høyeste Bevissthet. I så fall vil vedkommende bli ett 
med den Høyeste Bevissthet. Da vil hun eller han ikke lenger 
bevare en egen identitet. Sett at vedkommende heter hr. Josef. 
Når han blir ett med den Høyeste Bevissthet finnes det ikke 
lenger noen hr. Josef. 

Så den Høyeste Bevissthet er én. Du, lille jente, kan du 
danse? Ja. Kan du synge? Ja. Er du flink til å male? Ja. Kan du 
snakke fransk? Nei. Nå har du en mangel. Så alle mangler noe. 
den Høyeste Bevissthet har to mangler. Den ene er at Han ikke 
kan skape en annen Høyeste Bevissthet. Den som elsker Han, 
som kommer i nærkontakt med Han, vil også bli den Høyeste 
Bevissthet, men den Høyeste Bevissthet forblir én. Magnet og 
jern. Når jernet kommer i kontakt med magneten blir jern og 
magnet ett vesen. Så den Høyeste Bevissthet forblir én. Kjenner 
dere navnet Huang Ho?* Hva skjer når den kommer i kontakt 
med Stillehavet? Når en person kommer i kontakt med den 
Høyeste Bevissthet forblir en ikke en person. En blir slukt opp, 
akkurat som Huang Ho. 

Den Høyeste Bevissthet har to mangler. Han kan ikke 
skape en annen Høyeste Bevissthet. Den Høyeste Bevissthet er 
alltid én. Den andre mangelen er at Han ikke kan hate noen. 
Sett at du misliker en person. Du vil si: «Jeg vil ikke se deg. Jeg 
hater deg.» Du sier kanskje sånt når du er misfornøyd. Du kan 
også si: «Kom deg ut! Kom deg ut!» Men den Høyeste Bevisst-
het kan ikke hate noen. Hvis den Høyeste Bevissthet hatet deg, 
hva kunne han ha sagt? «Kom deg ut! Kom deg ut!» Da kunne 
du ha utfordret Han. «Den Høyeste Bevissthet, du finnes over-
alt, og likevel beordrer Du meg ut. Hvor skal jeg gå?» Da vil den 

 
*  Den gule elv, Yellow River, Kinas nest største elv. 
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Høyeste Bevissthet måtte si: «Gå utenfor Mitt område.» Men 
utenfor finnes det ingenting. Alt er inni. Så da vil du utfordre 
den Høyeste Bevissthet: «Enten bytter du navn eller trekker til-
bake din ordre.» Skjønner dere? 

Så det er to ting den Høyeste Bevissthet ikke kan gjøre. Han 
kan ikke skape en annen den Høyeste Bevissthet, og Han kan 
ikke hate noen. Selv ikke et dårlig menneske kan Han hate. Alle 
er Hans skapninger. Anta at du har skapt en fyllik i sinnet ditt, 
et dårlig menneske. Du kan ikke hate det mennesket ettersom 
det er i sinnet ditt. Så den Høyeste Bevissthet kan ikke hate. 

Nå sa jeg at for dere finnes det to verdener, den ytre verden 
og den indre verden. For dere finnes det ytre-indre vibrasjoner 
og indre-ytre vibrasjoner. Men for den Høyeste Bevissthet er alt 
inni, alt er i det indre. Ingenting er utenfor, ingenting er i det 
ytre. Så for Han kan det verken finnes ytre-indre projeksjon el-
ler indre-ytre projeksjon, for alt er inni, ingenting er utenfor. Så 
alt Han tenker i Sitt sinn ser andre som virkelighet. Dere ser 
Stillehavet i det ytre, men for den Høyeste Bevissthet er Stille-
havet inni sinnet Hans. Han har skapt havet i Sitt sinn og Han 
ser det mentalt. En trenger ikke øyne for å se mentale ting. Hvis 
du skaper en tiger i sinnet ditt, trenger du øyne for å se den? 
Tigeren du skapte vil du se mentalt. Den Høyeste Bevissthet 
trenger ingen øyne for å se noe som helst. Han ser med sine 
mentale øyne. For Han er ingenting utenfor. Alt er i det indre. 

Men hva vil en intellektuell gjøre? Mange lærde er oppblåst 
av forfengelighet. Har dere sett enkelte lærde som er veldig for-
fengelige, som er stolte over intellektet sitt. Dere har sett sånne. 
Kan de bli ett med den Høyeste Bevissthet? Aldri, for den psy-
kiske projiseringen deres går mot den ytre verden. De ønsker 
seg mer navn og berømmelse, for å etablere seg på forfengelig-
hetens arena. De som er intellektuelt forfengelige vil aldri kunne 
komme i nær kontakt med Han. 
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De som etablerer seg i kraft av sine praktiske evner vil være 
opptatt av handlinger. Hva er handling? Handling vil si relativ 
stedlig endring. Når stedet er endret vil dere si at det har vært 
utført en handling. Det er en relativ endring i sted og ikke noen 
absolutt endring. De som er opptatt av praktiske evner gjør det 
i tid, rom og person, men den Høyeste Bevissthet er hinsides 
omfanget av tid, rom og person. Så i kraft av ens evne til å agere 
kan en ikke oppnå Han. 

Så hvordan kan en oppnå Han? De sier det er veldig, veldig 
lett. Hva må en gjøre? «Å Herre, jeg er Din skapning. Jeg er 
Din. Jeg står til Din disposisjon. Denne kroppen er en maskin. 
Bruk den.» Men dere må gjøre en ting, Hva? Mangler den Høy-
este Bevissthet noe? Det finnes to mangler. Han kan ikke skape 
en annen den Høyeste Bevissthet og kan ikke hate noen, men 
er det noe som mangler med den Høyeste Bevissthet? Det er 
ingenting som mangler—navn, berømmelse, penger, osv.—et-
tersom hele universet finnes i Hans sinn, så alle ting i universet 
er Hans. Han mangler ingenting. 

Men den sanne hengivne sier: «Å Høyeste Bevissthet, det 
finnes så mange store hengivne, og jeg er bare en vanlig hengi-
ven, den verste hengivne. Men Herre, de som er Dine store hen-
givne har gjort en ting. De har stjålet sinnet Ditt.» Ettersom 
den Høyeste Bevissthet elsker Sine hengivne så høyt er sinnet 
Hans stjålet av dem. Nå er den Høyeste Bevissthets sinn stjålet 
av Hans hengivne, så Han mangler en ting—sinn. Sinnet Hans 
er tatt av Hans hengivne. «Å Herre, dine hengivne har stjålet 
sinnet Ditt, så Du mangler en ting. Du har mistet sinnet Ditt. 
Gjør en ting, Herre, ta mitt sinn. Ikke la noe mangle i Deg. Jeg 
gir Deg mitt sinn. Ta det imot.» Så de hengivne er veldig intel-
ligente, de er mer intelligente enn intellektuelle, og mer intelli-
gente enn de som er opptatte av praktiske evner. 

24. august 1979, Taipei
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Akustiske røtter; 
grunnlyder 
Vet dere hva en ytring er? Det er en samling ord. Og hva er et 
ord? En samling stavelser. Og hva er en stavelse? En samling 
bokstaver. Og hva er en bokstav? En bestemt bølgelengde, eller 
et særlig akustisk uttrykk. Alt kommer fra det Høyeste Vesen, 
så mange lys, lyder, så mange berørende vibrasjoner… Ssh!—
varm! Tssh!—veldig kald! Disse er vibrasjoner, som oppstår i 
berøring, med ulike bølgelengder. På samme måte kommer 
også den akustiske bølgen, lyduttrykket, fra selve kilden, fra 
selve kjernen, fra selve det styrende punktet i universet—som vi 
sier er den Høyeste Bevissthet (Parama Puruśa). 

Det finnes utallige lyder. Ta bokstaven a. På engelsk er det 
22 måter å uttale denne lyden a på. A-N-T, “ant”. Men E-L-
E-P-H-A-N-T, «eleph-ent”, ikke “eleph-ant”. Her er A-N-T 
ikke “ant” men “ent”. Samme A-N-T uttales «ahn» på fransk, 
«elephahn.» Samme vokal eller samme konsonant kan ha en 
mengde lyder. Selv piktografiske lyduttrykk kan uttales på en 
måte på mandarin, på en annen måte på shanghai, på en tredje 
måte på katonesisk, på en fjerde måte i Nord-Japan, og på en 
femte måte i Sør-Japan. Så mange uttrykk, utallige uttrykk for 
menneskelig stemmebruk. «Akustisk» betyr «det som gjelder»—
hva? Det latinske begrepet for «vedrørende lyd» er akustisk, for 
«vedrørende øret» aurikulært, «vedrørende øyet» okulært, og 
vedrørende synet optisk. Alle disse er latinske ord.  

Disse mange uttrykkene er alle hellige. Alle lyder er hellige, 
ingen lyd kan være dårlig for alle kommer fra det Vesenet. Alle 
menneskelige uttrykk er så absolutt hellige. Alle språk er så 
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absolutt hellige. Derfor viser jeg respekt, har aktelse for all ver-
dens språk. Alle er like verdige. 

Hvis vi nå forsøker å bringe disse uttrykkene—en mengde 
uttrykk—sammen, ville det være hinsides menneskelig evne, 
men vi kan forsøke. Og med menneskelig innsats er disse ut-
trykkene blitt brakt innen et omfang av 50 grunnleggende lyder. 
De femti vesentlige lydene styres av 50 vesentlige kjertler og 
bikjertler i menneskekroppen. 

I morges sa jeg noe om bukspyttkjertelen. Der er det ti 
bikjertler, og hver av dem har en bestemt lyd. Av de 50 lydene 
er ti styrt av bukspyttkjertelen—d́a, d́ha, ńa, ta, tha, da, dha, na, 
pa, og pha. Hver eneste lyd har noe å gjøre med den fysiske 
verden og med den mentale verden. Disse ti lydene styrer ti til-
bøyeligheter i menneskesinnet—blyghet, frykt, osv. 

Sett at alle de lydene blir uttrykt samtidig. Hva vil skje? Sett 
at dere går på et marked. Noen vil si: «Hvor mye koster pote-
ter?» Noen vil si: «Hva koster aubergine? Hva koster kjøtt?»—
sånn. Og selgeren vil si: «Jeg skal ha så mye for det,» og kunden 
vil si: «Nei, nei, nei, jeg gir ikke mer enn det.» Så mange lyder. 
Men hvis dere går litt bort, si hundre meter fra markedet, hva 
blir lyden da? Noe sånt som «hauvauvauvauva». Til sammen vil 
alle lydene skape en egen felles lyd, ikke sant? Vil dere høre «po-
tet» eller «bønner» eller «blomkål» på avstand? Nei, dere hører 
den felles lyden «hauvauvauvauva». Riktig? På samme måte vil 
alle de lydene, utallige lyder, som er brakt sammen i den store 
gruppen av 50 lyder, til sammen skape en felles lyd i universet. 
Den felleslyden er aum, A-U-M. 

Hør nå på disse tre lydene i aum, a, u, ma. De representerer 
skapelsen, opprettholdelsen, og ødeleggelsen. Den første lyden, 
a, representerer skapelse; den andre lyden, u, representerer opp-
rettholdelse; den tredje lyden, ma, representerer ødeleggelse. Så 
alle de utallige lydene, alle de 50 lydene, er representert ved disse 
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høyeste lydene, a, u, ma; og sammen blir a-u-ma; aum. For hver 
eneste handling finnes det en støttende lyd her i universet. Den 
støttende lyden kalles den akustiske roten, grunnlyden for den 
handlingen. 

Du går. Lyden khat́-khat́-khat́-khat́ skapes. Den lyden, 
khat́-khat́-khat́ er grunnlyden for den handling det er å gå. 

Du ler. Lyden há-há-há-há skapes. Lyden há-há-há-há er 
grunnlyden for den handling det er å le. Enhver handling har 
sin akustiske rot eller grunnlyd. 

Den delen av treet som er under jorda er roten; den akus-
tiske roten er lyden som kan anses som den rudimentære delen 
av en handling. Det latinske adjektivet for «rot» er «rudimen-
tær». Enhver handling her i verden har en akustisk rot, en 
grunnlyd. 

Ser dere, tantra. Roten, grunnverbet, tan betyr å ekspandere, 
og tra betyr frigjører. Vitenskapen som frigjør dere fra alle bin-
dinger, fysiske, mentale og åndelige, er tantra. Tan betyr utvi-
delse og tra betyr frigjører. Vitenskapen som utvider sinnet og 
ånden deres, og med det frigjør dere, er tantra. Den omdannete 
formen for tantra for om lag sju tusen år siden ble taota. Dhyána 
på sanskrit ble c’han på kinesisk, c’han ble chen på koreansk, 
chen ble zen på japansk. Det er en veldig interessant vitenskap. 
Nå ble tantra taota; taota etter ytterligere fordreining, videre 
omdanning, ble taoa—på moderne kinesisk tao. Taoisme, ikke 
sant dere kjenner til det? Den har sin rot i tantra. Liker dere 
dette emnet? Liker dere det jeg sier? Men jeg må få betalt for 
det! [Alle ler.] 

Så for alt i universet er den akustiske delen aum—A-U-M. 
det omfatter alt av arbeid også. Det er den felles lyden til alt 
arbeid i universet. 

Jorda går rundt sola; og med det oppstår det lyd. Det kan 
være den er hørbar for dere eller ikke. Det kan være dere hører 
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den eller ikke, men det skapes lyd. Månen går rundt jorda; så 
det blir skapt bølger, og det oppstår lyder som følge av de bøl-
gene. Det kan være dere hører dem eller ikke. Overalt er det lyd. 
Hvis dere beveger dere på tå, som en katt beveger seg når den 
jager en mus, selv da blir det lyd. Overalt er det bølge; overalt er 
det også lys. Det lyset kan være synlig for dere eller ikke. 

Om natten kan dere ikke se, men ugler kan se, muldvarper 
kan se—muldvarper, vet dere? Rotteliknende små skapninger 
… for eksempel «to make a mountain out of a molehill» [«å 
gjøre noe mye større enn det egentlig er»]. Muldvarper kan se 
om natten. Ugler kan se om natten. Flaggermus kan se om nat-
ten. Flaggermusen er verken fugl eller dyr, den er et pattedyr. 
Den legger ikke egg; den er et pattedyr. Den kan se om natten, 
så det finnes lys. Aum er alle lyder i ett, så innen omfanget av 
aum finnes alle verdens aktiviteter. Fra hvert eneste arbeid kom-
mer det lyd; aum er samlingen av alle lyder; så innen omfanget 
av aum finnes alt arbeid i verden. Aum representerer den Høy-
este Bevissthets jordiske uttrykk; aum representerer det Høyeste 
Vesens verdslige uttrykk. 

I hvert eneste menneskelig vesen finnes det slumrende guddom-
melighet, guddommelighet i latent form, guddommelighet i 
dvaletilstand. Hva skjer når den sovende guddommeligheten 
vekkes, slutter å sove, er i en våken tilstand? Vedkommende vil 
få en veldig kraft. Hun eller han kan bli allvitende—vil vite alt 
uten å lese en bok, uten å gå til noe bibliotek—vil vite om dette 
universet, for den personen vil være ett med den Høyeste Be-
vissthet. Den personen er det Høyeste Vesen ettersom den so-
vende guddommeligheten er blitt vekket. 

Den sovende guddommeligheten i menneskekroppen ligger 
i den nederste delen av ryggraden. Den nederste knokkelen kal-
les kula på sanskrit.  Den sovende guddommeligheten kalles 
kulakuńd́alinii. Kuńd́alinii betyr «oppkveilet, i kveilet form». 
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Den sover, og når den vekkes—opphøyes i kraft av din åndelige 
utøvelse (sádhaná), i kraft av din dhyána, c’han, chen, zen—vil 
den stige opp. Når den kommer opp, det vil si at den berører 
styringspunktet for epifysen, blir en ett med den Høyeste Be-
vissthet. En vil bli ett med den Høyeste Bevissthet. 

Nå er det slik at det stedet, kulaen, der guddommelighet 
slumrer, finnes i hvert eneste menneskelig vesen. Når den vek-
kes i tantra og yoga, og bringes oppover med bruk av særlig 
kraft, kalles den særlige kraften for diipanii. Ved å heve den, 
opphøye den, blir den til slutt ett med den Høyeste Bevissthet 
når den når hit [issen]. 

Nå finnes altså dette stedet der kula er, stedet der kul-
akuńd́alinii er, og overalt der det skjer handling eller finnes ek-
sistens finnes det en akustisk rot. Det finnes en lyd for det. På 
grunn av din tilstedeværelse blir luft, lys, alt—strømmen i et-
hvert uttrykk—hindret, strømmen stoppes. Du står her; luft 
kommer; din tilstedeværelse gjør at blir brutt eller reflektert; så 
din eksistens har også en særlig lyd. Eksistensen til kulas sted, 
der den kulakuńd́aliniien, den oppkveilte slangen sover, har 
også en grunnlyd og det finnes også et særlig psykisk sted bare 
for den. 

Dette psykiske stedet kalles på gammelsanskrit for 
mańipadma, eller mahámańipadma, eller munipadmá eller 
mahámunipadmá. (Mahámuni er et navn på den Store Buddha. 
Mahámuni betyr stor vismann.) Så, «Ved å bruke aum husker 
jeg Parama Puruśa; og mańipadma er stedet for den oppkveilte 
slangen, den sovende guddommeligheten i menneskekroppen. 
Jeg husker det vesenet også.»* 

Det finnes så mange lyder. Hver eneste ting har en eller an-
nen lyd. Sett at du ønsker å lære. En særlig vibrasjon skapes. 

 
* Baba refererer til mantraet Oṋḿ mańipadme hum. 



Ord på veien 3: Babas foredrag i Sørøst-Asia, Midtøsten og Amerika 

102 

«Jeg ønsker å lære, jeg ønsker å lære.» En vibrasjon skapes. Be-
tydningen av vibrasjonen er «jeg ønsker å lære». Vibrasjonen av 
dette ønsket er en mental strøm. «Jeg ønsker å gjøre noe.» «Jeg 
ønsker å spise jackfruit.» «Jeg ønsker å spise» ... hva? «Pasjons-
frukt.» [latter] Det er mange ulike strømmer. «Jeg ønsker å spise 
mango» og «jeg ønsker å spise ananas» er ikke samme strøm. 
Med mango er det et bilde av mango i sinnet ditt. Med ananas 
finnes det annet bilde i sinnet ditt, et bilde av ananas med små 
torner. Med mango finnes det ingen torner. Dere frembringer 
ulike bilder i sinnene deres, og dermed blir også bølgene for-
skjellige. 

Dere ønsker å kjempe mot en mengde svakheter. Mennes-
kesinnet har så mange svakheter. Legen sier: «Skjønner du, du 
lider av en leversykdom, du må ikke bruke olje i maten. Du må 
ikke spise smør.» Det er menneskelig svakhet. Det finnes så 
mange menneskelige svakheter. «Baba sier at jeg må faste på 
ekádashii-dagen, så jeg faster på ekádashii og spiser sjokolade i 
hemmelighet.» Baba vet dette, men Baba vil ikke røpe noe. Når 
du står foran Baba under P.C. [personlig kontakt] vil Baba si: 
«Å, lille gutten min, kan du forklare meg hvordan sjokolade fak-
tisk smaker?» Og hvis vedkommende har intellekt vil han forstå. 
Skjønner dere alt? [Latter. En margii i særdeleshet rødmer.] 
Det finnes akustiske røtter, grunnlyder, for ulike mentale be-
gjær. Hvert eneste menneske har visse svakheter; noen streber 
hele tiden etter anseelse, andre etter berømmelse, eller etter 
penger, alltid penger, en mengde svakheter. En ønsker å slåss 
mot indre og ytre fiender. Du har fiender i sinnet ditt, du har 
fiender utenfor sinnet ditt. Det finnes så mange fordervende 
krefter, de er alle dine fiender. Når du ønsker å kjempe mot sin-
net blir det skapt en særlig strøm i sinnet ditt, en bestemt strøm. 
Den akustiske roten, grunnlyden, til den strømmen er hummm. 
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[Gjør en kjempende bevegelse.] Hum-lyden skapes. Hum-ly-
den er den akustiske roten for kamp. 

Når du skal heve din slumrende guddommelighet, opphøye 
den sovende guddommeligheten fra den nederste knokkelen i 
kroppen din, fra mańipadma, det nederste stedet, vil du også 
måtte overvinne et stort antall motganger og passere gjennom 
hele raden, hele ryggraden i kroppen din. Etter en mengde kam-
per vil du kunne opphøye den sovende guddommeligheten i 
kroppen din til den Høyeste Bevissthets status, til Hans tilstand. 
Den Høyeste Bevissthet berører menneskekroppen gjennom 
dette punktet [issen]. Det kalles Brahmarandhra. 

Brahma betyr den Høyeste Bevissthet, og randhra betyr rad; 
raden som den Høyeste Bevissthet berører kroppen igjennom. 
Det er epifysen (konglekjertelen) som styrer alle 50—det vil 50 
x 2 x 10 = 1000 tilbøyeligheter. Ett tusen tilbøyeligheter i men-
neskesinnet styres av denne epifysen. Med hypofysen (mester-
kjertelen) styres kun de bevisste, underbevisste og ubevisste de-
lene av sinnet deres. Så dere må kjempe mot så mange lenker, 
så mange dyriske lenker bare for å heve den oppkveilte slangen. 
Så det er en kamp og den representeres av lyden hum. 

Nå brukte de gamle mahayaniiene denne mantragjentakel-
sen, Oṋḿ mańipadme hum. Nå er det sagt klart og tydelig. Jeg 
tenker at munkene kanskje ikke er klar over, selv om de burde 
kjenne til, den indre betydningen av det de sier. Jeg tenker at 
det som er sagt her er svært interessant og tilfredsstillende, selv 
om det har vært litt knapt. 

25. august 1979, Taipei 
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Høydepunkttilværelse 
I går kveld sa jeg noe om ytre-indre bevegelser, og om positive 
hallusinasjoner og negative hallusinasjoner. Og jeg sa også at 
intellektuelle, med sin intellektuelle kraft ikke vil være i stand 
til å nå målet, og at de som satser på praktiske evner heller ikke 
kan nå målet. Det er bare de hengivne som når målet. Men jeg 
sa ikke mye om de hengivnes bevegelse. 

De hengivnes bevegelse er bevegelse i opphøyd tilværelse.* Til-
værelsen din er splittet i en mengde projiseringer. Du liker ditt, 
du liker datt. Du elsker ditt, du elsker datt. Så tilværelsen din er 
blitt projisert. Det finnes så mange projeksjoner av din tilvæ-
relse. 

Hva vil skje med en person som alltid renner etter penger 
når pengene er borte? Han vil dø. Noen ganger, på grunn av 
økonomisk depresjon eller devaluering dør mange [ved å ta sitt 
eget liv] fordi tilværelsen deres besto utelukkende av penger. 
Men når tilværelsen din er opphøyd, kommer din tilværelse i 
kontakt med det Høyeste. Så det er sagt at de hengivne er de 
mest utspekulerte typene. Hvem er de mest utspekulerte ty-
pene? Hengivne er de mest utspekulerte typene. Andre er tåper. 

Men hvordan skal man gå frem på denne veien? Hvordan kan 
ens tilværelse bli opphøyd? Menneskelig eksistens er trefoldig—
fysisk, mental og åndelig, men stadiene eller lagene er fire i tal-
let—fysisk, psykisk, psykisk-åndelig og åndelig. På sanskrit kal-
les de fysiske vesenene som, kan vi si, menneskelig eksistens er 
nærest forbundet med, for begjær (káma). Dere klarer dere ikke 
uten disse tingene—mat, klær, utdanning, medisinsk 

 
* Baba bruker her betegnelsen pinnacled existence; som på en fjelltind, eller 
øverst i et spir eller i en trekant. 
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behandling. Disse tingene er essensielle for menneskelivet. De 
omfattes av káma, det laveste laget. De som tenker at denne 
verden ikke er noe særlig, eller som sier at et godt menneske 
ikke bør ha noen tilknytning til verden, lever i lykkelig uviten-
het. Likevel bør dere huske at disse tingene ikke må være målet 
i livet deres. Utallige ganger har jeg sagt at dere bør ha en sub-
jektiv tilnærming med objektive tilpasning. 

For å sikre utviklingen av dette groveste, fysiske laget bør 
dere utvikle et sterkt samfunn. Dere må se til at alle får nok mat, 
klær, bolig, helsevesen, utdanning, dere må sørge for det. Dette 
er deres sosiale plikt. 

Rett over káma finner vi artha, rent psykisk. Det groveste planet 
er fysisk, neste er psykisk. Det kalles artha. Hva er artha? 

Når den psykiske mangelen er oppfylt, når den psykiske 
tørsten er slukket, når den psykiske sulten er stilt, kalles det 
artha på det psykiske plan, ikke på det fysiske plan. På det fy-
siske plan kalles det som sagt for káma. Dette er artha. 

På sanskrit har artha to meninger, to betydninger. Den ene 
er rent psykisk. Den andre er psykisk, men er forbundet med 
det fysiske. Når det er rent psykisk, betyr ordet artha «mening». 
«Hva er dets artha?» betyr «Hva er meningen med det; hva er 
dets betydning?» En annen betydning av artha er gjenstanden, 
symbolet, vesenet som du kan slukke din tørst med, det er … 
penger! [latter]. Artha betyr to ting. Artha fungere på det psy-
kiske plan. Så for en hengiven vil denne bevegelsen gå fra káma 
til artha. Det høyeste punktet i káma bør gå opp i, bør bli ett 
med arthas plan. Det må ikke finnes noen mangel i sinnene de-
res. Hvis dere ønsker å vite hva rudimentær betyr vil dere spørre: 
“Hva vil rudimentær si?» Noen vil si: «Rudimentær betyr grunn-
leggende.» Hvis rudimentær betyr grunnleggende, hvorfor fin-
nes det to ord? Først, tørst i sinnet—«Hva vil rudimentær si?» 
Noen sier at rudimentær betyr grunnleggende. Så den andre 
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tørsten, når rudimentær betyr grunnleggende, hvorfor er det to 
ord? Hvorfor ikke bare si grunnleggende? Da skapes det en ny 
tørst i sinnet. Uten at denne tørsten slukkes, vil det ikke finnes 
noen mental konsentrasjon. [Baba later som om Han medite-
rer.] Hva er forskjellen? Det er en psykisk tørst. Mens du gjør 
din Iishvara prańidhána* gjør du prańidhána ikke rettet mot iis-
hvara men mot «rudimentær». «Rudimentær, rudimentær.» 
Ikke sant? 

Så hvordan skal den tørsten slukkes? Den er for de intellektuelle 
tåpene. Ordinære hengivne vil ikke ha den slags tørst. Min tørst 
er slukket, min strupe er fuktet. Så et menneske vil si at «grunn-
leggende» har med grunnlaget å gjøre, og «rudimentær» har 
med roten å gjøre. Dette er psykisk. Er det oppfattet? Uten at 
alle disse tørstene er slukket vil det ikke bli konsentrasjon. Så 
hva skal en hengiven gjøre? Disse tørstene er i sinnet, og sinnet 
har en mengde strømmer, så mange tendenser, så mange driv-
krefter. Dere må trekke alle disse tendensene tilbake og lede 
dem til et høyere nivå. Igjen må det rettes mot høydepunktet, 
og det punktet må komme i kontakt med det åndelige nivået. 
Når det går fra psykisk nivå til åndelig nivå, er bevegelsen psy-
kisk-åndelig. Denne psykisk-åndelige bevegelsen er den tredje 
fasen. Den kalles dharma. På pali dhamma, på sanskrit dharma. 
Derfor brukte den Store Buddha ordet abhidhamma for innvi-
else. Det betyr «å få veien til Dharma.» 

Nå vil denne psykisk-åndelige bevegelsen si å trekke samt-
lige tendenser tilbake. Det har å gjøre med det psykiske legemet, 

 
* Første leksjon i Ananda Margas meditasjonssystem. «Hva er prańidhána? 
Prańidhána er å bringe alle disse tendensene til et særlig punkt; hele den ekt-
oplasmiske strukturen til mikrokosmos må bringes til et høydepunkt og fra 
det punktet føres videre mot det Kosmiske Selv. Denne bevegelsen av den 
eleverte resultantkraften kalles Prańidhána.» - Fra «The Stance of Salvation 
and How to Attain It» i Subháśita Saḿgraha 18 og i Supreme Expression 1. 
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men bevegelse av de samlede tendensene er noe psykisk-ånde-
lig. Den begynner fra det psykiske nivået og ender i det ånde-
lige. En hengiven tenker ikke på indre-ytre eller ytre-indre ak-
tiviteter. Dette er rent indre. 

Den første fasen er fysisk, projiseringen av sinnets fysiske om-
stendigheter. I den andre fasen, rent psykisk; i den tredje fasen, 
psykisk-åndelig, kalt dharma. Den fjerde fasen er rent åndelig. 
Det kalles mokśa eller parinirvańa—begge er ord på sanskrit. 

Hva er mokśa? Bør en foreta seg noe som helst for å oppnå 
mokśa eller parinirvańa? Det engelske ordet for mokśa er salva-
tion, frelse. Ikke frigjøring, men frelse. Frelse vil si varig frigjø-
ring. Vi må ikke bruke dette begrepet frelse for fysisk frigjøring 
eller psykisk frigjøring. Det må bare brukes om åndelig frigjø-
ring for i alle de tre andre sfærene, fysisk, psykisk og psykisk-
åndelig kan det ikke finnes varig frigjøring. Varig frigjøring kal-
les mokśa. 

Hva må en gjøre for å oppnå mokśa? Den høydepunktori-
enterte psykisk-åndelige eksistensen må ofres på det Høyestes 
alter. Det kjæreste vesenet for hvert eneste menneskelige vesen 
er ens eksistens, ens følelse av å finnes, av å være til. «Å Høyeste 
Vesen, jeg ofrer denne følelsen av å være til, jeg legger dette sin-
net for dine føtter.» Dette er utøvelsen av mokśa slik den læres 
ut av ácáryaer i dhyána. Dette er utøvelsen av mokśa. 

I forgårs sa jeg at de hengivne er veldig utspekulerte. De er på 
alle måter drevne; ikke bare drevne, de er durkdrevne også, for 
tilnærmingen deres er verken ytre-indre eller indre-ytre. Til-
nærmingen deres er høydepunktorientert—fra fysiske omsten-
digheter til psykisk eksistens, fra psykisk eksistens til psykisk-
åndelig og endelig til den åndelige tilstanden. Utadrettethet har 
ingenting med en hengiven å gjøre. 

26. august 1979, Taipei 
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Handling og reaksjon 
Hva var emnet i går kveld? At bevegelsen, en åndelig utøvers 
framgang, tar til på det fysiske plan. I den første fasen er den 
fysisk, så psykisk, så psykisk-åndelig og til slutt åndelig. Káma, 
artha, dharma og mokśa. 

Nå vet dere at det finnes en teori som sier, at der det finnes en 
handling finnes det også en lik og motsatt reaksjon. Men i 
Ananda Margas filosofi er denne teorien noe endret. Der det 
finnes en handling vil det skje en tilsvarende motsatt reaksjon 
forutsatt at de tre grunnleggende relative faktorene forblir ufor-
andret. Men der det inntreffer noen som helst forandring i noen 
av disse tre grunnleggende faktorene vil ikke reaksjonen være lik 
handlingen. De tre grunnleggende faktorene er romfaktoren, 
tidsfaktoren og den personlige faktoren. På sanskrit kalles de tre 
for tridańd́a. Tri betyr tre på Sanskrit. T-R-I. På latin: tri-angle 
[trekant]. Tridańd́a. Dańd́a betyr søyle eller stativ; tripod fra det 
latinske triped. Disse er de grunnleggende relative faktorene. 

Når en handling er utført er tidsfaktoren i neste stund end-
ret. Si at en handling ble utført kl. 12:00. Når reaksjonen inn-
trer, vil klokka være minst 12:01 eller 12:02. Så tidspunktet for 
den opprinnelige handlingen og tidspunktet for reaksjonen er 
ikke de samme. De kan aldri være sammenfallende. Så tidsfak-
toren endrer seg, og den personlige faktoren kan endre seg eller 
ikke. 

Sett at du gjorde noe da du var en fem år gammel gutt, og 
at reaksjonen kommer når du er en gutt på 25. Er du den samme 
gutten? Kroppen din vil være full av forandringer. Så den per-
sonlige faktoren endrer seg også, den personlige faktoren da 
handlingen ble gjort, og den personlige faktoren når reaksjonen 
inntrer. 
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Rom endrer seg også. Jordas posisjon i solsystemet endrer seg 
fra øyeblikk til øyeblikk. Sola med sitt solsystem med alle pla-
netene og satellittene beveger seg i det enorme rommet. Sola er 
heller ikke stasjonær, ikke stillestående; også den beveger seg 
med hele sitt planetsystem, med sitt planetariske system. 
Henger dere med? Og den relative distansen mellom jorda og 
sola endrer seg også ettersom banen ikke er rund. Den er mer 
elliptisk. [Tegner med fingrene.] Banen er ikke rund, men sna-
rere sånn [tegner en elliptisk form med fingrene]. Når jorda er 
der eller der [peker på punktene lengst unna ellipsens sentrum; 
«svingene»] er distansen større enn den er når jorda er her eller 
her [peker på «sidene» der ellipsens bane er nærmest midtpunk-
tet]. Så rom endrer seg også. Ingen handling her i universet har 
en reaksjon uten noen form for endring i tid, rom eller person. 
Tid, rom og den personlige faktoren må nødvendigvis forandre 
seg. Er det klart? Er det krystallklart? 

Når en handling utføres, vil reaksjonen på den aldri være lik 
og motsatt. Det vil skje en forandring. Hr. X låner noen penger 
av hr. Y, han låner 100 rupees. Når han skal betale tilbake vil 
han måtte betale 100 pluss noe i rente fordi tidsfaktoren har 
endret seg. Hvis ikke, ville han ha betalt det samme beløpet. 
Henger dere med? Ettersom tidsfaktoren har endret seg må han 
betale noe rente.  

Så i teorien burde reaksjonen være lik og motsatt, forutsatt 
at de tre relative faktorene forblir uendret. Men det vil garantert 
inntreffe forandringer, så reaksjonen vil helt sikkert ikke være 
lik og motsatt. Den gamle teorien om at hver eneste handling 
vil ha en lik og motsatt reaksjon kan ikke støttes lenger. 

Så når burde reaksjonen inntre? Fra tid til annen kan det 
skje at et menneske var et degenerert menneske. Da han var et 
dårlig menneske spiste han, drakk og levde livet, men så snart 
han begynner å utøve åndelighet, utøve åndelig meditasjon 
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(sádhaná) vil han stå overfor en mengde hindringer, så mange 
strabaser. Han er blitt god, men han må gjennomleve så mange 
vanskeligheter, så mange problemer. 

Hva er dette? Hvorfor? Skjønner dere hva jeg sier? Hvorfor? 
Årsaken er at pendelen svinger. Når den kommer til motsatt 
side der dens oppadgående bevegelse slutter begynner den ned-
adgående bevegelsen. I samme stund som han blir en god gutt, 
blir en åndelig utøver (sádhaka), tar reaksjonen på hans dårlige 
handlinger til. 

Sett at vi har et godt menneske. I det øyeblikk vedkom-
mende blir dårlig begynner reaksjonen på hans gode handlinger. 
Han er bare fornøyd. Han sier: «Da jeg var et godt menneske 
led jeg. Og nå er jeg et dårlig menneske. Ha! Det er enkelt å 
være meg!» Da noen spurte den Store Buddha: «Hvorfor lider 
gode mennesker mens dårlige mennesker ikke lider, hva er år-
saken?» sa Buddha: 

Pápo’pi pashyati bhadraḿ yavo pápam na paccati 
Yadá ca pápam paccati atha pápáni pashyati, 
Bhadro’pi pashyati pápam yavo bhadram na paccati 
Yadá na pacchati bhadram atha bhadráni pashyati. 

Hvilket språk er dette? Ja, det er pali. Buddha snakket pali. 
Pápa betyr synd, men er tilsynelatende veldig bra. Dyd og synd.  
Bhadram betyr dyd. Pápa betyr synd, last. Det virker som om 
synd er utmerket fordi reaksjonen på syndingen ennå ikke er 
begynt. Sett at en person med billett på lavere klasse reiser på 
høyere klasse. Han er så fornøyd så. Uten å bruke en masse 
penger har han det kjempefint. Men når billettkontrolløren eller 
politiet kommer for å sette han fast begynner reaksjonen. Ved-
kommende er helt fornøyd inntil reaksjonen starter. Synd er til-
synelatende utmerket, men når reaksjonen begynner føler 
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vedkommende at hans eller hennes opprinnelige handling var 
dårlig.  

Når et menneske er godt, vedkommendes liv er rent og ryd-
dig, må hun eller han gjennomleve en masse lidelse på grunn av 
sin godhet. Det kan virke som om godheten hans eller hennes 
er en forbannelse, vedkommendes moral er en forbannelse, men 
bare til reaksjonen starter. Når reaksjonen setter i gang ser man 
at det vedkommende gjorde var bra. Derfor kan hun eller han 
glede seg over de gode reaksjonene. Hvem sa dette? Buddha, i 
sin Dharmapada, i sin Buddha Sútram. 

Ingen kan unngå å lide av reaksjoner. Både lidelse som følge 
av gode handlinger og lidelse som følge av dårlige handlinger er 
lidelse. Reaksjonene på gode handlinger er som lenker av gull. 
Og reaksjonene på dårlige handlinger er som å lide i en jern-
lenke. Begge er lenker. Trøbbelet er det samme i begge tilfeller. 
Vil lidelsen være mindre om lenken er av gull? Hva? Det er 
ingen forskjell på en gullenke og en jernlenke. Gullenke eller 
gylden lenke? Gylden vil si at den ser ut som gull, men ikke er 
gull. 

Yávannakśiiyate karma shubhaḿcáshubhamevaca 
Távannajáyate mokśo nrńáḿ kalpashataerapi. 

«Så lenge det finnes reaktive momenter, uoppfylte reaksjo-
ner, er mokśa umulig.» Når et menneske er befridd for alle re-
aksjoner kalles det Iishvara, og man sier at vedkommende nyter 
frelse—der det ikke finnes noen reaksjon, der alle reaksjoner er 
blitt fullstendig tilfredsstilt, der alle reaksjoner er blitt helt sluk-
ket. Når dere vil gjøre gode handlinger må dere vente de gode 
reaksjonene. Når dere gjør dårlige handlinger, vil dere måtte 
vente de dårlige reaksjonene. Men her i denne vår verden vil 
dere måtte utføre handlinger enten de er gode eller dårlige. Så 
hvordan skal en kunne oppnå mokśa? Hvordan skal en bli frelst? 
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Mennesket må gjøre noe. Denne kroppen er en maskin. Den er 
til for å arbeide. Dette sinnet er også en ektoplasmisk maskin. 
Det må også gjøre noe. Kroppen kan ikke eksistere uten å utføre 
et eller annet arbeid. Selv innpust og utpust, åndedrettet, er en 
form for handling. Selv det å sove er en handling. Er det et 
verb—sove? Og de som er dorske av seg sover alltid, gjør også 
noe. Å sove er et verb. Transitivt eller intransitivt? [latter]* 

Så hva skal et godt menneske gjøre for å unngå dårlige re-
aksjoner på dårlige handlinger og gode reaksjoner på gode 
handlinger? For å oppnå frelse må en fri seg fra reaksjonene på 
gode handlinger og dårlige handlinger. Hva kan en gjøre for å 
fri seg fra reaksjonene på dårlige handlinger? La være og gjøre 
noe dårlig. Det mennesket vil ikke gjøre noe dårlig, men det må 
gjøre noe. 

På sanskrit kalles denne verden for kurukśetra. På sanskrit betyr 
kuru «gjør» i bydende (imperativ) form. «Gjør! Gjør noe, du!» 
Bydende form av «å gjøre». Og kśetrá betyr mark [som i slag-
mark], den marken som alltid sier; “Gjør noe! Gjør noe, men-
neske! Du må gjøre noe, du kan ikke forbli uvirksom. Du må 
gjøre noe.» Så et navn for denne verden er kurukśetra, «hand-
lingsmark». Og denne kroppen kalles dharmakśetra. Kśetra be-
tyr mark og dharma vil si åndelig øvelse, åndelige sysler. 

Så lenge du har kroppen kan du utøve åndelig meditasjon 
(sádhaná). Når sinnet ditt en gang er atskilt fra kroppen, vil du 
ikke lenger kunne gjøre noen ting, verken fysisk arbeid eller ån-
delig arbeid. Så du må gjøre alt mens du har denne strukturen 
bestående av fem elementer. Selv på dine eldre dager vil du ikke 
være i stand til å utføre åndelige øvelser ordentlig dersom du 
ikke har begynt med det allerede i tidlig alder. De beste årene 

 
* Sove er et intransitivt verb, et verb som ikke kan ha objekt; intransitiv = 
«som ikke fører til, som ikke kommer igjennom». 
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for meditasjon er fra 16 til 49 og de nest beste er fra 5 til 16 og 
fra 49 til 69. Før 5 eller etter 69 er kjertlene svake og forfalne. 
Så de beste årene for åndelig meditasjon er 16 til 49. Denne 
kroppen er dharmakśetra. Uten denne kroppen kan en ikke ut-
øve åndelig meditasjon. Dyr er ikke i stand til å meditere fordi 
de ikke har en menneskekropp. Menneskekroppen er den mest 
utviklete på denne planeten. Den har 50 hovedsakelige kjertler. 
Det samlede antallet viktige og mindre viktige kjertler er ett tu-
sen. 50 x 2 x 10. Hvorfor? Hver eneste kjertel kan fungere både 
utadrettet og innadrettet. Du kan stjele med hånden din men-
talt og fysisk. Fysisk stjeling med hånden er utadrettet, og men-
tal stjeling med hånden skjer i sinnet ditt. Ingen annen vil vite 
at du har stjålet mentalt. Så hver eneste kjertel har en dobbelt 
funksjon, ytre og indre. 50 x 2. Og alle disse funksjonene finnes 
i alle de ti retningene [se fotnote s. 75]. Så 50 x 2 x 10 = 1000. 
Disse tusen viktige og uviktige kjertlene og bikjertlene styres av 
epifysen. Så dette er de psykiske funksjonene. 

Det sentrale her er at når alle kjertler er i god stand er det 
den beste tiden for å meditere. Og menneskekroppen er den 
beste strukturen for meditasjon. Andre dyr kan ikke meditere. 
Det bevisste sinnet deres er velutviklet, underbevisstheten er 
mindre utviklet og det ubevisste sinnet er enda mindre utviklet, 
så og si ikke-eksisterende. Menneskekroppen er det beste lege-
met, det beste mediet for formålet. Så ingen intelligent person 
bør miste et øyeblikks åndelig utøvelse. 

Hvis en ikke mediterer ved hjelp av disse kjertlene vil en 
begå en dårlig handling. Og hvis dere lar være å gjøre dårlige 
handlinger bare for å unngå dårlige reaksjoner vil du måtte gjøre 
gode handlinger og gå gjennom gode reaksjoner. Uten å ha gått 
gjennom gode reaksjoner kan en ikke oppnå frelse. Så hva bør 
en gjøre? 



Ord på veien 3: Babas foredrag i Sørøst-Asia, Midtøsten og Amerika 

114 

Jo, fortsett med å gjøre godt. Og idet dere gjør gode handlinger 
ofrer dere de gode reaksjonene, de gode reaktive momentene på 
den Høyeste Bevissthets alter. «Å Høyeste Bevissthet! Alle disse 
gode handlingene utført av meg bør nytes av Deg, ikke av meg. 
La de dårlige reaksjonene av dårlige handlinger tilfalle meg, 
men la de gode reaksjonene av gode handlinger tilfalle Deg. La 
alle gode handlinger jeg kan ha utført tidligere, gode handlinger 
jeg måtte gjøre nå, og gode handlinger jeg måtte komme til å 
begå i fremtiden tilfalle Deg. Vær så snill og nyt dem. Jeg ønsker 
ikke å nyte dem. La meg lide. La meg gjennomgå lidelsen av 
mine dårlige handlinger, og la Deg nyte de gode fruktene av 
mine gode handlinger.» Slik vil dere ikke gjennomgå noen gode 
reaksjoner på gode handlinger, og dere vil oppnå frelse. Dette 
er den eneste måten og det er en veldig intelligent måte. 

Men hva gjør folk flest? De vil at de dårlige reaksjonene sine 
skal tilfalle Han og ha de gode reaksjonene for seg selv. Det er 
en feil. Noen folk er så intellektuelt utviklet at de sier mens de 
gjør noe galt: «Å Gud! Å Høyeste Bevissthet! Du villedet sinnet 
mitt. Det er derfor jeg har gjort dårlige handlinger. Så reaksjo-
nen bør tilfalle Deg. Og jeg tar ansvaret for at jeg begikk en god 
handling, så den reaksjonen bør tilfalle meg.» Så ikke gå fram 
på den måten, for det som egentlig skjedde er kjent for den 
Høyeste Bevissthet. Å sjonglere med ord vil ikke være til hjelp. 

Det jeg sier nå er for de hengivne, for alle åndelige aspiran-
ter. Det er den Høyeste Sannhet. Ved å gjenta Buddhas ord sier 
jeg: 

«Å åndelige aspirant! Du er på vei over dette havet av reak-
sjoner. Hvis du ønsker å nå den andre siden av Reaksjonshavet 
bør du være veldig på vakt.» 

(Sinca bhikśu imaḿ nábaḿ sittá te lahumessati, 
Chetvá rágaḿ ca dosaḿ ca tato nibbańaḿehisi.) 
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Muiṋca pure muiṋca pacchato majjhe muiṋca bhabassa 
Páragú, 

Sabbattha bimuttamánáso na puna játijaraḿ upehisi. 

Dere må ikke renne etter psykiske svakheter, dere må ikke 
nære noen psykisk svakhet. Dere må ikke fortsette med å nære 
sødmefylte minner fra fortiden. Deres eneste mål er den Høy-
este Bevissthet og deres eneste motiv er å tilfredsstille det Høy-
este Vesen med handlingen deres. Ikke gjør noe galt, og gi alle 
de gode reaksjonene av gode handlinger til den Høyeste Be-
vissthet. 

27. august 1979, Taipei



Ord på veien 3: Babas foredrag i Sørøst-Asia, Midtøsten og Amerika 

116 

Årsak og virkning 
I dette universet vårt finnes det ingenting som ikke er årsaksbe-
stemt. Vet dere hva ikke årsaksbestemt vil si? Ikke årsaksbe-
stemt vil si «uten årsak». For lenge siden levde det en stor filosof 
ved navn Kańáda. I sin teori sa han: Kárańábhávát káryábhávah. 
Kárańa betyr årsak, abháva betyr mangel. «Der det ikke finnes 
årsak kan det ikke finnes virkning.» Han var forsker og han for-
mulerte atomlæren. Han var Maharśi Kańáda. Lenge før Dal-
tons atomlære, for om lag femten hundre år siden, tusen år etter 
Buddha sa han kárańábhávát káryábhávah; der det ikke finnes 
årsak finnes det ingen virkning, og det var han som etablerte 
dette faktum. Alt i dette vårt univers er årsaksbestemt. 

Så her er vi. Si, for noen få år siden visste ingen av dere at 
Baba fantes her på jorda. Ingen av dere visste at Baba elsker 
dere. Men Baba var her, og Baba elsket dere, selv om dere ikke 
kjente til Baba. Ikke sant? Og jeg tenker at noen av dere nå føler 
at Baba elsker dere, i alle fall litt. Elsker jeg dere ikke bittelitte 
grann? [Baba viser et knippemål med fingrene sine]. Og jeg 
skjønner også at dere elsker meg veldig mye. [Baba gjøre en svær 
bevegelse med armene utspredt]. Dere vet ikke om det, men det 
kan være tilfellet eller ikke; snarere er det faktisk tilfellet at jeg 
visste hvem dere var. Ingenting er uten årsak i universet. Dere 
kom i nærkontakt med meg, jeg kom i nærkontakt med dere. 
Dette er heller ikke uten årsak. Det finnes så visst en årsak til 
denne faktiske hendelsen. Årsaken kan være kjent for dere eller 
ikke. Det finnes så mange mennesker her i verden; hvorfor kom 
dere, gutter og jenter, i nærkontakt med meg, men ikke andre? 
Det finnes så visst en årsak. Og kanskje denne årsaken spirte for 
lenge siden, si for fem tusen eller ti tusen år siden? Frøet var der 
og det spirte, og til slutt, når spiren tittet fram kom dere i kon-
takt med meg. Hva er spire? Den hvite delen av treet som 
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kommer ut av frøet først. Så ettersom ingenting ikke er årsaks-
bestemt, er også det at dere kom i nær kontakt med meg heller 
ikke uten årsak. Det finnes en årsak, som dere ikke kjenner. Det 
kan være at dere i en fjern fortid også var i nærkontakt med meg. 
Det kan ha skjedd her på jorda, på denne planeten, eller ikke. 
Det kan også ha skjedd på en annen planet, at jeg kjente dere. 
Det kan ha skjedd på den planeten at vi satt som her og be-
stemte oss for å «la oss reise til den lille planeten kalt Jorda for 
å gjøre noe der.» Og bare for å innfri dette løftet vårt er vi kom-
met hit. Så ingenting er ikke årsaksbestemt. 

Denne årsak-og-virkning-teorien kalles Kárya-Kárańa 
Tattva. På Sanskrit betyr kárańa årsak. Tattva betyr teori, lære. 
De som er teoretikere kalles Táttvika i Ananda Marga, ettersom 
tattva er lære, teori. Omfanget, området for denne Kárya-
Kárańa Tattva er innen sinnets rekkevidde—innen rekkevidden 
for det samlete mikrokosmos (alle levende vesener tilsammen), 
og også for Makrokosmos (det Kosmiske Sinn). Separat for 
Makrokosmos og felles for mikrokosmos. Dere bør lære dere 
forskjellen. 

Et enkelt menneske, et levende vesen har den mikrokosmiske 
ektoplasmiske strukturen, mens den Høyeste Bevissthets sinn 
er større enn det samlede mikrokosmos ettersom hele den grove 
verden, bestående av fem elementer, også er del av Makrokos-
mos, del av den Høyeste Bevissthets sinn. Denne årsak-og-virk-
ning-teorien fungerer innen omfanget av det felles mikrokos-
mos. Og hinsides rekkevidden av dette felles mikrokosmoset 
kan det også finnes årsak-og-virkning-teori innen Makrokos-
mos’ omfang. Men ettersom vi ikke kan bringe Makrokosmos 
innen omfanget av de enkelte sinn, eller det snarere ikke kan 
bindes på hender og føtter av logikk og fornuft, er vi henvist til 
å si at denne årsak-og-virkning-teorien fungerer innen om-
fanget av mikrokosmos. Sinnets startpunkt er senitpunktet 
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(toppunktet) for årsak-og-virkning-teorien innen mikrokos-
mos’ rekkevidde. Senit-tilværelsen er hinsides omkretsen for 
denne teorien. Det blir som den Høyeste Bevissthet behager. 
Og menneskets årsak-og-virkning-teori kan ikke gå utover det 
senitpunktet. 

Hvis en ønsker å vite noe utover omfanget av det senitpunk-
tet, må ens egen eksistensielle kjerne sammenfalle med det en-
delige senitpunktet. Når en er ett med Makrokosmoset vil en 
vite hvor sødmefylt Makrokosmos er. Og det kan en gjøre i kraft 
av sin hengivne åndelige utøvelse. Meditasjon uten hengivelse 
er meningsløs; bortkastet tid. Meditasjon i hengivelse er maksi-
mal nyttegjøring av menneskelig tilværelse. 

Så dere kan kunne logikk eller ikke. Dere kan kunne filosofi 
eller ikke. Dere kan forstå ånden i årsak-og-virkning-teorien el-
ler ikke. Men hvis dere har hengivelse, hvis dere elsker Makro-
kosmoset, vil dere få alt. Og den Høyeste Bevissthets hemme-
lighet er bare kjent for den Høyeste Bevissthet. Så hvis dere 
ønsker å kjenne den Høyeste Bevissthet vil dere ikke kunne 
fange Han med årsak-og-virkning-teorien. Dere må bli ett med 
Han. Det finnes ikke noe alternativ til dette. 

28. august 1979, Taipei
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Hva er yoga? 
Yoga er blitt et svært populært ord verden over. Vi bør kjenne 
til hva yoga er eller snarere hva yogaens ånd er. 

Menneskelig eksistens, eller menneskelige uttrykk, er tre-
foldige. Menneskelige vesener har en fysisk kropp og de har fy-
siske problemer, og disse må løses. For det andre har mennes-
kelige vesener en intellektuell struktur, et sinn, et psykisk le-
geme, og alle deres psykiske problemer må løses. Det finnes en 
mengde innviklete og kompliserte psykiske problemer, og når 
de psykiske problemene ikke blir ordentlig løst kan folk bli 
sinnssyke. Antallet sinnssyke øker hele tiden verden over. Dette 
viser at de menneskelige problemene, menneskers psykiske pro-
blemer, ikke blir løst ordentlig. Og så har menneskelige vesener 
sitt åndelige legeme, sitt åndelige liv. Høydepunktet for all ån-
delig framgang er den Høyeste Bevissthet, det Høyeste Vesen, 
den Høyeste Kosmologiske Herren. 

Så hva er yoga? Vi behøver yoga på alle de tre områdene av livet. 
Hva vil skje hvis det finnes yoga bare på det åndelige plan og 
det ikke finnes noen yoga på de fysiske og psykiske plan? Selve 
menneskets eksistens vil komme i ubalanse, den menneskelige 
likevekten vil gå tapt. Så vi må ha yoga, eller snarere yogarettet 
bevegelse, på alle områder av livet. 

Den fysiske kroppen er den groveste delen av menneskelig 
eksistens. Hva er nå denne fysiske kroppen? For menneskelige 
vesener er det den ytre fysiske kroppen samt den indre projek-
sjonen av den fysiske kroppen i sinnet. Dere ser en elefant i den 
ytre fysiske verden, og dere ser projeksjonen, det vi si den ytre-
indre projeksjonen av elefanten i sinnet deres. Men for det ska-
pende Vesenet, for Opphavet, er det ingen ytre verden, så det 
finnes ingen fysisk verden. For Han finnes det en psykisk verden 
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og en åndelig verden. Men for menneskelige vesener finnes det 
tre verdener—fysisk, psykisk og åndelig. Så for vår del er vår 
fysiske verden ikke annet enn Skaperens ektoplasmiske verden. 
Når vi er i aktivitet, når vi holder på med ett eller annet bør vi 
huske det faktum at alt vi ser, alt vi gjør skjer innen omfanget 
av Skaperens ektoplasma. Dette vil være vår yoga på det fysiske 
plan. 

Sett at det er en vanndråpe i et hav. Når denne dråpen føler 
at det er ett med havet forblir den ikke lenger en dråpe, den blir 
havet. Men så lenge dråpen kjenner seg atskilt fra havet er den 
bare en vanndråpe. Så når et menneskelig vesen kjenner seg ett 
med den Høyeste og føler at hun eller han ikke er et vanlig men-
neske, men den Høyeste Fars velsignete barn og når vedkom-
mende blir ett med Han, da er ikke vedkommende lenger en 
vanlig person. Hun eller han får enorm kraft, enorm vitalitet, 
uendelig vitalitet og dette er yogaen deres på det fysiske områ-
det. Dere må alltid huske at en mann eller en kvinne er et vanlig 
menneske så lenge vedkommende er atskilt fra det Høyeste, 
men hun eller han blir det Høyeste når vedkommende er det 
Høyeste. Dette gjør vi ved hjelp av vårt Gurumantra. Dette er 
yoga på det fysiske plan. 

På det psykiske plan er menneskesinnet en projeksjon av Kos-
misk sinn. Menneskers såkalte fysiske kropp er ikke annet enn 
det Høyestes ektoplasmiske skapning. Når denne fysiske krop-
pen, som en følge av indre konflikter og samhørigheter, blir pul-
verisert ned, er det menneskelig sinn, enkeltsinn, og for dette 
enkelte sinnet finnes det to verdener—indre og ytre. Vi blir for-
bundet med den ytre verden når det skjer en indre-ytre projise-
ring eller en indre-ytre utstråling. Hva er yoga på det intellek-
tuelle området? Yogashcittavrtti nirodhah eller sarvacintá pari-
tyágo nishcinto yoga ucyate. Hva er cittavrttinirodhah? Vi bør 
vite det. 
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Jeg forklarte dere nettopp om yoga på det fysiske plan, og 
nå vil jeg forklare yoga på det intellektuelle plan. I menneske-
sinnet finnes det 50 tilbøyeligheter som styrer 20 retningsgi-
vende bevegelser eller tilbøyeligheter. Så alt i alt er det 50 x 20. 
Hvor mange? 50 x 20 = 1000. Så menneskelige uttrykk—men-
neskelige intellektuelle eller menneskelige psykiske uttrykk er 
tusen i tallet. Disse tusen tilbøyelighetene styres av epifysen i 
menneskekroppen. Dette styringspunktet finnes på menneske-
sinnets ubevisste plan, og disse tusen uttrykkene finnes både i 
den hjernebaserte (cerebrale) og den ikke-hjernebaserte eller 
snarere ekstracerebrale hukommelsen. Hvis jeg får tid, vil jeg 
forklare dere hva cerebral og utenom-cerebral hukommelse er. 
Når en trekker visse tilbøyeligheter eller samtlige tusen tilbøye-
ligheter tilbake, og fører disse felles samlete tilbøyelighetene til 
den Høyeste Bevissthet, når alle de tilbaketrukne tilbøyelighe-
tene og den felles formen for de tilbøyelighetene er ledet og ført 
til det Høyeste vesen, er det yoga på det intellektuelle plan. Det 
kalles jiṋánayoga på Sanskrit og den foregående kalles karma-
yoga på Sanskrit. 

Hva er karma? Karma betyr handling. Hva er handling? 
Handling vil si endring i sted. Sett at en gutt var her, når er 
gutten kommet dit. Det har skjedd en endring i sted. Så dette 
er handling eller gjerning. Hva betyr intellektuell? Intellektuell 
vil si bevegelse av ektoplasmisk stoff. 

Den tredje yoga er Saḿyogo yoga ityukto jiivátmápa-
ramátmanah. Yoga på det åndelige plan er forening av det en-
kelte vesen med det Kosmiske vesen. Hr. X finnes, hr. Y finnes, 
herrene A, B, C finnes—en mengde enkelte vesener. Og når 
hver av dem blir ett med det Høyeste er det yoga. Men på san-
skrit—dere vet sanskrit er et rundt femten tusen år gammelt 
språk og er ikke lenger et talespråk—på sanskrit skapes hvert 
eneste ord fra et rotord, fra et grunnord. Det vil si at det fantes 
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et verb og av det verbet ble det skapt et substantiv, ble det skapt 
et adjektiv. Et ord som eksisterer har et rotverb eller rudimen-
tært verb eller styrende verb, grunnverb. «Gjør» på sanskrit heter 
kr, K-R, og fra det kr ble substantivet karma skapt. Karma betyr 
handling. 

Nå fortalte jeg om karmayoga. På samme måte er jiṋá et 
grunnverb, rotverb på sanskrit— J-I-Ṋ-Á—jiṋá. Fra jiṋá er 
substantivformen jiṋána som betyr subjektivisering av objekti-
vitet. På moderne engelsk er verbet «know» (kunne, kjenne) selv 
om K ikke uttales, K er stum, K er stille. Den opprinnelige be-
tegnelsen på sanskrit var J-I-Ṋ-Á Jiṋá. Derfor kalles intellektu-
ell yoga for jiṋánayoga, som jeg nettopp forklarte dere. Den siste 
er bhakti yoga, foreningen av den enkelte med det Høyeste. 

På sanskrit har ordet yoga to rotverb eller grunnverb. Ett rotverb 
er yuj og det andre er yunj. Yuj—to pluss to er lik fire, tre pluss 
tre er lik seks. Det er også yoga. Men denne yogaen kommer av 
begrepet yuj. Yuj betyr å legge sammen, addere. Det andre 
grunnverbet til ordet yoga er yunj. Dette grunnverbet er yunj og 
ikke yuj, og ordet yoga kommer også av den roten yunj. Dette 
verbet yunj betyr å forene. Sett at vi har sukker og vann. Sukker 
pluss vann, hva skjer? Sukker vil løses opp i vann. Dere finner 
ikke sukker i opprinnelig form etter denne foreningen. Å legge 
to mangoer til to mangoer gir fire mangoer—en mango, to 
mangoer, tre mangoer, fire mangoer—fire stykker eller fire 
mangoer. Men med yunj er det som med sukker og vann. Etter 
forening, vil dere ha sukker i atskilt form? Det vil være ett med 
vannet. Det er forening. Yoga på det åndelige plan kommer av 
rotverbet yunj og ikke fra yuj. Her vil yoga si forening. Når den 
enkelte bevissthet, den enkelte ånd, det enkelte kognitive prin-
sipp blir ett med det Høyeste Ene, med den Høyeste Bevissthet, 
finnes ikke den enkelte lenger. Den er ett med det Høyeste. Den 
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lille gutten A eller den lille jenta B vil bli ett med det Høyeste 
Vesen. Dette er forening. 

Hvert eneste menneske har to jeg. En mann heter, si, Salo-
mon. Det vil si at navnet på hans lille jeg er Salomon og navnet 
på hans store jeg er det Høyeste Vesen. Sett at navnet på et lite 
jeg er Josef, hr. Josef. Men navnet på hans store jeg er det Høy-
este Vesen. Altså er det store jeget det samme for alle, men det 
lille er forskjellig. En mengde kropper har en mengde navn. 
Disse navnene er navn på små jeg, men det store jeget er ett og 
udelelig for hele universet—det er ett stort jeg. Én er for én 
Høyeste Bevissthet, én Høyeste Far (Parama Pitá). 

Hva er yoga på det åndelige nivået? Det er å bli ett med den 
Høyeste Bevissthet. Når dere blir ett med den Høyeste Bevisst-
het får dere alt, men dere mister ingenting. Dere mister navnet 
på det lille jeget deres og ingenting annet og til gjengjeld får 
dere det Høyeste jeget, det store jeget. Dette er yoga på det ån-
delige plan. 

Noen tror at yoga er en form for trening. Nei, nei, nei; yoga 
betyr ikke øvelse. Yoga betyr forening. Dette er den Høyeste 
definisjonen av yoga. 

Alle menneskesinn har et fellestrekk og dette trekket skiller 
dem fra dyr, folk fra planter. Hva er forskjellen? Dette åndelige 
trekket kalles dharma. Hva er dharma? Menneskelige vesener 
ønsker å utvide seg, og for det andre vil de bli ett med det Kos-
miske Legemet. For det tredje ønsker de å gjøre noe nobelt, og 
det fjerde er at de ønsker seg fred, den Høyeste fred, uforstyrret 
fred. Disse er de fire særlige menneskelige egenskapene. Til 
sammen kan dere si at dette utgjør det menneskelige vesen. 

Yoga er framskrittets vei, utviklingens vei for hvert eneste men-
neske. Ingen kan holde seg borte fra eller hevet over yogasporet. 
Yoga er dharma. Så i vårt eget liv bør vi utøve yoga, og i vårt 
felles liv bør vi oppmuntre andre til å utøve yoga. Dette er 



Ord på veien 3: Babas foredrag i Sørøst-Asia, Midtøsten og Amerika 

124 

universalmiddelet for enhver sykdom som mennesker kan ha på 
det fysiske plan, på det psykiske plan og også på det åndelige 
plan. 

12. september 1979, Haifa 
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De grunnleggende 
faktorene i yoga 
I går kveld snakket jeg om hva yoga er i de fysiske, intellektuelle 
og åndelige verdenene. Nå er denne altgjennomtrengende yo-
gaens ånd styrt av tre grunnleggende faktorer. Den yogiske til-
nærmingsmåten er altgjennomtrengende. Yoga dekker alt, hva 
som helst, alt mulig. Men denne yogaen, denne bevegelsen av 
yoga, dette framskrittet i yoga er basert på tre grunnleggende 
faktorer. Hva er de tre grunnleggende faktorene? De er 
prańipáta, pariprashna og sevá. Den store yogien Krśńa sa for 
om lag 3500 år siden: «I overgivelse, med oppriktige spørsmål 
og i tjeneste» (prańipátena pariprashnena sevayá). 

La oss først se hva betydningen av sevá er. Den rudimentære 
betydningen av termen sevá er tjeneste. Men tjeneste på yogaens 
område er ikke det samme som på det kommersielle området. 
På det kommersielle plan vil tjeneste si gjensidig utbytte. Gi 
noen penger, motta ett eller annet—det er noe gjensidig. Dere 
gir noe, og dere mottar noe. Butikkeierne gir dere noe og mottar 
til gjengjeld penger. Dere gir penger og mottar noe i gjengjeld. 
Så denne typen tjeneste er gjensidig. Men på det åndelige om-
rådet er ikke tjeneste gjensidig. Den er ensidig. Dere gir noe til 
det Høyeste Vesen og dere tar ikke imot noen ting i gjengjeld. 

Men dere vet, når dere gir alt til Han, til og med deres egen 
eksistens, hva skjer da? Dere blir ett med den Høyeste Bevisst-
het. Så når dere gir Han alt får dere den Høyeste Bevissthet til 
gjengjeld, dere får Herren. Her er ikke dere taperen. Dere er 
vinneren av alt. 

Dette er den egentlige betydningen av begrepet tjeneste. 
Det er ensidig og ikke gjensidig. 
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En annen faktor er oppriktig spørring (pariprashna). 
Prashna betyr spørsmål. Det engelske ordet question kommer 
av grunnverbet quest. Quest betyr å søke etter. Dere søker et 
svar. Quest betyr å søke etter og substantivet av quest er quest 
pluss endelsen ion—question (spørsmål), som betyr søkende 
[verb] eller søking [substantiv].  Men her er termen pariprashna, 
ikke prashna. Prashna betyr spørsmål. Pariprashna betyr spørs-
mål som har å gjøre med åndelig utøvelse. Dere ønsker å vite fra 
ácáryaen hvordan ásanas skal gjøres, hvordan en trekker sinnet 
tilbake fra ting for å føre det til den Høyeste Bevissthet. Dere 
vil lære en mengde ting for å utøve det—ikke for kunnskaps 
skyld, men for utøvelsens skyld. Når en spør en lærd eller en 
lærer om noe med det for øyet å gjøre noe, i den hensikt å agere 
ut fra svaret, kalles den slags særlige spørsmål for pariprashna, 
oppriktig spørring. 

Så for en åndelig aspirant er den første faktoren at hun eller 
han bør tjene, gjøre tjeneste, ensidig tjeneste. Og den andre 
tingen er at vedkommende ikke bør sløse bort sin dyrebare tid 
på meningsløs spørring, på spørsmål som ikke er fruktbare. 
Spørsmålene dine bør være pariprashna—du stiller spørsmålet 
bare for å vite noe og handle deretter. 

Hva er det tredje? Det tredje punktet er overgivelse 
(prańipáta). Overgivelse vil si fullstendig overgivelse på den All-
mektiges alter. Nå skal denne fullstendige overgivelsen, full-
stendige selvoppofring utføres, men hvordan? Hva er hemme-
ligheten? Alle menneskelige egoer, alle egoistiske uttrykk, base-
rer seg på selvopptatthet som romsterer i selvet, som kretser om 
jeg-følelsen, det første uttrykket for eksistens. «Jeg er» er grunn-
laget, er fundamentet for alle egoer og alle forfengeligheter. 
Dere vet at når et menneske lærer mye eller tjener mye blir ved-
kommendes forfengelighet oppblåst. Mennesket blir oppblåst 
av forfengelighet og med det blir hun eller han så bevisst sin lille 
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tilværelse at det blir svært vanskelig å overgi seg til det Høyeste. 
Og ikke bare overgivelse—selv når en logisk teori blir presentert 
for vedkommende vil hun eller han langt fra akseptere den. Hun 
eller han tenker at hvis en godtar den teorien, hvis en aksepterer 
den sannheten, vil det være ydmykende. Den slags psykologi 
forleder vedkommende når situasjonen er blitt slik. Hvordan 
overgir en seg? Det kan gjøres i det indre i dhyána [meditasjon 
der psyken rettes mot Bevissthet] og i det ytre ved å tilskrive alle 
ytre vesener guddommelighet. 

Når dere hjelper de fattige kan selvopptattheten deres 
komme til å øke. Dere kan tenke: «Jeg har gjort ditt, jeg har 
gjort datt. Jeg er ikke noe vanlig menneske.» Dette er en psykisk 
sykdom. Selvopptatthet er rett og slett en psykisk sykdom, en 
psykisk lidelse. Men hvis dere tilskriver den eller de dere hjelper 
guddommelighet; et menneske, en fattig eller en syk: «Jeg hjel-
per ikke et menneske, jeg hjelper Gud i menneskelig skikkelse,» 
da vil ikke selvopptattheten bli oppmuntret. Hvordan blir ens 
reaksjon da? «Denne kroppen, dette sinnet, denne rikdommen 
er gitt meg av den Høyeste Bevissthet, og det Høyeste Vesen 
står foran meg, Gud er kommet til meg i en lidende persons 
skikkelse, og jeg betaler tilbake dette til Han. Den egentlige ei-
eren av denne kroppen, den egentlige eieren av dette sinnet er 
Han, og jeg betaler Hans rikdom tilbake til Han.» Da blir det 
ingen selvopptatthet. 

Og jeg sa at den indre prosessen er meditasjon. I meditasjon blir 
den Høyeste Bevissthet ditt objekt og du blir subjekt. Du blir 
seeren og Han blir det sette. Men den indre ånden i meditasjon 
er at når du ser på Han i det indre, med ditt indre øye, bør du 
tenke: «Jeg mediterer ikke på Han eller ser Han mentalt. Det 
som egentlig skjer, er at Han ser meg; jeg er objektet, gjenstan-
den, og Han er subjektet. Han ser alt jeg gjør. Han ser alt jeg 
tenker, så jeg er Hans objekt og Han er mitt subjekt.» Denne 
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ideen bidrar til å fri en fra egoets og selvopptatthetens slange-
renneløkke. Dere må huske at for en hengiven er de grunnleg-
gende faktorene for åndelig framgang: tjeneste, oppriktig spør-
ring and overgivelse. Den veiledende ånden i overgivelse er: 

«Din bolig flyter over av edelstener og juveler. Rikdommens 
gudinne er din husholderske. Hva har jeg å gi deg, å Høyeste? 
Å ja, det er en ting Du mangler, ettersom det er blitt stjålet av 
Dine hengivne; det er sinnet Ditt. Derfor gir jeg Deg mitt sinn. 
Vær så snill å ta imot det.» 

(Ratnákarastava grhaḿ grhińii ca padmá; 
Deyaḿ kimapi bhavate Puruśottamáya. 
Ábhiiravámanayanápahrtamánasáya; 
Dattaḿ mana yadupate tvamidaḿ grháńa.) 

Å, universets Høyeste, Du er eier av all rikdom her i univer-
set, alle universets edelstener og juveler, så hva kan jeg ofre på 
Ditt alter? Når Du er eieren av alt, hva kan en stakkars person 
som jeg gi Deg? Jeg kan ikke gi Deg noe som helst for Du er 
eieren av alt, og jeg er eieren av ingenting. For det andre er det 
Kosmiske Operative Prinsippet, skaperkraften, den mekaniske 
kraften. Alle energier er dine tjenere. Alt du ønsker vil de fram-
bringe for Deg der og da, for Din fornøyelses skyld. Alle uni-
versets energier er Dine. Alt du ønsker vil oppstå der og da. Så 
hva kan jeg gi Deg? Hva kan jeg fremlegge? Hva kan jeg gi bare 
for å tilfredsstille Deg? Jeg kan ikke gi noe, jeg eier ingenting.» 

Deretter, i den andre fasen, vil den hengivne tenke at det er 
en eneste ting, én ting, og hva er den tingen? Den tingen er at 
den Høyeste Bevissthet, den Høyeste Styrer, det Høyeste Vesen 
elsker Sine hengivne svært høyt. Han kan gjøre alt for Sine hen-
givne, og det gjør Han faktisk. Hengivne bør alltid være frykt-
løse, for den Høyeste Bevissthet er alltid rede til å gjøre alt for 
dem. Da denne lille staten Israel ble skapt spurte en mann, en 
margii meg: «Baba, sånn en liten stat, hvordan skal den kunne 
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beskytte seg selv?» Jeg sa: «Du ser, for den Høyeste Bevissthet 
er ingenting stort eller lite. Hvis et menneske elsker den Høy-
este Bevissthet vil den Høyeste Bevissthet gjøre det som kreves. 
Vedkommende må bare utvikle kjærlighet til Han.» Og det jeg 
sa for lenge siden er blitt sant, og det vil bli enda mer sant i nær 
framtid. Dere må være uforferdet, og skape et sentiment med 
kjærlighet for den Høyeste Bevissthet hvor enn dere er. Nå bør 
dere vite, huske, at en hengiven sier: «Å Høyeste Bevissthet, Du 
mangler en bestemt ting.» Hva er den tingen? Dere gutter og 
jenter, vet dere det? Det er noe den Høyeste Bevissthet mangler. 
Det er, Han elsker Sine hengivne veldig høyt, og «jeg er en van-
lig hengiven, og Du har så mange store hengivne, og Du elsker 
Dine store hengivne veldig høyt.» «Det at Du elsker Dine hen-
givne veldig høyt vil si at de hengivne har tatt sinnet Ditt.» Så, 
«En ting mangler i Deg og den tingen er sinn. Sinnet Ditt er 
blitt tatt av Dine hengivne. Så, å Høyeste Bevissthet, Du mang-
ler en ting. Hva er den mangelen? Sinnet Ditt er blitt tatt av 
Dine hengivne. Av Dine store hengivne. Og jeg er en enkel 
hengiven. Jeg kan gjøre en ting. Jeg gir avkall på mitt sinn for 
Deg. Vær så snill å ta det imot.» Det er den endelige faktoren 
for en hengiven. 

«Å Høyeste Vesen, det er en mangel i Deg, mangel på sinn, for 
Du elsker Dine hengivne svært høyt og derfor har de tatt Sinnet 
ditt. Men Du trenger ikke å forbli i den mangelfulle tilstanden. 
Oppfyll hele Din eksistens og Din tørst for kjærlighet til hele 
Din skapelse med en ting, ved å akseptere mitt sinn. Jeg gir det 
til Deg, og jeg vil at sinnet mitt skal tilfredsstille Dine krav.» 
Dette er ånden i overgivelse. Overgivelse, oppriktig spørring og 
tjeneste—dette er de tre veiledende faktorene for åndelige aspi-
ranter, for yogier, på alle tre områder av menneskelig eksistens. 

13. september 1979, Haifa
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Subjektiv tilnærming og 
objektiv tilpasning 
Emnet for foredraget i dag er subjektiv tilnærming og objektiv 
tilpasning.  

Alle menneskelige tilnærminger og alle menneskelige ut-
strålinger skjer gjennom fire stadier. Vi kan si at alle menneske-
lige uttrykk skjer i fire stadier: 

• Den fysiske verden og alle fysiske aktiviteter som har å 
gjøre med den fysiske verden, som kalles káma på sans-
krit. 

• Alle psykiske uttrykk, medregnet de grovere psykiske 
uttrykkene og de mer subtile psykiske uttrykkene, er be-
grenset til omfanget av den psykiske verden, både be-
visste, underbevisste og ubevisste plan, kalt artha på 
sanskrit. 

• Den tredje verden, det tredje stadiet er psykisk-åndelig-
het, som begynner fra punktet innen omfanget av den 
enkeltes psykiske verden og berører det ytterste, laveste 
ytterste av det åndelige plan, dette tredje stadiet kalles 
stadiet av dharma. 

• Den fjerde verden—framgangen, den uopphørlige pro-
gresjonen i den åndelige verden kalles mokśa, stadiet 
med mokśa. 

Nå kan menneskelig tilnærming, og diverse menneskelige 
reiser mot ulike livsbestemmelser, deles i to hovedkategorier: 
den ene er den objektive verden, den andre det subjektive målet. 
En skal huske at den objektive verden ikke kan anses for å være 
mål i noen del av menneskelig framgang. Den kan ikke være 
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det. Den objektive verden, eller noen del av den objektive ver-
den, ingen faktor, ingen mikroskopisk faktor, eller til og med 
hele den objektive verden, kan ikke være bestemmelsen. Det vil 
si at menneskelig bevegelse, menneskelig framskritt ikke kan ha 
en fysisk ting, ikke en gang en psykiske ting, eller noe psykisk 
føde eller psykiske fødevarer som bestemmelse. De kan ikke 
være høydepunktet på deres ferd, for den rent fysiske verden og 
den rent psykiske verden har sine begrensninger. Som dere vet, 
finnes det grenser for den fysiske verden. Dette universet vårt, 
for ikke å snakke om denne lille planeten Jorda, hele solsystemet 
og hele planetsystemets endelige form, eller hele stjernesyste-
met, alt er begrenset, ingenting er uendelig i denne verden av 
uttrykk. 

Dette universet er veldig stort, men det er ikke uendelig. Hvor-
for er det ikke uendelig? Der det skapes noe—skapelse vil si 
ulike bølger med ulike lengder i bevegelse, og når bølgene har 
ulike lengder er de noe begrenset noe, som fungerer innen di-
verse grenselinjer—vil det skapte ikke være uendelig selv om det 
er veldig, veldig stort. 

Denne uttrykte verden i form av forskjellige faktorer bestå-
ende av fem elementer*—disse stjernetåkene, galaksene, meteo-
rittene, og utallige himmelkroppene—har alle sine begrens-
ninger. Og de kan ikke gå utover disse begrensningene. Hvis de 
forsøker å gå utover sine begrensninger vil de enten nå et uttyn-
net stadium og miste dette, miste sine identiteter, eller, hvis de 
forsøker å unnslippe grensene, begrensningene, vil det skje en 
enorm forløsning av energi som følge av indre konflikt, som vil 
ødelegge strukturen. Så vår fysiske verden er ikke uendelig selv 
om den er veldig stor. 

 
* Rom (eter), luft, lys, flytende og fast materie. 
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Hvis noe aksepteres som eneste gjenstand for tilbedelse, el-
ler som den eneste gjenstand for meditasjon, eller som den 
eneste projiseringen av det enkelte sinn, da vil også det sinnet 
bli omdannet til den gjenstanden, ta form av det objektet, vil bli 
forvandlet til den tingen.   

Og det ligger til sinnet at det tar form av sitt objekt. Så når 
vi kommer i kontakt med den fysiske verden, bør vi huske at vi 
må nytte hver eneste partikkel i denne fysiske verden til men-
neskehetens beste, men denne fysiske verden kan likevel ikke 
være vårt mål. Menneskelig fysisk vesen er skapt av denne fy-
siske verden. Denne menneskekroppen skapes i den sentripe-
tale, innadrettede prosessen; det begynner med ordinære encel-
lede organismer (protozoa) og utvikler seg helt til kompliserte 
menneskelige strukturer, disse kompliserte flercellede struktu-
rene (metazoa). Men jeg sier at det må finnes tilpasning, objek-
tiv tilpasning. 

Den objektive verden vil ikke si bare denne fysiske verden. 
Den psykiske verden er også en objektiv verden. I vår psykiske 
verden, i vår mikrokosmiske verden, eller i vårt mikrokosmiske 
sinn, er alt vi tenker ikke annet enn en konsentrert form av vår 
ektoplasmiske struktur. Det er vår indre projisering, eller ytre-
indre projisering. Nå er alt vi tenker, enten det er indre projise-
ring eller ytre-indre projisering, på alle måter begrensede psy-
kiske objekter. Og hvis disse begrensete psykiske tingene, eller 
hvilken som helst begrenset psykisk ting, godtas som det eneste 
i livet, som eneste gjenstand for tilbedelse, eller som det eneste 
objektet for meditasjon, eller som den eneste tingen en streber 
etter, hva vil skje? Dere vil måtte ta form av den tingen, dere 
kan ikke fortsette videre framover. Så en psykisk ting kan ikke 
være målet for livet deres. Alle de psykiske objektene deres må 
nyttes i tjeneste til det levende samfunnet. Hvorfor skal dere 
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bare elske mennesker? Dere må elske alle og enhver som er et 
uttrykk for det Høyeste Vesen.  

Jeg sa at det må være objektiv tilpasning, det må være tilpasning 
mellom så mange fysiske ting, og mellom så mange psykiske 
ting, og også mellom psykiske ting og fysiske ting. Og alle egen-
skapene til mennesker, alle kvalifikasjonene og trekkene til 
mennesker, både på det fysiske området og på det psykiske om-
rådet bør være ordentlig tilpasset hverandre. Sett at et menneske 
er fysisk sterkt, men at styrken er i armene og ikke i beina. En 
annen er sterk i beina, men ikke veldig sterk i armene; i sam-
funnet må det være tilpasning. Personen med sterke armer kan 
hamre godt, mens personen med sterke bein kan sykle godt. Så 
det må være tilpasning mellom de to formene for fysisk styrke. 
Likeledes har en person talent for matematikk og en annen for 
kjemi. Samfunnet må legge opp til tilpasning; vedkommende 
med talent for matematikk bør nyttes på det særlige området; et 
menneske med talent for, si, kjemi bør nyttes på det særlige om-
rådet. Så i den objektive verden må det være ordentlig tilpas-
ning. Og derfor sa jeg at vår filosofi bør ha an objektiv tilpas-
ning, tilpasning mellom en mengde ting i den fysisk verden, 
mellom så mange ting i den psykiske verden, og også mellom 
ting i den fysiske og ting i den psykiske verden. Det vil skape et 
ideelt menneskesamfunn på det felles plan, og dette vil skape et 
fullkomment menneskelig vesen i den individuelle verden. 

På sanskrit kalles det fysiske stadiet for káma. Káma betyr 
«å oppfylle verdslige begjær». På det verdslige området har vi så 
mange behov og vi må oppfylle de manglene, vi vil måtte til-
fredsstille de manglene, slukke de tørstene. Og med det for øyet 
må menneskesamfunnet trenes ordentlig til å nytte alle poten-
sialer på en ordentlig måte. Men dette er ikke livets mål. 

På samme måte finnes det en mengde mangler på det psy-
kiske plan, så mange former for tørst, så mange former for sult. 
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Menneskesinnet er alltid sultent—det vil vite ditt, vite datt. 
Disse ønskene må oppfylles med ordentlige psykiske hand-
linger, ordentlig utdanning, ordentlig opphøyelse. Men heller 
ikke dette er livets mål. Alle disse tingene, disse opphøyelsene, 
kan ikke gi dere evig fred for, som jeg allerede har sagt, den 
fysiske verden og den psykiske verden er begge begrensete. Be-
grensningene deres kan ikke gi dere fullkommen sinnsro. Og 
dere vil ikke oppnå balanse, eller likevekt, hvis målet deres er 
denne fysiske eller psykiske verden. 

Det tredje punktet er psykisk-åndelig tilnærming, kalt 
dharma på sanskrit. Jeg sa, at her på dette tredje stadiet begyn-
ner bevegelsen i mikrokosmisk sinn, bevegelsen starter i mikro-
kosmos og høydepunktet er det laveste ytterpunktet av åndelig-
het. Hva er denne bevegelsen? Dere må ha et åndelig mål. Dere 
må vite hva man skal gjøre, hva man ikke skal gjøre, hvorfor det 
skal gjøres, hvordan det skal gjøres. Og for dette må bevegelsen 
rette ut sinnet, gjøre det høydepunktrettet (apexed) og bringe 
alle tendensene til det punktet og føre det mot deres åndelige 
mål. 

Men et menneske sier: «Jeg er et vanlig menneske, hvordan 
skal jeg greie å konsentrere sinnet mitt? Hvordan skal jeg kunne 
føre alle mine tilbøyeligheter mot et bestemt punkt og føre dette 
samlete sinnet mot det åndelige målet?» Det er et vesentlig 
spørsmål. 

Dere vet at den universelle Høyeste Bevissthet, den Høyeste 
Kognisjon eller Erkjennelse, fungerer ved hjelp av det Høyeste 
Operative Prinsipp. Det Operative Prinsippet, skaperkraften, er 
i virkeligheten en blind kraft, den kan ikke gjøre noe som helst 
uten hjelp av Bevissthet, uten hjelp av den Kognitive Evnen. 
Elektrisitet er en grov blind kraft, men når den hjelpes eller nyt-
tes av den menneskelige hjerne, av menneskets bevissthet, vil 
den være til stor nytte på en rekke måter. Men hvis ikke 
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menneskehjernen hjelper til kan elektrisitet få en destruktiv 
rolle. Så disse blinde kreftene kan ikke gjøre noe konstruktivt 
uten hjelp av bevissthet. Likeledes finnes den Kosmiske Kogni-
tive Evnen her i universet, på det universelle området, og Han 
fungerer, Han utfører alle Sine universelle oppgaver, alle sine 
foreldreplikter ved hjelp av den blinde kraften. Men individer, 
med sin individuelle bevissthet eller individuelle evne som ikke 
er i stand til å styre den blinde kraften, vil bli slynget ut fra den 
rette veien. Og slikt skjer. 

Så hva bør en gjøre? En må huske at ens egen bevissthet er 
en mikroskopisk brøkdel av den Høyeste Bevissthet, eller den 
Kosmiske Bevissthet. Jeg har allerede sagt at når et individ ten-
ker at «jeg er en vanndråpe» er det en dråpe vann. Og når det 
tenker at «jeg er ikke en vanndråpe, jeg er havet,» er det havet. 
Likeledes blir den enkelte det Høyeste, blir ett med den Største, 
når vedkommende etablerer seg i den Høyeste Storhet. Og når 
det blir ett med det Største kan ingen hindring beseire vedkom-
mende. 

Hva behøver en i dette? Hva trengs i denne psykisk-ånde-
lige framgangen? En må ikke lese bøker i det vide og det brede. 
En må ikke tråle biblioteket som en bokorm, som en orm. Nei, 
nei. Dere vet hva hvite maur er—de søker seg også til bøker, 
gjør de ikke? Jo. Vil dere også bli som dem? Vil dere bli hvite 
maur? Selvfølgelig ikke, selvfølgelig ikke. Og hvis dere tror at 
dere vil bli svært kloke av å lese så mange bøker—nei, nei. Nei. 
I dag lærer dere, i morgen glemmer dere. De som har master-
grad i et bestemt fag eller i flere fag, hvis jeg ber dem om å gå 
opp til eksamen her og nå, vil ingen av dem stå. De har glemt 
alt. Kjemi er et mysterium, lett å lære, lett å glemme. Så det er 
en svært utfordrende oppgave. 

Så hva er løsningen? Hva skal et menneske gjøre? Yogier har 
sagt (de er veldig lure, ikke bare lure, men svært utspekulerte, 
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de vet hvordan en gjør ting og hva en bør gjøre), de gamle lærde 
sa gjerne: 

Mathitvá catváro vedán sarvashástrán caeva hi; 
Sáraḿtu yogiibhih piitaḿ takraḿ pivanti pańd́itáh. 

Dere vet jo at hvis dere kjerner fløtemelk, hva får dere da? 
Dere får smør og kjernemelk. Den beste delen blir hva? Smør. 
Og den dårligste delen—kjernemelk. Den er mest som vann. 
Nå finnes det en mengde bøker og de er omfangsrike som havet. 
Og hvis dere kjerner dem vil dere også få to ting, noe som er 
som smør og noe som er som kjernemelk. Så etter å ha kjernet 
disse skriftene vil de såkalte lærde, som tror at de vil bli kloke av 
å lese disse bøkene, faktisk ikke bli kloke. I virkeligheten er de 
tåper. For de som er yogier—de spiser opp smørdelen. Og hva 
blir igjen til de lærde? Kjernemelken. 

Så den beste måten er hengivelsens vei, fullstendig overgi-
velse. Si: «Å Herre, jeg er Din skapning, jeg er et lite vesen, jeg 
er et enkelt vesen, helt avhengig av Din nåde. Jeg ønsker psy-
kisk-åndelig framgang, jeg vil bevege meg på den psykisk-ån-
delige vei. Vær så snill å hjelpe meg.» Og når en ønsker dette 
seriøst, fra hjertet, vil det helt sikkert skje. Og derfor sier jeg at 
ingen er ubetydelig, ingen er svak, ingen er hjelpeløs. Den Høy-
este, den Høyeste Bevissthet, er med dere. Han vil alltid være 
med dere. Så denne framgangen, denne psykisk-åndelige fram-
gangen, som kalles mokśa på sanskrit, er ikke en veldig vanske-
lig vei, er på ingen måte en tornefull vei. Hva er den? Den er en 
veldig enkel og svært behagelig reise. Stol fullt og helt på Han, 
som et lite barn som stoler helt på moren. Dette er den tredje 
tilnærmingsmåten. 

Denne tredje er den subjektive tilnærmingen. De første to, 
fysisk og psykisk, er objektiv verden og i denne objektive verde-
nen bør dere ha tilpasning. Men i denne tredje verden, det vi si 
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den psykisk-åndelige verden, er det ikke spørsmål om tilpasning 
ettersom dere befinner dere på den Høyeste Fars fang og den 
Høyeste Far er et altgjennomstrømmende vesen. Han finnes i 
den fysiske verden, i hver eneste pore av den fysiske verden. Han 
finnes i den psykiske verden. Så når dere sitter på Hans fang er 
det ikke spørsmål om tilpasning. Spørsmål om tilpasning finnes 
bare i den fysiske og psykiske verden. 

Og det fjerde er det åndelige stadiet, stadiet av åndelighet. 
Hva er dette åndelige stadiet? Hvert eneste vesen, i den fysiske 
verden, psykiske verden, og i dharmas verden er en omdannet 
form av den Høyeste Bevissthet. Og når alt er en omdannet 
form av den Høyeste Bevissthet vil en føle, bør en kjenne, at alt 
i dette universet er åndelig, ingenting er fysisk eller psykisk. Alt 
som finnes, er den Kosmiske Evnens dans. 

Og når en virkeliggjør denne Høyeste Sannhet, denne altgjen-
nomstrømmende sannhetsstandarden, får en fullkommen 
sinnsro, en nyter den høyeste lykksalighet. Dette er den eneste 
måten å oppnå frelse på. Dette er den eneste måten å oppnå 
varig frigjøring på. Det finnes ikke noe alternativ. Så dere må 
huske at livet deres bør begynne med hengivelsespunktet og 
fullbyrdes i hengivelsespunktet. Hengivelse er systemet og hen-
givelse er retningslinjen for enhver åndelig aspirant, og det er 
prinsippet for alle intellektuelle og åndeligsinnete mennesker. 

14. september 1979, DMC, Haifa
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Mystikk og yoga 
Når den estetiske sansen, basert på den subtile estetiske viten-
skapen, berører en viss standard, kalles det mystikk. Og når 
denne mystikken når høydepunktet av menneskelig herlighet, 
eller den ypperste menneskelige storhet, kalles det åndelighet. 

Hva er mystikk? Mystikk er uopphørlig streben etter å finne 
forbindelsen mellom det endelige og det uendelige. Det er en 
evig bestrebelse etter å finne en forbindelse mellom selvet og 
Over-Selvet, khud og Khudá. Dette er mystikk. 

Et av de menneskelige trekkene er at mennesker aldri er til-
freds med noe endelig. De er aldri tilfredse med noe begrenset. 
På sanskrit er det sagt: Nalpe sukhamasti bhunaeva sukhamasti. 
«Menneskelig tørst kan ikke tilfredsstilles med noe begrenset, 
menneskelig sult kan ikke tilfredsstilles med noe endelig.» 

I søkingen etter det Uendelige kommer mennesker først i 
kontakt med estetisk vitenskap. Estetisk vitenskap betyr ikke 
alltid å gjøre noe behagelig; det kan bety å komme oppi noe 
vanskelig, noe pinlig—det kan være noe hyggelig eller ikke. Es-
tetisk vitenskap er det en kan uttrykke noe med på en mer subtil 
måte, fra subtilt til mer subtilt, og der det når det mest subtile 
punktet er høydepunktet for menneskelig herlighet. 

Nå er det kunstnernes oppgave å uttrykke arbeidene sine på 
en skjønn måte, på en strålende måte og stille det ut for verden. 
Ikke alle kan gjøre det. Men å nyte noe med estetisk sans eller 
estetisk sjarm er noe hvert eneste menneske kan. 

Den gang mennesker innledet sin bevegelse mot det Høyeste 
Vesen, i søken etter den Høyeste Lykksalighet, kom de først i 
kontakt med åndelighet. Ettersom åndelighet vil si å komme i 
kontakt med det Uendelige—når det endelige kommer i kon-
takt med det Uendelige—kalles det yoga. 
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Yoga er den enkelte som beveger seg i søken etter det 
Uendelige, det endelige som beveger seg mot det Uendelige på 
mystisk vis. På sanskrit betyr yoga «å legge sammen». Som i 
2+2=4. Men for en mystiker, for en aspirant til det mystiske må-
let eller den mystiske bestemmelse, er ikke yoga bare å legge 
sammen; for dem vil yoga si forening. Hva slags forening? Det 
er som sukker og vann. Anta at det finnes to pluss to epler. Når 
vi legger sammen er det først ett eple, så to epler, så tre epler, så 
fire epler. Hvert eple opprettholdes sin individualitet eller sin 
identitet. Eplenes identitet forblir uforandret før og etter at de 
er lagt sammen. Men med forening, som med sukker og vann, 
bevarer ikke sukkeret sin identitet ettersom det blir oppløst i 
vannet. Dette er forening. I mystikkens verden er yoga den slags 
forening; forening som sukker og vann, og ikke bare addisjon 
som 2+2. 

Nå er startpunktet estetisk smak eller estetisk vitenskap. Fra 
dets høydepunkt begynner den Høyeste sjarmens bevegelse. I 
den bevegelsen, der den Høyeste sjarm er målet, blir mennesket 
forent med det Høyeste Vesen, hvis plass er hinsides tilværel-
sens høydepunkt. 

Denne bevegelsen for yoga, for forening av den enkelte med 
det Høyeste, det endelige med det Uendelige, er nødvendig for 
hvert eneste menneske. Menneskets fysiske og psykiske struktur 
egner seg så på alle måter for dette formålet. Dyr og planter 
agerer ut fra sine medfødte instinkter. De er mentalt uutviklete, 
og derfor er hjernen deres også uutviklet. Kraniet er veldig lite, 
og den bevisste delen av sinnet er nok for dem; det er ikke be-
hov, eller lite behov, for sinnets underbevisste og ubevisste plan. 
En plante opplever glede eller smerte når dens medfødte in-
stinkter enten oppmuntres eller motarbeides. Når de medfødte 
instinktene til en plante eller et dyr oppmuntres opplever de 
glede, og når de medfødte instinktene motarbeides, kues eller 
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undertrykkes opplever de smerte. Sånn fungerer hjernen eller 
sinnet til planter og dyr. Men med menneskelig psykologi er det 
annerledes; menneskets psykisk-åndelig bevegelse kan ikke 
kues, kan ikke stanses. Det er det spesielle med menneskelig 
eksistens. 

Nå yoga. Yoga er det mest utviklete og mest verdifulle uttrykket 
for menneskelige trekk. Så det er i den første fasen av yoga at 
en uttrykker seg gjennom en mengde kunstformer og vitenska-
per. Det endelige punktet for all kunstnerisk bevegelse og det 
endelige punktet for alle grener av vitenskap er den høyeste kil-
den, den evige kilden til alle energier, det høyeste stedet for alle 
energier. Det er den Høyeste Bevissthet, det Høyeste Vesen, 
som er alles Far, det Forårsakende Opphavet til alle skapte ve-
sener her i universet, både levende og ikke levendegjorte. Derfor 
må det Høyeste Vesen være livets mål for alle folk, enten de er 
intelligente eller analfabeter, fattige eller rike, utdannete eller 
uutdannete. Det Høyeste Vesen er høydepunktet, bestemmel-
sen for alle menneskelige uttrykk. Når mennesker mangler 
denne ånden for å bevege seg, degraderer de seg selv fra den 
menneskelige status. Alle dere gutter og jenter, dere bør huske 
dette høyeste uttrykket for sannhet. 

14. september 1979, Istanbul
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Den største sannhet 
Den rene, sattviske handlingen ligger tett opptil den Høyeste 
Eksistens; den kan være like i nærheten, men kan ikke sammen-
falle med det Høyeste Vesen. Filosofien til åndelige aspiranter, 
kalt tantra, sier at Han er ett eneste vesen. 

Hvorfor er vi henvist til å si at Han er ett eneste vesen? Dere 
vet, entall og flertall er menneskesinnets ulike projeksjoner. 
Hvis vi ser «en» er det en bestemt projeksjon. Hvis vi sier «to» 
er det en annen form for projeksjon. Hvis vi sier hundre, er det 
en bestemt projeksjon. 

Når det gjelder tendensen til å projisere går alle projeksjoner 
ut på ett. Det finnes verken entall eller flertall. Men selv da sier 
åndelige aspiranter at Han er ett eneste vesen. Hvorfor sier de 
sånt? For når alle sinnets tilbøyeligheter, når alle sinnets driv-
krefter samles i et bestemt punkt, og høydepunktet (apex) blir 
entall, da kommer en i kontakt med Han. Derfor er nummeret 
en hvis man i det hele tatt skal bruke et nummer for Han. Han 
er den Høyeste Styrende Evnen. 

Som dere vet er alt i den fysiske verden, eller i den ektoplas-
miske verden, alt er en særlig manifestasjon, et bestemt resultat 
av bølger med ulike lengder. Dette universet er en nett av bølger 
med ulike lengder, og alle disse bølgene stråler ut fra en bestemt 
kilde, en bestemt kjerne. Uansett hva slags inferens* det dreier 
seg om, når dere kommer i kontakt med hvilken som helst in-
ferens så kommer den inferensen fra den Høyeste Kjernen. 

Så Han er den styrende evnen. Han er den Mahádeva, den 
Høyeste Styrende Evnen. Da vet den åndelige aspiranten at 
Han ligger skjult i hvert eneste vesen. Han er allestedsnærvær-
ende fordi alt er av Hans ektoplasmiske uttrykk, alt er en 

 
* Se tanmatratattva i ordlista bak i boka. 
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skapning av Hans indre sinn. Derfor er Han over alt, og i alt, i 
hver eneste pore av hver eneste eksistens. Derfor sier aspiran-
tene at Han ligger skjult i alt. Han er over alt. 

Dere vet at i denne relative verden er det tre grunnleggende 
faktorer: tid, rom og person. Og alle våre verdslige aktiviteter er 
forbundet med disse tre grunnleggende faktorene. Derfor kan 
det ikke finnes noen absolutt pause eller absolutt hastighet her 
i det relative universet. Hva enn som finnes utover relativitet, 
den manifesterte verden, er den umanifesterte verden. 

Han, i form av den uttrykte verden, finnes innen omfanget 
av menneskelig oppfattelse eller menneskelige begripelse, i en 
viss grad. Jeg sa «i en viss grad» for vi kan komme i kontakt med 
en viss bølgelengde—fra en viss lengde til en viss lengde. Hvis 
det er for mye lys kan dere ikke se. Og hvis lyset er for mildt kan 
dere heller ikke se. Hvis det er for mye lyd kan dere ikke høre. 
Hvis lyden er for mild kan dere heller ikke høre. Omfanget de-
res går fra en bestemt bølgelengde til en annen bestemt bølge-
lengde. Derfor sier jeg at i denne uttrykte verden kan dere se, 
kan dere oppfatte, kan dere begripe i en viss utstrekning, men 
ikke under eller over denne. Men, Hans uttrykk er ikke begren-
set, er ikke innskrenket til deres omfang. Derfor er Han altom-
fattende, altgjennomstrømmende. Når din lille følelse av eksis-
tens forsøker å komme i kontakt med Han blir du ett med Han, 
da mister du ditt lille individuelle vesen. Dere vet, alt dere ska-
per i deres eget sinn er ikke annet enn ytre-indre projisering. Alt 
dere kan gjøre er å gjenskape i sinnet det dere så og det dere 
hørte, eller dere kan bare se det i drømme. 

De mentale tingene deres eller den mentale tilværelsen de-
res finnes i Hans sinn. Så hvis du er den som ser eller du er det 
bevitnende vesenet, er Han den Høyeste Seeren og det Høyeste 
Betraktende vesenet. Så hvis du er sjelen er Han den Høyeste 
Sjel. Hvis du er taket, er Han det Høyeste Taket. 
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La oss nå se på det vi foretar oss i den fysiske verden. Vi gjør så 
mangt, vi tror vi gjør så mangt. Egentlig gjør ikke mennesket 
noen ting, kan ikke gjøre noe, uten å få energi fra Han. Dere 
sier: «Jeg gir det, jeg er et sterkt menneske, jeg er et sunt men-
neske.» Hvor får dere den energien fra? Dere får energi fra luft, 
fra vann, fra frukt, fra mat. Så dere er verken skaperen eller eie-
ren av energi. Dere henter disse energiene med livskraften deres. 

Dere gjør. Å gjøre vil si handling. Hva er handling? Hand-
ling betyr at sted endres. Krukken står her. Hvis posisjonen end-
res kan vi si at det er utført en handling. Handling betyr endring 
i rom, endring av sted. Så alt dere gjør utfører dere med livskraft 
som dere får av Han. Denne livskraften er ikke deres. Hvis dere 
ikke spiser mat på flere dager eller flere måneder eller flere år vil 
dere ikke være i stand til å gjøre noe som helst. Hvis dere faster 
i, si, to eller tre måneder vil dere ikke være i stand til å snakke, 
dere vil ikke kunne uttrykke dere på noen måte. Dette er styrken 
deres. Dere er helt avhengig av Hans nåde. Så den faktiske eie-
ren av alt er den Høyeste Bevissthet, og den Høyeste Utføreren 
av enhver handling er den Høyeste Bevisstheten. Han er den 
Høyeste Kilden til alle energier. 

Hva med stedet der dere holder til? Alle skapte vesener, det være 
seg fysiske, flytende, luftige eller eteriske trenger en form for 
tilholdssted. La oss si dere befinner dere i Kolkata, i byen 
Kolkata. Dere kan ikke være uten tilholdssted. Ingen skapning 
kan være uten tilholdssted. Kolkata trenger også et tilholdssted. 
Tilholdsstedet til Kolkata er staten Bengal. Og hva er Bengals 
tilholdssted? Landet India. Og hva er Indias tilholdssted? Kon-
tinentet Asia. Og hva er Asias tilholdssted? Denne kloden, 
jorda. Og hva er denne jordas tilholdssted? Solsystemet. Og hva 
er tilholdsstedet for solsystemet? Den Høyeste Bevissthet, den 
Høyeste Faktoren er tilholdsstedet for solsystemet. Så Han er 
det Høyeste Tilholdsstedet, alt og alles tilflukt. 
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Enhver handling blir bekreftet når noen bevitner den. Bevit-
nende vesen vil si gjenspeilede eller brytende overflate. Uten slik 
gjenspeiling eller brytning blir ingen handling bekreftet. Når 
dere ser noe blir lyset fra den gjenstanden gjenspeilet i sinnet 
deres, og berører et særlig punkt i nervecellene deres, og da føler 
dere at dere har sett noe. 

Likeledes, for alt som hender her skjer det en gjenspeiling 
på det Kosmiske Legemet. Det Kosmiske Legeme er som en 
speilflate. Han er den gjenspeilende overflaten, som bevitner 
alle handlinger og gjerninger begått i universet. Ingenting er 
hemmelig for Han. Dere kan ikke gjøre noe, eller dere kan ikke 
tenke noe uten Hans eksistens, ute å være bevitnet av Han. Hvis 
du tenker at du ikke blir bevitnet av noen så vil Han der og da 
bevitne denne ytringen din, at den gutten sier: «Jeg blir ikke sett 
av noen.» Den endelige bekreftelsen, den Høyeste bekreftelsen 
for et skapt vesen, gitt av Han, og som vil bli gitt av Han for 
alltid, er at som et bevitnende vesen er Han alltid med deg. 

Den mentale styrken deres vil øke tusenfold ettersom dere alltid 
er med det Høyeste Vesen. Det Høyeste Vesenet er alltid med 
dere for å hjelpe dere, og dette er det første og fremste godet 
med dette faktum, med denne Høyeste Sannheten. Den eneste 
ulempen er at ettersom Han alltid er med dere kan dere ikke 
gjøre noe i hemmelighet; dere vil bli tatt på fersk gjerning. Men 
fordelen er at ettersom Han er med dere er dere aldri alene, dere 
er aldri svake. Dere er aldri hjelpeløse. Så en fullkommen per-
sons oppgave er å alltid huske denne Høyeste Sannhet, at hun 
eller han aldri er alene. Du er alltid med din Høyeste Far, som 
alltid vil hjelpe deg, og som alltid vil øke hastigheten i utvik-
lingen din.  

15. september 1979, Istanbul
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Pass dere for dogmer 
Når det gjelder strukturell solidaritet så er oval den beste for-
men. Oval betyr (på latin betyr ovum egg) eggformet, ikke helt 
som et egg, men i en viss grad som et egg; ikke helt elliptisk, 
men i noen grad elliptisk. Alle himmelkropper har den formen. 
Derfor kalles dette universet for Brahmáńd́a på Sanskrit (ańd́a 
betyr egg). 

Nå er dette universet vårt svært stort, men ikke uendelig. 
Det har en elliptisk form, oval form, som betyr at det har en 
grenselinje. Ja, det er svært stort, og faktisk så stort at vi ikke 
kan måle det, men i teorien kan det måles. 

Jeg sa nettopp at den mest egnete formen er den ovale, elliptiske 
formen. Ta det lille atomet. Hva skjer her? I den strukturen fin-
nes kjernen, strukturens tyngste materie, og elektronene går 
rundt den kjernen. Vårt eget romsystem har en liknende struk-
tur: jorda er kjernen og månen går rundt den kjernen. Den neste 
større strukturen er solsystemet vårt; sola er kjernen og en 
mengde planeter går rundt den. Og den største strukturen er 
den Kosmologiske strukturen: den Høyeste Bevissthet (i form 
av Puruśottama, den Høyeste Kjernen, det Høyeste Navet) er i 
midten og en mengde levende vesener og ikke levendegjorte 
ting [lys, vann, stein, mineraler, metaller, osv.] går rundt den. 

Nå bestemmes denne bevegelsen av to krefter. Alle som stu-
derer vitenskap, vet at disse er sentrifugalkraften og sentripetal-
kraften. Sentripetalkraften forsøker å minske radien, og sentri-
fugalkraften går inn for å drive gjenstanden som er i bevegelse 
bort fra kjernen. På sanskrit kalles sentripetalkraften for vidyá 
og sentrifugalkraften for avidyá. I dagligtale kaller vi avidyá for 
shaytán—satan på engelsk. 
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Med eller uten eget vitende, bevisst eller ubevisst går hvert 
eneste vesen, det være seg fysisk eller psykisk, rundt den Høy-
este Bevissthet. Når det gjelder endelige (begrensete) ting eller 
endelige strukturer eller systemer; når et vesen som beveger seg 
kommer langt bort fra sin kjerne blir det trukket mot en annen 
kjerne, og med det finner det sted en mengde konflikter mellom 
flere kjerner. Men når det gjelder det kosmologiske systemet, 
finnes det én eneste kjerne for hele det uttrykte universet. Det 
er ikke spørsmål om å gå utover omfanget av den kjernen. Når 
mennesker er sterkt påvirket av den verdslige kraften avidyá 
øker radien deres fra kjernen, men radien i seg selv vil alltid be-
stå. Et menneske, et dyr, en plante eller en ikke levendegjort 
ting—alt vil måtte bevege seg; og derfor sa jeg at bevegelse er 
liv. Ubevegelighet vil si død. 

Og når folk er ledet av—ikke ledet av, men styrt av—dog-
mer går bevegeligheten deres tapt og de blir livløse. De er verre 
enn døde kropper. Så dere gutter og dere jenter, dere bør vite at 
dere aldri må la noe dogme føre dere, drive dere bort fra kjernen 
deres. Prøv alltid å komme nærmere og nærere kjernen i dette 
universet. 

Dere kan spørre: «Baba, hva er dogme?» Dere bør huske at dere 
er alle utdannete gutter og jenter. Dogme er en psykisk struktur. 
Alle ideer er psykiske strukturer; men hva grenselinjene deres 
angår bør det finnes en viss fleksibilitet. 

Jeg skjønner at noen av dere er kommet i kontakt med vår 
Prout-teori. Jeg tenker at dere har gått gjennom den. Den har 
et femte punkt, den femte grunnleggende faktoren, der det er 
sagt at måten å nyttegjøre på bør variere i samsvar med end-
ringer i tid, rom og person. Sa jeg ikke det? Det er, eller det 
finnes, rom for fleksibilitet—ingen rigiditet, men fleksibilitet. 
For menneskesinnet vil ikke tolerere noe som er rigid. Det 



Pass dere for dogmer 

147 

krever bevegelse. Ikke bare bevegelse, det krever akselererende 
bevegelse. 

Men hva er dogme? Dogme er også en ide, men grenselinjen 
er rigid. Dogme vil ikke la dere gå utover omkretsen av den 
grenselinjen. Det betyr at dogme strider imot menneskesinnets 
grunnleggende ånd. 

Med eller uten eget vitende vil hver eneste ting måtte gå 
rundt den Høyeste Kjernen. Det finnes ikke noe alternativ. 
Men når det gjelder dogme, hva skjer? Når det enkelte sinn be-
veger seg nær Kjernen blir det sterkt påvirket av det Kosmiske 
Sinn og det fortsetter mot Kjernen med det formål å samsvare 
med den kjernen. Og når det faktisk samsvarer blir det enkelte 
sinn ett med det Kosmiske Sinn, og det Kosmiske Sinn vet ikke 
av noe dogme. 

Så helt fra startpunktet må dere være aktive, må dere si klart ifra 
om og bekjempe dogmers påvirkning. Det er på grunn av disse 
dogmene at menneskesamfunnet ikke kunne utvikle seg ordent-
lig. Ellers har menneskelig intellekt utviklet seg mye gjennom 
de siste fem tusen årene; det har utviklet seg enda mer gjennom 
de par siste hundre årene; og etter den andre verdenskrig—gjen-
nom de siste tiårene—har det utviklet seg enda mer. 

Selv om det nå har skjedd intellektuell utvikling har vi en 
sivilisasjonskrise. Hva er yngleplassen for denne krisen? Hvorfor 
krise? Krisen består i at den menneskelige eksistens, som er høyt 
utviklet, trues av dogmer. Selve dens eksistens på det psykiske 
planet trues av dogmer. På det fysiske plan kan den være truet 
eller ikke, men på det psykiske plan er det fare på ferde. Hvis 
dere gir garantier på det fysiske området, for mat og drikke, sove 
og ha et sted å bo, så er ikke det tilstrekkelig. Dere ønsker å være 
farefrie i sinnets rike, i den intellektuelle verdenen deres. Dere 
ønsker å ha uhindret psykisk framgang—intellektuell utvikling. 
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Men visse dogmer med sine gapende kjefter forsøker å sluke 
dere. 

Ta for eksempel kommunisme, marxisme. Det er et sånt 
dogme. Det vil aldri tillate dere å tenke utover sin egen omkrets. 
Så det er enhver intellektuells plikt å gjøre folk oppmerksom på 
nåsituasjonen deres og framtiden deres, og være på vakt overfor 
dogmets altoppslukende innflytelse. 

Deres vei går mot den Høyeste Lykksalighet, og dere vil måtte 
fortsette fremover til den Universelle Kjernen. Nå har alle mu-
lige planter og dyr alle sammen sinn. Jeg fortalte dere at i uut-
viklete skapninger består sinnet av medfødte instinkter, men i 
mennesker forblir sinnet en kraft som hele tiden utvider seg. 
Alle beveger seg, med eller uten eget vitende, med så mange 
ideer, med så mange følelser, med så mange tilbøyeligheter, 
med så mange lyster. Men hver eneste aspirant, hver eneste 
kunstner, hver eneste forsker, og hver eneste filosof må bli be-
festet i denne høyeste sannhet—at de vil måtte bli ett med det 
Høyeste, at hver og en vil måtte samsvare sin mikrokosmiske 
kjerne med den makrokosmiske. Og mens en beveger seg mot 
denne Makrokosmiske Kjernen må ingen sperre tolereres, ingen 
hindring oppmuntres. La det være uhindret menneskelig beve-
gelse, la det være uhindret menneskelig framgang. Menneske-
heten kjenner ingen farge, ingen rasebarriere, ingen historiske 
eller tradisjonelle barrierer. Mennesker har den samme mennes-
kearven, og de må stå modig på den arven og gå fram under den 
universelle menneskehetens fane. 

La alle i universet være lykkelige. 
La alle i universet være fri for alle plager. 
La alle i universet se den lyse siden av alt. 
La ingen være tvunget til å lide. 

15. september 1979 kveld, Istanbul
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Subjektiv tilnærming 
gjennom objektiv 
tilpasning 
Etter hvert som kunnskapsområdet vokser er det mange hem-
meligheter her i verden som ikke lenger forblir hemmelighet. 
Yoga er en slik hemmelighet. Det er en kult,* og ved å utøve 
denne kulten kommer en i kontakt med mange hemmeligheters 
forårsakende faktorer. For om lag sju tusen år siden systemati-
serte en stor yogi, Sadáshiva, yoga i sju greiner. Hans ektemake, 
Párvatii, var også en yoginii; og for hele menneskesamfunnets 
beste gjorde den Store Shiva og Párvatii sitt beste for å skape en 
praktisk kult. Spørsmålene stilt til Shiva av Párvatii og svarene 
gitt av Shiva til Párvatii danner til sammen skriftene (shástra-
ene). 

Mange av menneskesinnets viktige spørsmål ble stilt Shiva. 
Disse spørsmålene, spørsmålsdelen, ble kalt nigama og svarde-
len ágama. Fellesbetegnelsen på ágama og nigama er tantra. 

En gang spurte Párvatii Shiva: «Å Herre, mange oppgaver, 
mange stillinger, har foreskrevne minstekrav—‘For denne job-
ben er minstekravet ditt eller datt’. Men hva er minimumskra-
vene for å oppnå frelse?» Shiva sa at minstekravet for å oppnå 
frelse ikke er annet enn en menneskekropp og et menneskesinn. 
Det holder. Det er ingen rasebarriere, ingen fargebarriere, ingen 
barriere av noe slag. Han sa: 

«Selvkunnskap, Párvatii, er det mektigste middelet for å 
oppnå frelse. Folk fødes som mennesker som følge av sine 

 
* Dyrking. 
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tidligere gode saḿskáraer, men for å oppnå ubetinget frigjøring 
vil de måtte oppnå Selvkunnskap.» 

(Átmajiṋánamidaḿ Devi paraḿ mokśaekasádhanam; 
Sukrtaermánavo bhútvá jiṋániicenmokśamápnuyát.) 

 «For oppnåelse av frelse må en kjenne seg selv, og ved å 
kjenne seg selv oppnår en frelse.» La oss nå se på hva det å vite 
vil si, og hva det å kjenne seg selv vil si—hva Selvrealisering er. 

Menneskesinnet beveger seg på tre måter. Den første måten 
er ytre-indre projisering, at en ytre ting beveger seg mot den 
indre siden av tilværelsen. Den andre typen er indre-ytre. Sen-
timentet kommer fra innsiden og blir uttrykt i den fysiske ver-
den. Og den tredje er sinnets bevegelse mot Ånden. 

 I alminnelighet betyr «å vite» subjektivisering av ytre ob-
jektivitet. Når den ytre tingen blir ett med sinnets objektive del, 
det vil si at den finner sted i sinnets objektive del, kalles det å 
vite, eller kunnskap. 

Og hva er selvkunnskap eller selvrealisering? Her kjenner 
sinnet ånden; sinnets bevegelse går mot ånd. Nå, hvordan kan 
sinnet kjenne ånden når den Høyeste Ånd, den Høyeste Be-
vissthet (Parama Puruśa), den Høyeste Far (Parama Pitá), det 
Høyeste Vesen er det Allvitende Vesenet, er det eneste allvi-
tende vesen her i verden? Det Høyeste vesen, den Høyeste Be-
vissthet, er allvitende. Ikke bare ser Han det dere gjør, Han ser 
også det dere tenker, det dere overveier, hvilke tankebølger dere 
har i sinnet. Så Han er allvitende og dere er Hans objekt. Han 
ser det dere gjør. Han er subjektet, dere er objektet. Så hvordan 
kan sinnet kjenne Han? Hvordan kan sinnet være subjekt og 
Han være objekt? Hvordan kan sinnet deres akseptere Han som 
objektet og sinnet deres være subjekt? Ja, deri ligger hemmelig-
heten. Hva er hemmeligheten? Den er at i alt dere gjør, i alt 
dere tenker bør dere alltid huske at den handlingen deres, de 
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tankene deres, blir bevitnet av Han. Hvis dere husker dette, vil 
Han forbli subjektet og dere forblir objektet. 

Men hva skjer? Fordi dere alltid tenker på den Høyeste Be-
vissthet blir Han også indirekte objektet, selv om Han faktisk er 
subjektet og dere er objektet ettersom Han er den altbevitnende 
evnen. Og dette er en veldig lur linje som de hengivne tar her. 
Hengivne er veldig lure; ikke bare lure, de er ordentlig utspeku-
lerte. For med sine utviklete sinn, sinn som er rettet mot høy-
depunktet, intellekt rettet mot høydepunktet, bringer de det 
Høyeste Vesen innen omfanget av sine sinn. Så hengivelsens 
vei, eller åndelighetens vei, er for de som er ekstremt utspeku-
lerte og lure. Og de som tror at den Høyeste Bevissthet ikke ser 
dem er de mest tåpelige av alle tåper. 

Den Store Shiva sa at minstekravet er et menneskesinn og 
en menneskekropp, og ved hjelp av dette menneskesinnet og 
denne menneskekroppen kan en oppnå frelse. En kan komme i 
kontakt med den Høyeste Bevissthet, for det er bare menneske-
sinnet som kan fatte at den Høyeste Bevissthet bevitner alle ens 
aktiviteter og alle ens tanker. Når en er etablert i denne tilstan-
den heter det at en har oppnådd frelse. 

Det finnes så mange skapte vesener. Disse fem faktorene som 
verden består av; de fem elementene—rom, luft, lys, vann, 
jord—er også av Kosmisk skapelse, men sinnet deres er i en in-
aktiv tilstand. Det kan ikke fungere. Når det gjelder encellete 
organismer, protozoa, så har de sinn, men det ledes av instink-
ter, medfødte instinkter. Planter har sinn, men sinnet ledes av 
medfødte instinkter, de har ingen uavhengig tanke i seg. Dyr, 
metazoa, har medfødte instinkter, men ingen uavhengig tanke. 
Men utviklete metazoa, utviklete dyr har en smule utviklet sinn, 
og blant de utviklete metazoaene, de som kommer i kontakt 
med mennesker, utvikler sinnet seg enda litt, som følge av kon-
flikt og samhørighet i den intellektuelle verden og i 
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cellestrukturen—hunder, apekatter og så videre. De har et noe 
utviklet sinn som følge av at de er kommet i nærkontakt med 
mennesker. 

Men med mennesker er sinnet svært utviklet, og med dette 
utviklete sinnet kan en kjenne at alt en gjør, alt en tenker alltid 
blir bevitnet av den Høyeste Bevissthet. Ingen kan gjøre noe i 
hemmelighet. 

Nå er alt den Høyeste Fars skapelse; men i løpet av den 
innadrettede prosessen, som følge av konflikt og samhørighet, 
utvikles sinnet og det menneskelige stadiet, menneskestadiet, er 
det mest utviklete stadium i den innadrettede prosessen. Så 
mennesker er velsignede vesener for de kan kjenne den Høyeste 
Herrens sjarm, kjærlighet og allestedsnærværende eksistens. 

Dere er alle mennesker. Dere er alle verdige menneskelige ve-
sener. Glem alle splittende tendenser som nå og da spiller opp i 
menneskesinnet. Husk at dere er den Høyeste Bevissthets els-
kede barn, og målet deres er den Høyeste Bevissthet, målet de-
res er det Høyeste Vesen. Dere har en subjektiv tilnærming 
gjennom objektiv tilpasning. Bevegelsen deres går mot det 
Høyeste Vesen. Men mens dere går mot det Høyeste Vesen, må 
dere utføre alle deres verdslige plikter og oppgaver på de sosiale, 
økonomiske og alle andre områder. Hendene deres må være 
opptatt med verdslige plikter og sinnet deres må bevege seg mot 
det Høyeste Vesen. 

21. september 1979 morgen, Kingston 
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Det forårsakende 
opphavet 
Når noe blir skapt, må det finnes tre faktorer: først, skaperen; 
for det andre, den skapende evnen; og for det tredje, materialet. 
Når det gjelder universet omfatter dette den Høyeste Skaper el-
ler Parama Puruśa, og det Operative Prinsippet eller Parama 
Prakrti med sin skapende behendighet. Så hvem av de to er det 
Forårsakende Opphavet? Ikke det Operative Prinsippet [ska-
perkraften], men den Høyeste Bevissthet som ønsker å skape. 

Det Høyeste Vesen, den Høyeste Bevissthet, er det Forår-
sakende Opphavet, og er det eneste vesenet. Det skapende ve-
senet, det Operative Prinsippet, fungerer som Han ønsker og 
den skapende evnen, eller snarere behendigheten, er Hans. 

Her dukker det opp et annet spørsmål. Hvorfor skaper Han? 
Hva er nødvendigheten av å skape? Mennesker og alle andre 
skapninger kommer hit for å gjennomgå en mengde lidelser. Så 
hva er denne skapelsen? Så mange millioner mennesker kom her 
på jorda de siste tusenårene, men ingen av dem kunne besvare 
dette evige spørsmålet tilfredsstillende. En mengde mennesker 
kom, engasjert i en mengde måter å opptre på. De forsøkte å 
finne det endelige svaret, men greide det ikke. Men da de hen-
givne kom sa de: «Det er ikke et innviklet problem. Det er en 
helt enkel sak. Dere lærde, dere kan ikke svare på dette. Selv 
dere handlingenes helter vet ikke svaret. Men jeg vet hva svaret 
er. Min Høyeste, min Høyeste Far, var alene her i universet før 
skapelsen. Bare tenk dere, hvis du er alene i jungelen eller i en 
landsby, så trist livet blir. Og min Høyeste Far var alene i dette 
enorme rommet. Bare for å redde seg fra monotiens lidelser 
skapte Han.» Og hvor kom materialet fra? Materialitet kom fra 
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sinnet Hans, for alt her i universet finnes i Han; ingenting er 
utenfor. Så ikke noe materiale kom fra utsiden. I Hans ektoplas-
miske stoff, i Hans sinn finnes materialet, og Han skaper alt i 
Sitt sinn. En mengde levende og ikke levendegjorte ting eksis-
terer, men de finnes alle i sinnet Hans og ikke utenfor. Et men-
neske kan være utdannet eller ikke, kan være analfabet, kan være 
lys, kan være mørk, kan være fattig eller kan være rik, men de er 
alle i Hans sinn. Alle er Hans psykiske skapelse, alle er Hans 
elskede barn, elskede avkom av den elskende Skaperen. Så ingen 
er uviktig, ingen er ubetydelig. Ingen bør være kuet, undertrykt 
eller hemmet. 

Nå er disse skapte vesenene, ettersom de er avkom av den 
samme Faren, medlemmer av den samme Universelle Familie. 
De har samme tilknytning til det Universelle Slektskapet. Vi må 
ikke glemme dette Høyeste faktum. Så alle er i Hans sinn. Kan 
en synder gå utover omkretsen av Hans sinn, når det ikke finnes 
noe utover Hans sinn? Nei, ingen kan gå utover omkretsen av 
Hans sinn. Og Han kan ikke si: «Din frekking, kom deg ut!» 
Hvis Han skulle gi en slik ordre vill det frekke barnet der og da 
si: «Å Høyeste Far, hvor skal jeg gå? Ettersom du er uendelig, 
finnes alt i Deg. Hvis Du sier: ‘Å frekke fyr, kom deg ut’, da 
finnes det helt sikkert noe utenfor Ditt sinn, og jeg skal gå dit. 
Og hvis det finnes noe utenfor er ikke Du uendelig. Så vær så 
snill, å Høyeste Far, enten trekk tilbake Din ordre eller endre 
Ditt navn.» 

Syndere finnes også i Hans sinn, gode mennesker også. 
Syndere er Hans uoppdragne barn, og Han ønsker alltid at de 
uoppdragne barna Hans skal oppføre seg som gode barn. Han 
kan ikke slenge ut noen fra Sitt sinn, fra Sitt universelle sinns 
arena. 

Etter skapelsen, etter å ha blitt befridd fra monotoniens li-
delser, hva er det Han gjør? Han leker Sin evige lek med Sine 
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elskede barn, og det er denne verden. Så ingen må lide av me-
lankoli. Ingen må føle at hun eller han er alene her i universet. 
Ingen må føle at hun eller han er hjelpeløs eller håpløs. Og 
ingen må lide av mindreverdskompleks eller overlegenhets-
kompleks. Når den Høyeste Far er med dere, når dere finnes i 
Hans sinn må dere ikke være redde for noen fysisk eller psykisk 
fiende som skulle være sterkere enn deres Høyeste Far. Når det 
Høyeste Vesen er allvitende og allmektig kan ingen makt i him-
mel eller helvete gjøre noe ondt mot Han. 

Hva består en tankeprosess av? Hva er tanke? En del av det ekt-
oplasmiske stoffet tar en bestemt form, og den formen er en 
forgrovet form for ektoplasma; når dette projiseres i det indre 
får det form. På samme måte er dette universet bestående av 
fem elementer en projisert forgrovet form av Kosmisk Ekt-
oplasma. Og, siden, som følge av indre og ytre konflikt og sam-
hørighet, blir energi skapt, lys skapes, psykisk struktur blir skapt 
i enkeltindivider. Og, ettersom en tankeprosess følger et system, 
smelter den til slutt inn i kjernen den kom fra. 

Så det endelige målet, den Høyeste Bestemmelse for hvert 
eneste levende vesen, er den Høyeste Bevissthet, er den Høyeste 
Far. Så alle levende vesener og alle ikke levendegjorte ting opp-
sto av den samme kilden, de lever i det samme ektoplasmiske 
feltet til det Høyeste Vesen. Og deres endelige mål, deres be-
stemmelse, er det Høyeste Hjemmet. 

Alle menneskelige vesener, alle åndelige aspiranter, bør alltid 
huske dette faktum, og bevege seg på lykksalighetens vei, og 
sammen synge den Høyestes sang, synge den Høyeste Fars lov-
prisning. 

21. september 1979, Kingston 
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Dogme og menneskelig 
intellekt 
Dagens emne er dogme og menneskelig intellekt. Hva er men-
neskelig intellekt til for? En menneskekropp har tre funksjoner: 
sin grove fysiske bevegelse og fysiske utvikling, sin intellektuelle 
utvikling, og sin åndelige utvikling. Intellektet har i seg selv to 
oppgaver: å tenke og huske. 

Hva mener vi med tenking? Hva er tenking? Menneskesin-
net består av ektoplasmisk stoff. Og når vi skaper en skikkelse i 
sinnet ved hjelp av det ektoplasmiske stoffet sier vi at det er en 
tanke—det vi tenker. Å tenke betyr å snakke inni seg, og ut fra 
det vi sier skaper vi en skikkelse. 

Selv om ulike inferenser virker ulikt inn på menneskesinnet 
er de mer viktige eller snarere de to viktigste inferensene synlig-
het og hørbarhet. Det vi skaper i sinnet sier vi mentalt, og sam-
tidig hører vi det. «Jeg skal til Delhi»—når du tenker slik gir du 
uttrykk for den setningen mentalt: «Jeg-skal-til-Delhi.» Og 
mentalt hører du lyden «Jeg-skal-til-Delhi.» Og da ser du men-
talt bildet av Delhi, enten som en projeksjon av den ytre virke-
ligheten Delhi eller en imaginær forestilling om Delhi som du 
skapte selv. 

Når vi tenker, er det noen ganger ytre-indre projiseringer vi 
tenker på og andre ganger noe fra hukommelsen. Når vi ser en 
elefant i det ytre ser vi den samtidig mentalt; og når vi ser den 
mentalt føler vi at vi faktisk ser elefanten. Og noen ganger kan 
dere huske en elefant uten å se den. Det vil si at dere skaper dere 
en elefant i hukommelsen. Det er en gjenskapende handling. 



Dogme og menneskelig intellekt 

157 

Menneskelig kunnskap eller viten er delt i to deler. Det vil 
si at det adskilte objektet kan være ett av to—direkte eller hentet 
fra hukommelsen. 

Det er sagt at kunnskap eller kunnskapsevnen er uendelig. 
Så hvis kunnskapsevnen er uendelig, er da menneskehjernen el-
ler menneskets kranium uendelig? Nei, det er jo ikke det. Kra-
niet er noe endelig noe, noe veldig lite. Og menneskehjernen er 
endelig selv om den har enorme potensialer. Hjernens kvaliteter 
er store, men ikke uendelige. 

Menneskelige tankebølger og menneskelig kunnskap kan rettes 
mot to slags gjenstander. Den ene er objektiv psykisk tilstand, 
og det andre er objektiv-subjektiv åndelig tilstand. Hva skjer i 
den objektive psykiske tilstanden som følge av objektiv beve-
gelse på det psykiske plan? Sinnet blir større og større. Og for å 
tjene sinnets formål blir både hjernens nerveceller og nervetrå-
der også sterkere og større. Hva vil skje som følge av denne for-
størringen av nervecellene? I framtiden vil menneskets kranium 
bli større, mens armer og bein og andre deler av kroppen vil bli 
smale og tynne. Men dette er også en ønskelig framtid for men-
neskeheten for hva kommer til å skje når sinnet vil være utviklet? 
Det vil bli lettere å oppnå åndelig framgang. 

Og den andre psykiske tilnærmingen er objektiv-subjektiv, 
eller dere kan si den objektive-subjektive åndelige tilstanden. 
Her trekker dere ulike mentale evner eller tendenser tilbake og 
samler dem i ett høydepunkt. Og hva gjør dere når de mentale 
evnene er samlet? Dere ofrer det samlete menneskesinnet på 
den høyeste åndelighetens alter. Dette er den åndelige tilnær-
mingsmåten. 

Hvis nå noen sier at kunnskap har liten eller ingen verdi i 
menneskelivet, har vedkommende ikke helt rett i det. Dersom 
kunnskapen, eller kunnskapsprosessen, eller kunnskapsveien, i 
åndelig utvikling er subjektiv fysisk, vil framskrittet la vente på 
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seg, men det vil ikke være hindret for alltid. For intellektuelles 
vedkommende blir åndelig framgang alltid utsatt, og grunnen 
til det er at deres intellektuelle legeme fortsetter å øke, men i 
fravær av høydepunktrettet mentalitet forblir målet fjernt. Men 
når det intellektuelle legemet i høy grad er forstørret vil det ga-
rantert bli ett med Makrokosmoset. Og når denne forstørrete 
ektoplasmiske strukturen blir ett med den Kosmiske ektoplas-
miske strukturen vil en person garantert kjenne seg ett med det 
Høyeste. 

For åndelige aspiranter kan denne typen intellektuell fram-
gang virke meningsløs, kan anses som overflødig, men for men-
neskesamfunnets samlete utvikling, for menneskesamfunnet i 
det store og det hele, kan ikke slik intellektuell utvikling avvises, 
må ikke avvises, snarere bør den oppmuntres. 

Jeg vil at våre gutter og jenter som er intellektuelt utviklet, eller 
som ønsker intellektuell utvikling, skal oppmuntre denne intel-
lektuelle utviklingen i menneskesamfunnet, som til syvende og 
sist vil hjelpe menneskesamfunnet i all slags framgang. Jeg håper 
at dere gutter og jenter vil føle, vil innse nytten av intellektuell 
utvikling, og starte RU*-klubbene deres i alle byer og til og med 
større landsbyer over hele verden. 

22. september 1979, RU, Kingston 

 
* Renaissance Universal. 
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Aldri mer dogme 
Jeg har fortalt dere at ingenting er ubetydelig her i verden. Hver 
eneste lyd er meningsfull. Det kan være at vi kjenner meningen 
eller ikke—meningen finnes uansett. Likedan har hver eneste 
stavelse sin betydning. Hvert eneste ord har mening. Og hva er 
en setning? En setninger en samling ord. Hver eneste setning 
har sin egen betydning. 

Hvis vi sier «Gud er én,» «den Høyeste Bevissthet er én» så 
angir «én» et punkt. Hvis vi sier «to» er psykologien fremdeles 
den samme selv om «to» indikerer to punkter. Hvis vi sier «Han 
er endelig» er det en bestemt psykisk projeksjon, og hvis vi sier 
«han er uendelig» er det også en psykisk projeksjon. For en fi-
losofisk ideologi er det liten forskjell på endelig og uendelig, for 
begge er forskjellige projiseringer av det samme sinnet. Likevel 
sier vi at den Høyeste Bevissthet er én, og vi sier også at Han er 
uendelig. Vi sier at Han er én fordi vi kan komme i kontakt med 
Han, vi kan etablere oss i Han bare når sinnet vårt blir ett. Der-
for sier vi, bare for å tilfredsstille sentimentet vårt, at Han er én, 
Han er Ett Eneste Vesen. Vi sier at Han er uendelig for Hans 
kvaliteter er uutgrunnelige og bunnløse. Vi kan ikke telle dem; 
Han har så mange egenskaper og kvaliteter at vi gir opp å telle. 
Derfor sier vi at Han er uendelig. 

Han har ikke noe utspring. Han er uten årsak. Alt her i univer-
set har en årsak. Alt ledes av, styres av teorien om årsak og virk-
ning. Denne teorien om årsak og virkning ble formulert av Ma-
harsi Kańáda for lenge siden. Ifølge denne teorien blir virk-
ningen av en bestemt årsak årsaken på neste stadium; en virk-
ning er årsak på det foregående stadiet. Alt her i verden er for-
årsaket. Hvis vi går til roten, hvis vi kan komme i berøring med 
det opphavelige vesenet, finner vi årsaken, finner vi det mer 
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subtile vesenet. Årsaken er vanligvis mer subtil enn virkningen. 
Og slik kommer vi til et bestemt punkt der vi ikke kommer vi-
dere. Vi finner ikke et mer subtilt vesen, vi finner ikke det for-
årsakende vesenet. Et slikt stadium nås når sinnet vårt blir ikke-
eksisterende. Fra de grove fysiske vesenene, hvis vi går innover, 
finner vi det mer subtile sinnet. Hvis vi går videre innover finner 
vi enda mer subtilt sinn, og så videre. Men når vi kommer til 
det opphavelige stadiet av sinn er det ikke mulig for oss å 
komme videre innover; vi finner ikke det forårsakende vesenet. 
Så hvis en prøver å gå hinsides sinnets kime så kommer en ikke 
videre, klarer en ikke å komme videre, for alle disse målingene 
gjøres av sinnet. Det er sinnet som agerer. 

Hva er tid? Tid er psykisk måling av bevegeligheten i handling. 
Så det psykiske vesenet er nødvendig overalt. 

Når det gjelder den Høyeste Bevissthet, så klarer ikke sinnet 
vårt å måle Hans virkefelt, sinnet vårt, greier ikke å røre ved 
Han på det opphavelige stadiet, og derfor sier vi at Han er uten 
årsak, Han er årsaksløs. Når en kommer i kontakt med Han, 
når en elsker Han oppriktig, kan en spørre Han: «Å Høyeste 
Bevissthet, hva er Din årsak?» Før det kan en ikke vite det. Så 
Hans årsak kjennes bare av Hans hengivne og ingen andre. Det 
Høyeste Vesenet, som er hinsides mikrokosmosets omkrets, er 
skaperen av mikrokosmoset. Så når et mikrokosmos skal kjenne 
Han må mikrokosmoset ble ett med Hans Makrokosmos. 

Det Makrokosmoset skaper så mange ting, så mange varia-
sjoner innen omfanget av Det, av Dets uendelige trekk. Og 
dette universet er i alt sitt mangfold ikke annet enn et antall 
psykiske forgrovinger av Hans høyeste stoff. Enkeltindivider 
eksisterer innen Hans område, og Han finnes i hver eneste pore 
av den enkelte. Derfor er Han allestedsnærværende. Og Han 
finnes ikke bare i det indre, men også i det ytre, utenfor. Derfor 
er Han i deg, utenfor deg, Han er allestedsnærværende og Han 
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er altdekkende. Når en forstørrer sitt område som mikrokos-
mos, når ens kjerne sammenfaller med det Høyestes kjerne, blir 
en ett med det Høyeste. 

Og hva må en foreta seg for å gjøre det? En må øke omkret-
sen av sitt sinn. Og hvordan går en fram for å utvide omkretsen 
av sitt sinn? Ved å kjempe uopphørlig mot all begrensethet, mot 
all fysisk begrensethet og mot all psykisk begrensethet. 

Fysisk begrensethet—dere vet at selv om denne fysiske ver-
den er svært stor så er den ikke uendelig, for den er en begrenset 
projisering av Makrokosmos. Et vesen med grenser kan ikke 
være uendelig. Så universet vårt, med så mange planeter og så 
mange galakser, er veldig stort, men ikke uendelig. 

Likeledes, hvis det finnes en idé på det psykiske plan kan 
den ideen være stor, men hvis den ideen er omgitt av grenselin-
jer, og intet mikrokosmos tillates å gå utover de grenselinjene, 
så kalles den ideen for dogme. Dogmer besegler det menneske-
lige intellekts fremtid. Så et menneske, den åndelige aspiranten 
som ønsker å etablere seg i den høyeste tilstand, må bekjempe 
dogmer. Innen filosofi, økonomi, historie, arkeologi, sosiologi 
og alle andre vitenskapelige og humanistiske grener er dogme 
en faretruende faktor. 

Dere gutter og jenter, dere åndelige aspiranter, må alltid huske 
at dere aldri må overgi dere på dogmets alter. Tidligere har dog-
mer forårsaket så mange plager, skapt så mange splittende ten-
denser i dette menneskesamfunnet. Slagordet deres bør være 
«Aldri mer dogmer! Aldri mer dogmer!» Etabler dere utover 
dogmets grenselinjer og vær etablert i den menneskelige stor-
hets stråleglans. 

23. september 1979 morgen, Kingston
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Parama Puruśa den Store 
Emnet for dagens foredrag er Parama Puruśa den Store. På san-
skrit sier vi Brhattvád brahma, brḿhanattvád brahma: «Brahma 
er Stor og gjør andre Store.» Han er stor. Hvorfor er Han stor? 
Fordi Han er det største vesenet. Og det er ikke bare derfor Han 
kalles Brahma. Brahma betyr stor; Han kalles Brahma ikke bare 
fordi Han er stor, men fordi Han også gjør andre store. 

Det er karakteristisk for sinnet at det får sin form og trekk 
og kvaliteter fra det det mediterer på, fra sin gjenstand for 
ideasjon. Det er ved den Høyeste Bevissthets nåde, den 
Brahma, at når en aksepterer Han som sin eneste gjenstand for 
tilbedelse, blir en, den som mediterer, også som Brahma—og 
derfor kalles Han for Brahma. 

På sanskrit betyr brhat «stor». Det er mange ord på sanskrit 
som betyr stor, men ordet brhat og andre ord er ikke like. Brhat 
betyr «stor, men som ikke kan måles; umåtelig stor». Og betyd-
ningen av alle de andre ordene er «stor, men som kan måles.» 
Himalaya-kjeden er også stor, men den kan måles. Ordet brhat 
kan bare brukes for den Høyeste Bevissthet, Parama Puruśa, for 
Han er det eneste vesen i universet som ikke kan måles. Og når 
en åndelig aspirant akseptere Han som eneste gjenstand for til-
bedelse, som eneste gjenstand for meditasjon, blir også den as-
piranten stor som Gjenstanden. 

Dere bør huske at Han ikke bare er den Høyeste Subjektivitet, 
men Han er også den Høyeste Positivitet. Dere kan si at posi-
tivitet og negativitet er to ulike projeksjoner av den samme men-
tale evnen. Skal vi da bruke ordet positivitet for Han, og hvorfor 
ikke negativitet? Jo, positivitet og negativitet er to uttrykk for 
det samme Høyeste Vesen. Når Han skaper noe, når spiren 
kommer ut av en av de ubalanserte trekantene av Hans 
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kvaliteter, er det startpunktet punktet for den høyeste positivi-
tet; og i løpet av skapelsen, der en mengde bølger med en 
mengde lengder og av en mengde inferenser strømmer ut av 
Han, da er det siste punktet, det kulminerende punktet i ska-
pelsen, punktet for den største negativitet. Den groveste formen 
for menneskelig eksistens er punktet for den største negativitet, 
og den åndelige aspirantens marsj begynner med det punktet for 
største negativitet og går mot det Høyeste Vesen, mot univer-
sets kjerne som er punktet for den største positivitet. Så dette 
punktet, dette punktet for tilbedelse, er den Største Positivitet 
så vel som den Høyeste Subjektivitet. 

Et objekt som beveger seg mot subjektet; en eiendommelig 
posisjon. Jo, gjenstanden beveger seg mot subjektet fordi det 
trekkes mot subjektet. Og fordi Han er den tiltrekkende evnen 
er den Høyeste Bevissthet Krśńa. Krśńa betyr den Høyeste At-
traktive Evne, den Høyeste Subjektivitet. 

Han kalles også Shiva ettersom betydningen av ordet Shiva 
er «høyeste balanserte posisjon», «det Høyeste Ubetingete Ve-
sen». 

Nå er Han stor fordi Han ikke kan måles, fordi Han evner å 
gjøre aspirantene store. Men Han er ett eneste vesen. Hvorfor 
ett eneste vesen? Når aspiranten mediterer på Han blir aspiran-
ten ett med Han, like stor som Han er. Så Hans identitet forblir 
alltid ett eneste vesen. 

Det er sagt at vår Høyeste Bevissthet er allvitende, Han er 
allmektig, Han er summen av alle kvaliteter, men Han kan ikke 
gjøre to ting. Han kan ikke skape en annen Høyeste Bevissthet. 
For hvis en annen Høyeste Bevissthet ville sammenfalle med 
navet i den opprinnelige Høyeste Bevissthet ville de to bli ett. 
Så Han kan ikke skape en annen Høyeste Bevissthet. Og en 
annen ting Han ikke kan gjøre er å hate noen. Han er det Alt-
tiltrekkende Vesenet. Hvordan kan det finnes hat i Han når 
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denne tiltrekningen er den hovedsakelige faktoren? Hat betyr 
avsky, men Han er det Tiltrekkende vesenet; så Han kan ikke 
hate noen. Selv om Han forsøker å hate noen kan Han ikke 
gjøre det. Han har disse to manglene. [latter] 

Han er ett eneste vesen. Og Han er den høyeste faktoren bak 
all skapelse. Dere vet, tilværelse, alle kvaliteter, alle bevegelser, 
er alt sammen ulike uttrykk for evner med millioner av ulike 
bølger, bølger med ulike lengder. 

Nå, fra en bestemt kjerne i hvilken som helst gjenstand 
strømmer det en mengde bølger; men disse gjenstandene, som 
det strømmer så mange bølger fra, er ikke annet enn uttrykk 
som strømmer fra den Høyeste Kjerne. 

Så Han er den Høyeste Skaper av alle skapte vesener, av alle 
utstrømmende vesener. Disse bølgene med ulike lengder skaper 
en mengde inferenser her i universet som kalles deva på sanskrit. 
Deva betyr «personliggjorte evner». Men ettersom disse unike 
strålende vesenene er vesener som stråler ut av det Høyeste Ve-
sen, kalles den Høyeste Bevissthet også for det Høyeste Vesen, 
kjent som Mahádeva. Og vi finner denne Mahádeva i tre sta-
dier, i tre faser, i tre objektive subjekter for ideasjon. 

Folk flest, vanlige skapte vesener, føler at det er noen som styrer, 
et styrende vesen. De føler også at de er ordinære vesener, men 
det styrende vesenet styrer de ordinære vesenene, slik at det sty-
rende vesenet overhodet ikke er noe himmelsk vesen, men noe 
i den fysiske verden, noe veldig nært, noe som har en nærhet til 
deres tilværelse. De sier: «Å Skaper, å Styrer, vi er akkurat som 
dyr, vi er akkurat som pashu; Du er vår Herre. Fri oss fra grov-
hetens lenker. Du er Pashupati, vi er pashu; Du er Pashupati. 
Opphøy vår standard og led oss til tilstanden av den høyeste 
menneskehet, den høyeste guddommelighet.» 
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I den andre fasen blir mennesket et mer psykisk enn fysisk 
vesen. Det føler at det finnes utallige bølger med ulike lengder 
som skaper en mengde fysiske og psykiske gjenstander og skaper 
en mengde inferenser. Det føler at den fysiske tilværelsen ikke 
er alt. For mennesker er det psykiske vesenet viktigere enn det 
fysiske vesenet. De føler at kilden til psykisk inspirasjon er den 
Høyeste Styreren. Og de må kjempe mot alle fordervende, alle 
degenerende krefter med hjelp av det Høyeste Vesenet. Disse 
åndelige aspirantene er åndelige helter, åndelige soldater. De er 
modige. På sanskrit kalles de viira, og deres herre er Viireshvara.  

I den tredje fasen innser aspiranten det faktum at det men-
neskelige vesen er et mer åndelig enn psykisk vesen. Og i denne 
tredje fasen føler de at overhodet for alle utstrålende vibrasjoner 
eller utstrålte vibrasjoner er den høyeste Mahádeva. Han er det 
eneste målet. Han er menneskers eneste bestemmelse, ikke 
minst for intellektuelle vesener. 

Den åndelige marsjen begynner fra punktet for høyeste ne-
gativitet og går mot den høyeste positivitet. Parama Puruśa den 
Store, Han er stor, og på grunn av Hans storhet er Han altgjen-
nomstrømmende. Alt, ethvert vesen, hver tanke, hvert betingete 
eller ubetingete åndelige vesen eller vesener er i Hans fold. 

Han er altgjennomstrømmende. På sanskrit kalles «alt» for 
sarva. I sarva finner vi tre lyder: sa, ra, va. Sa er den akustiske 
roten til det rene (sentiente, sattviske) prinsippet. Rent prinsipp 
vil si «det som gir glede, det som hjelper en aspirant til å nyte 
den åndelige lykksalighet». I ordet sarva bruker vi lyden «sa», for 
alle disse vesenene kommer fra den Høyeste Bevissthet, som så 
vidt berører ytterkanten av det rene prinsippet. Det rene prin-
sippet kan berøre Han, men kan ikke nå inn i Hans enorme 
omkrets. 

Så kommer lyden «ra». Dere vet at der det finnes et vesen, 
når det skjer en bevegelse, skapes det en lyd. Og den lyden kalles 
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den akustiske roten, grunnlyden, til det vesenet eller til den be-
vegelsen. Dere beveger dere. En lyd khat́-khat́-khat́-khat́ ska-
pes. Så den lyden khat́-khat́ er den akustiske roten til den ager-
ende bevegelsen deres. På samme måte finnes det ikke bare en 
akustisk rot, men også en farge. For hver eneste tilværelse finnes 
det en farge. Den fargen kan være synlig eller ikke; det finnes 
lyd, den lyden kan være hørbar eller ikke; men det finnes lyd og 
farge. Hva energi angår, vet dere, så er alle energier i utgangs-
punktet ett. Og med det kan en energi omdannes til en annen. 
Og den akustiske roten til energi er lyden «ra». 

Og hvert eneste skapte vesen har sine særlige kjennetegn. 
For kjennetegn, eller dharma—på sanskrit er termen for kjen-
netegn dharma—er den akustiske roten «va». 

Så startpunktet er i sentient «sa»; og alt beveger seg ved hjelp 
av energi, og dens akustiske rot er «ra»; og alt har sine bestemte 
kjennetegn, så alt har lyd—akustisk rot—«va». Sarva betyr «alt». 
Parama Puruśa, den Høyeste Bevissthet, ligger i skjul innen 
omfanget av sarva. Han ligger skjult. Dere ser lyset; dere ser lys-
pæren. Og på grunn av den elektriske energien kan dere seg 
dens virkning, men det opprinnelige vesenet sees ikke. Og den 
Høyeste Bevissthet, som ligger skjult innen omfanget av hver 
og en, motiverer alle, men Selv forblir Han usett. Derfor sies 
det at Han er den Høyeste Gjenspeilende Flaten. Når organene 
deres ser noe, eller si, hører noe, blir de bølgene av å høre eller 
se gjenspeilt på den mentale flaten deres, og gjenspeilingsdelen 
er deres oppfatning, og denne gjenspeilte delen er det dere hus-
ker. Men den gjenspeilende flaten, det enkelte sinn, finnes fordi 
hver eksistens er bevitnet, gjenspeilt av den enkelte bevissthet, 
den enkelte erkjennelse eller kognisjon. Likeledes får den en-
kelte erkjennelse sin eksistens bekreftet fordi det Høyeste Gjen-
speilende Erkjennende Vesenet finnes, den Høyeste Bevissthet. 
Og derfor kalles den enkelte erkjennelse for átman på sanskrit, 
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og den Høyeste Kognisjon, den Høyeste Bevissthet, kalles Pa-
ramátman. 

Nå føler folk som ledes av, som drives av, handlingsevner at de 
gjør noe: «Jeg har gjort ditt, jeg har gjort datt.» Men hvordan 
kan et menneske gjøre noe som helst uten livskraft? Hvor kom-
mer ens livskraft fra? Den kommer fra vann, luft, mat, lys. Hvor 
kommer de tingene; luft, lys, vann fra? De kommer fra det Høy-
este Operative Prinsippet, skaperkraften, som får mulighet til å 
skape noe når den Høyeste Bevissthet ønsker det. Så et men-
neske kan gjøre noe bare når det bistås i det av den Høyeste 
Bevissthet. Uten livskraft kan ikke et menneske gjøre noen ver-
dens ting. Så den høyeste gjøreren av hver eneste handling er 
det Høyeste Vesen, og ikke noe enkelt menneske. 

Og til sist bør en huske at denne store Høyeste Bevissthet 
er den høyeste tilflukt, tilholdssted for alt. I et lite atom har 
elektroner sin tilflukt i kjernen. I denne byen vår Kingston til-
hører vi Kingston. Men Kingstons tilhørighet er landet Jamaica. 
Og Jamaicas tilhørighet er kontinentet Amerika; og Amerikas 
tilhørighet er denne kloden; denne klodens tilhørighet er sol-
verdenen, solsystemet; og solsystemets tilhørighet er den Høy-
este Bevissthet. Så den Høyeste Bevissthet, Parama Puruśa den 
Store, er den høyeste tilhørighet. Vi har tilflukt i Han, vi har 
tilhørighet i Han, og til slutt vil vi ha tilhørighet i Hans Høyeste 
Kjerne. Det finnes ikke noe alternativ. Jo før et menneske innser 
dette faktum desto bedre er det. Så det er sagt at den åndelige 
vei, bevegelsen fra den største negativitet til den Høyeste Sub-
jektivitet, er en vei for intellektuelle, for intelligente folk, for ut-
spekulerte folk og for lure folk. Så det er sagt at de hengivne er 
de lureste her i universet. Dere bør alltid huske dette faktum. 

23. september 1979, DMC, Kingston 
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Fire slags framskritt 
Som dere vet står ingenting her i universet vårt stille, ingenting 
er stasjonært, alt beveger seg. Bevegelse er naturens måte. Be-
vegelse er måten også i den psykiske verden. Der det ikke finnes 
bevegelse oppstår det ikke liv. Ubevegelighet vil si fullstendig 
død. Denne fysiske verden, med alle sine fem grunnleggende 
faktorer [rom, luft, lys, flytende og fast materie] er alltid i beve-
gelse, og ingenting her i verden kan skilles fra denne felles 
strømmen. 

I menneskelig struktur finnes det indre bevegelse i de små 
protoplasmiske cellene. Det samme er tilfellet i encellete orga-
nismer, protozoa. I flercellete (metazoiske) strukturer utvider 
eller minsker rommene mellom cellene seg stadig, og med det 
oppstår det bevegelse. 

Sinnene våre beveger seg i det indre og skaper ytre press på 
andre mikrokosmoser, og skaper også bevegelse i den Høyeste 
Makrokosmiske struktur. Ingenting er statisk, ingenting er stil-
lestående. Med dette tar veien aldri slutt i åndelig sammenheng. 
Den begynner i en ekstremitet, i den minst subtile formen av 
Makrokosmos, og fortsetter å gå mot evig lykksalighet. 

Dette er måten eller systemet, i atomets lille sfære så vel som 
i andre materielle strukturer. Mars beveger seg med sine satel-
litter Deimos og Phobos. Sola og alle dets planeter beveger seg 
i evig rom. Ingenting er uten bevegelse. 

I den menneskelige strukturen, i alle levende strukturer, i alle 
levende gjenstander, dreier alt seg om bevegelse. Sinnene deres 
er forbundet med deler av den fysiske kroppen, nervetråder og 
nerveceller, som alt er forbundet med. Dette er den fysiske be-
vegelsen deres. Det fysisk-psykiske legemet deres, knyttet til 
den fysiske kroppen deres, beveger seg.  
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Den andre bevegelsen deres er den psykiske. Den første be-
vegelsen deres er fysisk, bevegelsen av nervetråder og nervecel-
ler. Den andre bevegelsen er den psykiske bevegelsen deres. Den 
tredje bevegelsen er den psykisk-åndelige bevegelsen deres, som 
tar til i den psykiske sfæren og går mot det åndelige selvet. Og 
den fjerde bevegelsen er åndelig bevegelse. 

Med psykisk bevegelse og psykisk utvikling er det slik at 
denne psykiske bevegelsen ikke bare er en menneskelig beve-
gelse, men en bevegelse av alle levende vesener, av alle dyr og av 
alle planter som beveger seg psykisk. I denne psykiske bevegel-
sen kan mennesker gå fra et punkt til et annet, en projeksjon 
omdannes til en annen projeksjon, et psykisk opphav forvandles 
til et annet opphav eller flere opphav. For planters del derimot 
er denne psykiske bevegelsen ikke annet enn medfødt instinkt. 
Med uutviklete dyr er bevegelse heller ikke annet enn medfødt 
instinkt. De beveger seg instinktivt, det finnes ingen uavhengig 
tenkning. Med utviklete dyr finnes det snev av uavhengig tenk-
ning, mens mennesker kan tenke alt mulig. 

Dette er det særlige med mennesker—fri tenkning. Og når den 
er kvalt, hemmet eller holdt tilbake av noe indre eller ytre, er det 
hemmende vesenet et farlig vesen for menneskelig utvikling. 
Når menneskelig psykisk vekst stanses på denne måten kan den 
innskrenkningen, som har hemmet menneskelige ideer eller 
tenkning eller menneskelige projiseringer, kalles dogme. Men-
neskesamfunnets utvikling må til enhver tid holdes fri for alle 
slags dogmer; ellers vil menneskelig framskritt gå bakover for 
alltid. Menneskelig framskritt vil være hindret for alltid. 

Det tredje menneskelige framskrittet er, som nevnt, psy-
kisk-åndelig framskritt. Hva er psykisk-åndelig framskritt? Vi 
gledes over vår åndelige framgang eller over våre psykiske til-
nærmingsmåter eller ulike slags psykiske projiseringer, enten i 
det indre eller i det ytre. Avhengig av subtiliteten i det som 
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projiseres vil en være mer eller mindre lykksalig eller glad. Slik 
må hver og en streve for sin psykisk-åndelige utvikling. Dette er 
menneskenes særlige rike. Ingen dyr kan ha slik psykisk-åndelig 
framgang. 

Men den beste utviklingen er åndelig utvikling. Når det 
psykiske legemet til en intellektuell person retter seg mot denne 
åndelige utviklingen, dette høydepunktet, dette målet for men-
neskets tilbøyeligheter; når det marsjerer mot kunnskap og til 
slutt blir ett med den høyeste visdom i den evige kunnskaps 
kongerike, er det åndelig framgang. En åndelig aspirant må all-
tid huske at i han eller henne råder det en lykkelig blanding av 
framskritt på samtlige fire plan: fysisk, psykisk, psykisk-åndelig 
og åndelig. 

Nylig sa jeg, muligens i Israel eller i Tyrkia, at av disse fire ty-
pene utvikling er de fysiske og de psykiske objektive av natur, 
mens de psykisk-åndelige og åndelige er subjektive av natur. 
Det vil si at mennesker har to vesentlige muligheter for utvik-
ling: den objektive og den subjektive. 

Her i verden trenger dere mat, medisin, bolig, utdanning og 
en mengde andre ting; en sunn økonomisk struktur, et liv uten 
utbytting; ting for å holde kroppen deres sunn og frisk og ivareta 
et godt system på det objektive plan. Dere kan ikke overse, dere 
kan ikke fornekte behovene deres. 

Dere må gjøre deres plikt i denne objektive sfæren, og sam-
tidig må dere ikke glemme at dere er et opphøyd menneskelig 
vesen. Dere må opphøye dere til den menneskelige storhetens 
utmerkethet, til menneskehetens storhet. På denne måten må 
framskrittet deres i den psykisk-åndelige sfæren fortsette uhind-
ret. 

I dette kongedømmet av psykisk-åndelig bevegelse kan ikke 
mennesker tolerere noen hindringer. Dere bør også huske at den 
Høyeste Far er deres opprinnelige kilde. Han er det 
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Forårsakende Opphavet, den Høyeste Opprinnelse, det kulmi-
nerende punktet for alle deres bevegelser. 

På denne måten må alle energiene deres, alle tendensene 
deres føres mot det Høyeste Vesenet, den Høyeste Bevissthet, 
Parama Puruśa, den Høyeste Far som skapte alt. Derfor må jeg 
si at dere bør sørge for en heldig blanding av objektive og sub-
jektive verdener. Vi følger subjektiv tilnærming med objektiv 
tilpasning, mot det subjektive målet som er det Høyeste. Dette 
er den gode blandingen av de objektive og subjektive verdenene. 
Hvis denne lykksalige blandingen oppnås, vil et menneskelig 
samfunn oppstå. Det finnes ikke noe alternativ. 

En subjektiv tilnærming er det avgjørende spørsmålet, men når 
dere beveger dere mot den subjektive siden, må dere ivareta til-
pasningen med den objektive verden. Det er ikke annet å gjøre. 
Og dette målet, når menneskesamfunnet vil være etablert i 
denne høyeste ideen, i svært nær framtid, vil gi et mer konstruk-
tivt menneskesamfunn i overensstemmelse med en godt utar-
beidet plan. Universets menneskehet vil bli ett; og vi ser frem til 
dette lykkelige øyeblikket med utålmodighet. 

25. september 1979 kveld, Caracas 
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Vær fri for alle 
komplekser 
I går kveld sa jeg noe om menneskers ulike bevegelser på for-
skjellige livsplan, på ulike livsområder. Nå er det evig og alltid 
spørsmål om suksess her i livet. Noen mennesker gjør en 
mengde ting uten å oppnå suksess, mens noen foretar seg noe 
bare en kort stund og blir kronet med suksess. Hva er den indre 
hemmeligheten? Hvorfor lykkes noen og andre ikke? 

Som dere vet var det den Store Shiva som først formulerte 
yogakulten. Jeg vil ikke si yogafilosofi, for den første yogafilo-
sofien ble formulert senere av Maharshi Patanjali.* Men lenge 
før han, på Shivas tid, fantes det en kult, en praktisk psykisk 
prosess. Den Store Shiva sa at et menneske ikke må lide av noen 
form for kompleks. Et menneske, en åndelig aspirant, må være 
uten noen form for kompleks. Vedkommende må verken ha 
overlegenshetskompleks eller mindreverdskompleks, fryktkom-
pleks eller taperkompleks. Sinnet bør være helt balansert. 

Faktisk ble spørsmålet stilt den Store Shiva av Párvatii. 
Párvatii var Shivas make, Shivas kone. Párvatiis spørsmål var: 
«Hva er hemmelighetene med suksess?» Og den Store Shiva 
svarte at det er sju hemmeligheter. 

Han sa: «Den første hemmeligheten er Phaliśyatiiti vis-
hvásah siddherprathama lakśańam. Aspiranten, den åndelige 
aspiranten, må ha den faste besluttsomheten om at «jeg må lyk-
kes i min misjon». Denne faste besluttsomheten er den første 
faktoren, det første punktet, den første nødvendige faktoren for 
å lykkes. Hvis et menneske gjør noe, men ikke har slik fast 

 
* Ifølge Baba var Patanjali fra landsbyen Patun i distriktet Burdwan i Bengal 
på Kristus tid, 5.500 år etter Shiva. 
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besluttsomhet—hvis det finnes spørsmål i ens sinn om at «hvis 
jeg vil lykkes—hvis jeg ikke lykkes»—den slags ting—da vil hun 
eller han aldri lykkes. Det må råde fast besluttsomhet om at «jeg 
vil lykkes.» Dette er den første nødvendige faktoren. 

Skjønner dere? Selv de som ikke forstår engelsk forstår litt. 
Mm. [latter] 

Og den andre tingen er: Dvitiiyaḿ shraddhayá yuktaḿ—
«en må ha respekt for sitt mål, en må ha respekt for sin vei.» 

Og den tredje tingen: Trtiiyaḿ gurupújanam—«en må ha 
respekt for guruen.» Jeg trenger ikke å forklare dette punktet, 
for mitt emne her at en må være fri for alle komplekser. 

Caturtho samatábhávo. Den fjerde faktoren er at aspiranten 
må ha et balansert sinn. Det er dette punktet som er tema her. 

Paiṋcamendriyanigrahah. Det femte er at «en må ha selvbe-
herskelse.» Spise for mye, sove for mye, drikke for mye—disse 
svakhetene vil ikke hjelpe aspiranten. En må ha et balansert liv. 
En må ha selvbeherskelse. 

Og śaśt́haiṋca pramitáháro—«en må spise balansert mat, 
verken for mye eller for lite.» Maten bør være nærende; den bør 
være ren (sentient, sattvisk), eller i mindre grad muterende av 
natur (rajasisk) for familiemennesker. Den må ikke være av sta-
tisk natur (tamasisk).* Maten bør være balansert, for cellene i 
kroppen deres skapes av mat. Maten dere spiser skaper cellene i 
kroppen deres. Og sinnet deres er et felles sinn for sinnene i 
utallige celler, så hvis dere spiser statisk mat, uren mat, vil sinnet 
deres også bli slik. Sinnet deres vil bli fordervet, degenerert; så 
dere bør spise riktig og balansert mat. 

 
* Ananda Marga kategoriserer mat i tre: sattvisk (sentient) mat er ren—god 
for både kropp og sinn; rajasisk mat er stimulerende—god for kropp, kan 
være god for sinn eller ikke; tamasisk mat kan være bra for kropp eller ikke, 
men er ikke bra for sinn. 
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Dette var Shivas råd. Så ett av Hans råd var—hva? «Dere må ha 
et balansert sinn» (caturtho samatábhávo). 

Nå, hva vil et balansert sinn si, et sinn som er i likevekt, 
sinnsro? Menneskesinnet har to særlige trekk, to hovedsakelige 
mål, to store oppgaver: å tenke og å huske. Det menneskelige 
sinnets to oppgaver er 1) å tenke, og 2) å huske—å ha i minnet. 
To ting. Nå, hva er ordentlig minne og hva er ordentlig tenk-
ning? Hvis tenkningen er ordentlig og minnet er ordentlig, da 
vil jeg si at det mennesket er fri for alle komplekser. 

Nå er disse to egenskapene, å tenke og å huske, nært for-
bundet med hverandre. Det vi ser, og alt vi oppfatter fra den 
ytre objektive verden, gjenspeiles i sinnet. Denne gjenspeilingen 
ledes først gjennom nervetråder og deretter inn i nervecellene; 
en bestemt gjenspeiling skapes i sinnsstoffet. Og når gjenspei-
lingen skapes, føler vi at den ytre tingen finnes. «Føle» betyr her 
at vi ser, vi hører, vi får smaken. Dette er tenkning. Og den 
andre delen av tenkning skjer når de bølgene, de sympatetiske 
bølgene av menneskesinnet blir brutt i sinnsstoffet. De er lag-
rete tanker. Disse lagrete tankene kan kalles hukommelse. 

Når dere lider av et overlegenhetskompleks tenker dere at 
dere er en bedre person enn andre og at andre er verre personer; 
og dette gjør at dere blir ute av stand til å akseptere de ytre bøl-
gene ordentlig. Så tenkningen deres blir forurenset, blir for-
vrengt, og som følge av det blir den brutte delen, det vil si hu-
kommelsen,* også forstyrret, forvrengt. 

Så dere må ikke nære noen form for overlegenhets-
kompleks, Dere må huske at dere ikke står over noen annen. 

 
* Baba definerer hukommelse som en samling «brutte» bølger ettersom hu-
kommelse er oppsamlede avtrykk av ytre og indre inntrykk—av bølger som 
er brutt i sinnsstoffet og lagret der. De er ikke reflekterte bølger, men refrak-
terte—brutte og er dermed ikke opprinnelige, men unike for hver person. 
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Alle er barn av den samme Høyeste Far, alle er avkom av den 
samme Høyeste Stamfar, ingen står over andre. 

Det andre komplekset: Noen ganger tenker dere at «Jeg er 
et vanlig menneske, og det mennesket der er så stort, så utdan-
net, en stor lærd—så rik, og jeg er så fattig»—på det viset. Hvis 
dere tenker sånn, hva vil skje da? Sinnet deres vil ikke komme 
ordentlig til uttrykk, tankebølgene deres vil ikke stråle ut or-
dentlig. Resultatet av det vil være at tanken vil bli fordreid og 
den brutte tanken, hukommelsesdelen, vil bli defekt. 

Likedan er det med fryktkompleks. Noen ganger lider folk 
av fryktkompleks. Det psykologiske aspektet av fryktkomplek-
set er som følger: Fordi noe sterkere er til stede, eller fordi noe 
som antas å være sterkere finnes, ikke faktisk sterkere, hva skjer? 
Mentale strømmer blokkeres, kveles. De greier ikke å finne rik-
tig måte å komme til uttrykk på, og som en følge av det blir også 
tanker forurenset. Fri tenkning blir umulig. Et menneske som 
lider av fryktkompleks kan ikke tenke ordentlig. Og hvis tanken 
er mangelfull vil også hukommelsen være mangelfull. Så dere 
må aldri lide av noen form for fryktkompleks. 

Hvorfor skulle dere lide av fryktkompleks eller mindre-
verdskompleks når den Høyeste Far er faren deres, når dere alle 
er barn av den samme Far; hvorfor skulle dere lide av et mind-
reverdskompleks eller et fryktkompleks når den Høyeste Far er 
med dere? Dere er ikke svake. Dere er veldig sterke, for den 
Allmektige Far, den allmektige Høyeste Far er med dere for å 
hjelpe dere—så dere må ikke oppmuntre svakhetspsykologi, el-
ler mindreverdskompleks eller fryktkompleks. Han er med dere, 
alltid rede til å hjelpe dere. Dere er aldri alene. 

Og noen ganger finnes det taperkompleks. «Å, jeg er ned-
kjempet her i verden.» «Å, jeg er beseiret i denne kampen for 
tilværelsen.» Et sånt sentiment, en slik psykologi får til og med 
noen ganger et menneske til å ta livet av seg. «Jeg er beseiret, jeg 
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har tapt kampen for tilværelsen.» Dere må ikke oppmuntre den 
slags psykologi. Når faren deres er den Høyeste Far, faren deres 
er det mektigste vesenet i hele universet, hvorfor skulle dere 
tenke at dere har tapt i kampen for tilværelsen? Nei, en strålende 
framtid venter dere. Framtiden deres er vidunderlig, framtiden 
deres er lys, framtiden deres er skinnende. 

Så dere må ikke lide av denne hjelpeløshetspsykologien eller 
håpløshet eller fortvilelse. Dette taperkomplekset kan også kal-
les «synderpsykologi». Det kan være at et menneske alltid ten-
ker: «Jeg er en synder, jeg er en synder, jeg er en synder.» Hvis 
en føler det sånn, hvis en tenker som så at «jeg er en synder,» da 
vil en faktisk en dag bli en synder. Egentlig er vedkommende 
ingen synder, men dersom hun eller han tenker sånn, at «jeg er 
en synder»—hva vil skje da? Hun eller han vil bli en synder, for 
sinnet tar form av det det tenker. Så når et menneske tenker: 
«Jeg er en synder, jeg er en synder, å Herre, jeg er en synder, å 
Herre, jeg er en synder,» da vil vedkommende bli en synder. Så 
en slik psykologi er helt feil. Dere må aldri tenke at dere er en 
synder. Dere bør tenke: «Det kan være at jeg var en synder tid-
ligere, men fra dette øyeblikk er jeg på den Allmektige Fars 
fang; jeg kan ikke være en synder, jeg er ingen synder. Jeg sitter 
på min Høyeste Fars fang, jeg er ingen synder.» Den Store 
Krśńa sa følgende: 

«Hvis selv de verste personer tilber Meg med konsentrert 
sinn vil jeg fri dem fra verdslige bindinger.» 

(Api cet sudurácáro bhajate mámananyabhák; 
So’pi pápavinirmuktah mucyate bhavabandhanát.) 

Hvis nå et menneske er en synder av det slaget som andre 
syndere synes er et dårlig menneske—om hvem til og med syn-
dere kan si at vedkommende er et dårlig menneske—selv for en 
slik synder, den verste synderen, er ikke framtiden mørk. 
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Framtiden er også i hans eller hennes tilfelle veldig strålende, 
dersom vedkommende søker tilflukt på den Høyeste Fars gu-
dommelige fang. «Jeg er på min Fars fang, jeg kan ikke være en 
synder.» Sett at dere går på veien og klærne deres blir skitne av 
støv eller leire. Skulle dere da tenke at dere vil forbli vemmelige 
eller skitne for alltid? Hvis du står foran din Far i skitne klær, 
hva vil Faren din gjøre? Han vil børste av klærne dine og ta deg 
på fanget: «Å min sønn, klærne dine er blitt skitne, men du er 
min sønn. Kom her, kom her, sitt på fanget Mitt. Jeg er din Far, 
du er sønnen Min, du må ikke lide av noen form for synderpsy-
kologi.» Skjønner dere? 

Så selv om dere var syndere før, glem det. Husk at fra dette øye-
blikk er dere den rene og pene sønnen, dere er det rene og pene 
barnet av den Høyeste Far. Så det må ikke være noen psykologi 
med synderkompleks. For en åndelig aspirant må det ikke fin-
nes noe kompleks. Vær fri for alle komplekser og gå på rettskaf-
fenhetens vei med et balansert sinn, med mental likevekt og 
mental balanse. En strålende framtid venter dere. 

26. september 1979 morgen, Caracas 
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Frelsens vei 
Emnet for dagens foredrag er frelsens vei. Som dere alle vet be-
veger alt seg. Mennesker vil måtte bevege seg. Ingenting kan 
forbli stillestående og livet representerer den bevegelsen. Det 
må være bevegelse i menneskelivet. 

Som på alle plan i livet må vi møte, må vi løse så mange 
problemer på det fysiske plan, og også på det fysiske plan er må-
let Kosmisk velferd, den Høyeste velferd. Ettersom dette fysiske 
planet derimot er skapt av grunnleggende relative faktorer, som 
også beveger seg, kan det ikke finnes noe varig mål eller varig 
stagnasjonspunkt i denne verdenen. I virkeligheten kan det ikke 
finnes noe framskritt verken i den fysiske eller i den psykiske 
verden. Dere beveger dere, løser ett problem, nye problemer vil 
oppstå, og så videre. Men mennesker kan ikke forbli uvirk-
somme. De vil måtte fortsette framover. 

Også på det psykiske plan blir en mengde psykiske floker 
løst, men igjen oppstår det mange psykiske problemer. Hvis det 
ikke er ordentlig tilpasning mellom fysiske, psykiske og åndelige 
bevegelser, vil den psykiske delen av mennesker være ubalansert 
og mange nye psykiske sykdommer vil bli skapt. Sånn er det i 
verden akkurat nå. Det har skjedd en god del fysisk framgang, 
mindre åndelig framgang, og menneskers psykiske struktur har 
mistet likevekten, eller snarere balansen, og derfor lider det mo-
derne samfunnet av en mengde psykiske lidelser. I virkeligheten 
vil det ikke finnes noe reelt framskritt på det psykiske plan. 
Framskritt, framgang, kan bare skje på det åndelige plan for det 
åndelige målet, menneskenes åndelige bestemmelse, er hinsides 
omfanget av de tre grunnleggende faktorene—tid, rom og per-
son. Så en person, en vis person må bevege seg mot det åndelige 
målet. Mens de går lykksalighetens vei, vil de gjøre sin fysiske 
og psykiske plikt ordentlig. Dette er den sanne vei. 
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Alt beveger seg og den bevegelsen er pulserende, systolisk* av 
natur. Der det er bevegelse er det pulsering. Uten pulsering vil 
det ikke skje bevegelse. Og denne pulseringen, bevegelse gjen-
nom hastighet og pause, er en essensiell faktor for hvert eneste 
levende og ikke levendegjort objekt. Der det finnes en eksisten-
siell faktor vil denne pulseringen nødvendigvis også finnes. Et 
vesen tilegner seg styrke og utholdenhet i pausefasen og utstrå-
ler vibrasjon i hastighetsperioden. Derimot vil det ikke finnes 
absolutt hastighet eller absolutt pause i den skapte verden. 

En ordentlig, solid oppbygd struktur krever en kjerne, og 
det må finnes et antall vesener som beveger seg rundt den kjer-
nen. Enten det dreier seg om et svært lite atom eller hele dette 
enorme kosmologiske systemet, foregår bevegelsen på samme 
måte rundt en kjerne. Så i midten har vi kjernen og samtlige 
beveger seg rundt den, og banen er alltid i overveiende grad el-
liptisk. Jeg sa «i overveiende grad» ettersom den ikke er helt el-
liptisk. Når det gjelder atomer er det elektroner som beveger 
seg. I vårt eteriske (rom-) system går månen rundt jorda. I sol-
systemet vårt går en mengde planeter rundt sola, og i det Høy-
este Kosmologiske Systemet er det rådende punktet den Høy-
este Bevissthet, Parama Puruśa. Han er kjernen og alle beveger 
seg rundt Han. 

Nå er den grunnleggende forskjellen, mellom dette kosmo-
logiske systemet med den Høyeste Bevissthet som kjerne og 
andre systemer, at i alle andre systemer er bevegelsen fysisk og 
kjernen er også fysisk. I det Kosmologiske Systemet derimot er 
kjernen åndelig med alle potensialer for psykiske og fysiske ut-
trykk, og vesenene som beveger seg er fysiske og tar til seg fysisk 
og psykisk næring av ulike slag. Når vi beveger oss så gjør vi ikke 

 
* «Sammentrekkende og utvidende.» Se innledningen på første kapittel av 
forfatterens Human Society 2 der dette forklares.  
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det bare fysisk, men vi beveger oss også med vår psykiske struk-
tur og åndelig struktur. 

Da han ble spurt av disiplene sine, sa den Store Buddha at 
en burde bevege seg ordentlig etter et definert system og det 
definerte systemet bør bestå av åtte grunnleggende faktorer.*  

Noe annet jeg bør nevne her er at to krefter virker inn for at 
det skal være bevegelse rundt kjernen—en sentripetal og en sen-
trifugal. Den sentripetale kraften kalles vidyá shakti eller sen-
trumssøkende kraft. Den andre er sentrifugal og driver en bort 
fra sentrumet. Denne verdslige kraften øker alltid radien, og der 
vidyás opplysningskraft er sterkere blir radien alltid redusert 
inntil vesenet som beveger seg endelig blir ett med kjernen. 
Dette er frelse—å bli ett med den Høyeste Bevissthet, bli ett 
med den Høyeste Evnen. 

Så hvordan kan en redusere radien? Hvordan styrkes opplys-
ningskraften? Dette er en åndelig hemmelighet. Den Store 
Buddha sier at det finnes åtte faktorer. De faktorene vil hjelpe 
den åndelige aspiranten med å minske radiens lengde. 

Den første er samyak darshan, ordentlig filosofi. En må vite 
hva en selv er og hva ens mål er. En ferd uten mål er meningsløs, 
helt bortkastet tid og energi. Så aspiranten må vite hvem hun 
eller han er og hva målet er, hva ens bestemmelsessted er. Når 
dere reiser på en vei er energien bortkastet hvis dere ikke vet 
hvor dere er på vei. Så dere bør vite hva målet deres er og dette 
kalles samyak darshan på sanskrit. 

Den andre viktige faktoren er samyak saḿkalpa. En person 
må være fast besluttet på at «Jeg må nå målet, jeg vil komme 
dit.» Dette andre punktet kalles samyak saḿkalpa—fast beslutt-
somhet. 

 
* Se også kapitlene «Ideologisk strøm og den åttefoldige vei», og «Li-
vets grunnleggende prinsipper» tidligere i boka. 



Frelsens vei 

181 

Det tredje er samyak vák. Alle deres uttrykk, sanse- eller 
motorbevegelser må følge et bestemt system, de må være or-
dentlig rettet. Nervetrådene deres, nervecellene deres må alltid 
brukes ordentlig. 

Det fjerde er samyak ájiiva, ordentlig fysisk og psykisk sys-
selsetting. En kan tjene penger ved å stjele, men det kan en ikke 
kalle ordentlig virksomhet. En kan tjene penger på spilling, men 
det er heller ikke ordentlig sysselsetting. Det en jobber med bør 
være rent. Det må ikke stride imot fellesskapets interesse. Men-
nesker er sosial vesener. I universet, i de levende vesenenes ver-
den, finnes det to slags skapninger: sosiale og usosiale. Mennes-
ker er sosiale, løver er sosiale, og det finnes mange andre dyr 
som lever sammen. Andre skapninger er usosiale. Tigre er uso-
siale, geiter er usosiale. Mennesker er sosiale skapninger. Ser 
dere, jeg sier aldri at mennesker er sosiale dyr. Fortidens logi-
kere kunne si at mennesker er fornuftige dyr. Jeg sier aldri at de 
er fornuftige dyr. Jeg sier at menneskelivet er en ideologisk 
strøm. Hvorfor skulle jeg si at mennesker er fornuftige dyr? Da 
måtte jeg si at dyr er bevegelige planter. Jeg bør ikke si sånt. Så 
mennesker er sosiale vesener og ingen bør tillates å gå mot sam-
funnets fellesinteresser. Det er den grunnleggende faktoren for 
et rent og ryddig liv. Så den fjerde faktoren er samyak ájiiva. 
Dere må ha et ordentlig arbeid—jobben deres må ikke stride 
imot samfunnets fellesinteresser, ikke bare i den fysiske verden, 
men også hva angår det dere tar til dere psykisk. Tankebølgene 
deres bør være ordentlig rettet, ellers vil dagens forverrete tanke 
bli til morgendagens forverrete handling. Først tenker en, så 
agerer man i tråd med det. Så tanker må være rene og ordentlig 
rettet. 

Det femte punktet er samyak vyáyám. Ordentlig trening. 
Dere gjør en mengde fysiske øvelser, deltar i mange slags sporter 
og fritidsbeskjeftigelser for den fysiske helsens skyld og dette er 
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en nødvendighet, snarere en tvingende nødvendighet for et le-
vende samfunn. Men folk flest overser treningen av sinn og ånd. 
Menneskelig eksistens består av tre deler, tre viktige og uatskil-
lelige deler: fysisk kropp, psykisk legeme, og åndelig legeme. Så 
det må være ordentlig trening ikke bare for den fysiske kroppen, 
men også for de psykiske og åndelige legemene. Samyak vyáyám 
indikerer ordentlig fysisk-psykisk-åndelig øvelse. 

Det sjette er samyak karmánta. Når dere går i gang med et 
arbeid bør dere avslutte dette arbeidet med ordentlig iver og se-
riøsitet; avslutningen bør være perfekt. Å begynne med noe og 
la det bli liggende uferdig er ikke bra. Når dere har begynt med 
noe må dere avslutte det ordentlig. La problemene komme, fa-
rer, motgang, men når dere har begynt så avslutt det på en god 
måte. 

Det sjuende er samyak smrti. Det betyr ordentlig hukom-
melse. Hva er hukommelse, minne? Anubhuta visaya sampra-
mosah smrtih: Når dere har følt noe i sinnet, oppfattet noe—
eller begrepet noe, og siden gjenskaper dette i sinnet deres med 
den mentale kraften deres, kalles det hukommelse. For denne 
hukommelsen, for den cerebrale hukommelsen (hjernebasert 
hukommelse) trenger vi nervetråder, og nerveceller er mediet. 
Hukommelse knyttet til dette livet kan overføres til neste liv, 
men nervecellene i det nåværende livet vil ikke bli overført til 
det neste livet, for nervecellene vil bli ett med jorda. Så hvordan 
blir hukommelse fra ett liv overført til et annet? Det skjer i en 
utenom-cerebral prosess. I denne prosessen fungerer et av de 
fem elementene i denne verden som medium. Her betyr samyak 
smrti ordentlig hukommelse. Dere må huske det betydnings-
fulle som er verdt å bli husket på. Og hva er det? Dere vet at 
dere skal gjøre japa med mantraet; gjenta mantraet hele tiden. 
Når dere mediterer gjør dere det, og når dere holder på med 
verdslige ting bør dere også huske mantraet mentalt. Vanligvis 
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glemmer dere det. Dere er så forstyrret og blir så oppslukt av 
arbeidet at arbeid blir viktigst og din egen mantragjentakelse 
blir mindre viktig. Når dere med vedvarende øvelse ikke lenger 
glemmer dette mantraet er det samyak smrti. Det er ordentlig 
hukommelse. 

Det siste er samyak samádhi, ordentlig oppfyllelse av sinnet. 
Hva vil det si? Når en mediterer seriøst på et særlig objekt blir 
ens sinn forbundet og det forbundne sinnet blir opphengt i den 
tingen, opphører å fungere selvstendig. Når den Høyeste Be-
vissthet er gjenstand for meditasjon, hva skjer? Slik oppfyllelse 
av sinn i den Høyeste Bevissthet kalles frelse.  

Dette er den åttefoldige vei. Nå beveger alle levende vesener seg 
ikke bare med sin fysiske kropp, men også med det psykiske og 
åndelige legemet. De går rundt det Høyeste Navet. Hvis de nå 
husker at målet deres er den Høyeste Kjernen—den Høyeste 
Bevissthet, hva vil skje da? Radiens lengde vil fortsette å minske, 
og idet den blir null blir vesenet som beveger seg ett med kjer-
nen. Det er frelsens vei. Når ens sinn ikke er ordentlig objekti-
visert, når en stort sett er knyttet til materie, blir en redusert til 
statusen av ting bestående av de fem grunnleggende elemen-
tene—jord, stein, lyd, osv. Når sinn er ordentlig objektivisert 
blir det menneskelige vesen ett med målet, ett med det Høyeste 
Vesen, slik at vedkommende vil oppnå frelse. Og når det ikke 
er ordentlig objektivisert, hva skjer? Radien fortsetter å øke og 
øke, men det kan aldri gå utover det Høyeste Vesenets omkrets. 
Det har drevet bort fra kjernen, men forblir innen Hans kosmo-
logiske struktur. Nå er ikke dette frelsens vei. Men hvordan kan 
en bli ett med det Høyeste? Det siste ordet er: med det Høyestes 
nåde. Nå kan dere si: hvordan kan jeg bevege meg mot Han hvis 
jeg ikke mottar Hans nåde? Svaret er enkelt. Hans nåde er for 
alle—både for gode og for ikke fullt så gode. Alle er Hans barn. 
Ingen er uviktig, ingen er ubetydelig. Saken er at noen 
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virkeliggjør den nåden og andre ikke. Hvordan har det seg at 
noen virkeliggjør nåden og andre ikke? Grunnen er at hvis en 
holder egoets paraply over hodet når en går denne veien rundt 
den Høyeste Kjernen i den kosmologiske arenaen, hva skjer? 
Sett at det regner og du holder en paraply over hodet, hva skjer? 
Vil du bli gjennombløt av regnet? Nei. Hvis du ønsker å bli 
gjennombløt må du ta bort paraplyen. Likeledes, hvis du beve-
ger deg rundt den Høyeste Far og holder egoets paraply over 
deg vil du ikke bli gjennomtrukket av Hans nåde, og hvis du 
fjerner den paraplyen av ego vil du bli gjennomtrukket av Hans 
nåde og du vil kjenne at Hans nåde er for deg. Så den åndelige 
aspiranten må bevege seg med disse åttefoldige faktorene og 
også huske å ta bort egoets paraply over hodet sitt og bli gjen-
nomtrukket av Hans nåde. Dere åndelige aspiranter, dere bør 
huske at den Høyeste Bevissthet alltid er med dere og Hans 
nåde alltid er med dere, og dere er alle Hans elskede barn. Dere 
behøver ikke å utvikle noe som helst fryktkompleks for den 
Høyeste Far. 

Du må huske at Han er din Høyeste Far. Han kaller alltid 
på deg og du bør alltid være klar til å gi ordentlig respons. 

26. september 1979, DMC, Caracas
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Den strålende marsjen 
Jeg har fortalt dere så mange ganger at ingen må oppmuntre 
noen form for kompleks—overlegenhetskompleks, underlegen-
hetskompleks, angstkompleks eller noe annet kompleks. Dere 
må alltid huske at dere er barn av den Høyeste Far, barn av Pa-
rama Pitá. Dere er ikke på noen måte underlegne noen. Dere 
må ikke glemme denne Høyeste Sannhet selv et øyeblikk. 

Glem alle dine tidligere feil fra dette øyeblikk av, alle slags 
feil både som følge av overlegg og unnlatelse, og begynn livet 
ditt på ny som et fullkomment barn av den Høyeste Far, et ide-
elt barn av det Høyeste Vesen. 

Marsjen deres mot det Høyeste Mål må være strålende, og dere 
må huske at dere ikke kan hvile et øyeblikk i denne bevegelsen. 
Hele menneskesamfunnet venter utålmodig på dere, på at dere 
skal tjene dem. Dere må aksle et stort ansvar for den lidende 
menneskeheten. Dere vet, menneskeheten er faktisk blødende 
og dere vil måtte redde dem. Dere må huske at dersom ikke dere 
hjelper menneskeheten—hvem skal da komme og aksle ansva-
ret? Det er dere—dere må gjøre alt. Dere er den menneskelige 
sivilisasjons fakkelbærere. Dere er pionerne for den menneske-
lige marsj, og dere er fortroppene for en ny sivilisasjon. 

27. september 1979, Caracas 
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Ordliste 
ÁCÁRYA hankjønn, eller ÁCÁRYÁ hunkjønn; «en som lærer 
andre ved sitt eksempel.» Ananda Margas acaryaer underviser i ånde-
lig meditasjon og livsførsel. 

AHAḾTATTVA Handlingsjeg, ego, den andre mentale subjektivi-
teten. 

ANÁHATA CAKRA Det fjerde psykisk-åndelige sentrumet, nett-
verket, eller plexus; det “yogiske hjertet”, midt i brystet. 

ÁNANDA Gudommelig lykksalighet. 

ÁNANDA MÁRGA «Lykksalighetens vei.» Sosial-åndelig beve-
gelse 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 or-
ganisasjonens 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 bevit-
nende, 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-tra-
disjonen. 
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AVIDYÁMÁYÁ Utadrettet, ekstrovert, eksentrisk (bort fra sen-
trum) kraft; aspekt av det Kosmiske Operative Prinsipp, Skaperkraf-
ten, 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 Høy-
este 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 guddomme-
lig 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 egen-
skap (svabháva).» - Shrii Shrii Ánandamúrti, «Jaeva Dharma and 
Bhágavata Dharma», Subháśita Saḿgraha 21. 
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DHARMA MAHA CAKRA (DMC) «Stor dharmisk samling». 
DMC ble gjerne holdt over to til tre dager der Baba blant annet holdt 
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; individua-
litet. «Endoplasma er den ytre overflaten av ektoplasma. Denne gene-
relle 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 sinns-
stoffet som følge av handlinger, samt ennå uforløste reaksjoner—re-
aktive drivkrefter eller kraftmoment (saḿskára)—på handlinger fra 
tidligere liv. 

GJØR-JEG Kosmisk gjør-jeg er den delen av kosmisk sinn som ska-
per 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. Skaper-
kraften (Prakrti), det Kosmiske Operative Prinsipp, består av satt-
vaguńa (det rene prinsippet), rajoguńa, det forandrende prinsippet, 
og tamoguńa, det statiske prinsippet. 
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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. 

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 om-
gjort 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 berg- 
og 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 indi-
kere 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 avfø-
ringsorgan). For eksempel består øyeorganet av selve øyet, synsnerven, 
væsken i nerven og stedet i hjernen der visuelt inntrykk formidles til 
sinnsstoffet. 
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INDRIYATATTVA Teori om de fem sanseorganene og fem motor-
organene. 

INFERENS Med inferenser—tanmátra—mener Baba ørsmå deler av 
bølger som fysiske ting gir fra seg og som menneskets sanseorganer 
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 hoved-
grupper: 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 person-
lig 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 hovedvei-
ene for å oppnå yoga. Ordet karma kommer av grunnverbet kri + en-
dingen 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. For-
fatteren bruker ordet også mer generelt om praktisk tilnærming til 
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enhver form for kultivering, dyrking og utøvelse; kjærlighetskult, hen-
givelseskult, 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 po-
tensialer. 

LIVSENERGIORGAN Se práńendriya. 

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 mil-
liarder av mikrovita.» Negative mikrovita virker inn på det fysiske, po-
sitive mikrovita både på det fysiske og psykiske. 

MOKŚA Varig tilbakevending til Nirguńa Brahma; ubetinget frigjø-
ring—Nirvikalpa Samádhi. 

MUKTI Å gå opp i Saguńa Brahma; betinget frigjøring—Savikalpa 
Samádhi. 

MÚLÁDHÁRA CAKRA Det laveste, eller grunnleggende, psy-
kisk-åndelige sentrumet eller pleksuset som finnes rett over der rygg-
søylen begynner. 

NIRGUŃA BRAHMA Uendelig umanifestert, kvalitetsløs, gjen-
standsløs tilstand av bevissthet og potensiell skaperkraft. 

NIRVIKALPA SAMÁDHI Ubetinget samádhi, uten egenskaper el-
ler kvaliteter; å gå opp i Nirguńa Brahma. 

NIYAMA Utadrettet kontroll; fem grunnleggende prinsipper eller 
leveregler: 1. Indre og ytre renhet (shaoca). 2. Tilfredshet (santośa). 
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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 skap-
ninger—sikre og styrke utviklingen av denne hengivelsen. Og etter 
hvert som følelsen av hengivelse for det Høyeste utvikler seg, vil den 
strømme over og nå alt den Høyeste har skapt. En vil spontant be-
gynne å elske alle vesener og ting som en elsker det Høyeste, uten å 
gjøre forskjell. Samtidig, når en kjemper for et nyhumanistisk sam-
funn 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 ve-
disk, 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 Pan-
deya. -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 
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bindende kvaliteter er den rene sattviske kraften, den forandrende ra-
jasiske 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 forbin-
delse 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 innadret-
tede bevegelse. 

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 ån-
dedrettet; en leksjon i Ananda Marga-meditasjon. 

PRÁŃENDRIYA Livsenergiorganet i anahata cakra midt i brystet 
som samordner kroppens fysiske energier med sinnet. Indriya betyr 
organ. Forfatteren påpeker (i «Sinn, livsenergiorgan og tilbøyelig-
het», 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 ve-
sener med sinn—mikrokosmoser—oppstår. Prati betyr kontra eller 
imot, saiṋcara betyr bevegelse. 
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PROTAYOGA Det Kosmiske Vesens generelle forbindelse med alle 
skapninger. 

PURUŚA Bevissthet. Se PARAMA PURUŚA 

PURUŚABHÁVA Kognitiv virkning, stilling eller aspekt av Bevisst-
het. 

PURUŚADEHA Hele den skapte substansen, forårsakende (kausal), 
subtil og grov, av Makrokosmos; Kosmisk jeg, Kosmisk Ego og Kos-
misk gjort jeg. 

PURUŚOTTAMA Puruśa (bevissthet) + uttama (beste, høyeste); Pa-
rama Puruśas tilstand eller funksjon som den høyeste bevissthetsfor-
men i den uttrykte skapelsen.  

RAJAH Skaperkraftens forandrende prinsipp. 

RAJASISK Forandrende; dominert av det forandrende prinsippet, 
skaper handling. 

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 ån-
delig utvikling, som moralsk livsførsel, yogaøvelser, godt kosthold, ån-
delig 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. 
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SADVIPRA Moralsk og åndelig opplyst revolusjonær. Sad kommer 
av sat, kosmisk sannhet, og vipra betyr intellekt; «en hvis intellekt er 
forankret i kosmisk sannhet». 

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 sammensmel-
ting av det enkelte sinn med det Kosmiske Sinn. Til vanlig utfører det 
bevisste sinnet fysiske handlinger ved hjelp av sanseorganer, nervecel-
ler 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 re-
aktivt moment, potensiell mental reaksjon. 

SATSAUṊGA God omgang, godt selskap; sat (sant, godt) sauṋga 
(selskap, omgang).  

SATTVAGUŃA Skaperkraftens rene, opphøyende prinsipp. 

SATTVISK Ren, opphøyd, virker for alles velferd; overveiende pre-
get av sattvaguńa. 

SAVIKALPA SAMÁDHI Betinget samádhi, å gå opp i Saguńa 
Brahma. 
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SELVSUGGESJON Innprenting i det indre ved hjelp av å gjenta et 
mantra med en ide. 

SENTIENT Se SATVISK 

SENTIMENT Følelsesladet holdning, emosjonelt forhold til noe el-
ler noen. 

SHAKTI Energi, kraft.  

SINNSSKIVEN Citta. 

SJEL Se ÁTMAN. 

SVABHÁVA Ens egenskaper, natur, vesen. 

TAMAH Skaperkraftens statiske prinsipp. 

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 kvin-
ner, som i stedet anbefales å danse den yogiske dansen kaośikii. 

TANMÁTRATATTVA Teorien om inferenser. Tanmátra (på san-
skrit) betyr bokstavelig talt den minste ørlille delen av det, dvs. av et 
gitt grunnleggende fysisk element. Dette oversettes også som gene-
risk 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 kon-
frontasjon 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 as-
pekt. 

TÁTTVIKA Lærer i Ananda Marga som er kvalifisert til å under-
vise i filosofi og lære bort enkel meditasjon. Innledningsvis ble 
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medlemmer av organisasjonen først utdannet som táttvika for at læ-
ren skulle kunne spres. Siden ble mange av dem utdannet som medi-
tasjonslærere, ácárya (hankjønn) og ácáryá (hunkjønn). Det samme 
systemet følges i dag; først blir lærere utdannet i filosofi og siden som 
meditasjonslærere. 

TRIKUT́I Tri + kut́i; punktet der de tre nadiiene id́á, piuṋgalá og 
suśumná ender opp i ett punkt, mellom øyebrynene i ájiṋá cakra. 

UBETINGET FRIGJØRING, FRELSE Se MOKŚA 

VAEŚŃAVA En som dyrker Vishnu (det aspektet av Gud som iva-
retar 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 sam-
mentrekning i sinnet ditt, demrer vaekuńt́ha i sinnet ditt … Hvorfor 
forblir ikke det Største der? Det er sant at når de ikke trekker seg sam-
men oppnår de hengivne det Største, ettersom sinnet ikke er sammen-
trukket. 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 kos-
misk 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 (brahmaca-
rya). 5. Nøktern livsstil (aparigraha). Se NIYAMA. 
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YTTRE SUGGESJON Ytre innprenting i form av god omgang, 
godt selskap, satsauṋga. 
 


