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Den fremste leveregel 
 
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 beskyt-
tet av Den Høyeste Bevissthets kjærlighet, er det 
enhver Ananda Margiis plikt å lede andre på den 
åndelige vei. Å lede andre på den sanne vei er 
også en del av sádhaná. 

- Shrii Shrii Anandamurti 
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Oversetters forord 

Denne samlingen er fra Babas (se «Kort om forfatteren» s. 8) to 
reiser i Europa i 1979. Serien utgis etter at Ide og Ideologi 
(1959) er utgitt på norsk. Kapitlene i Ide og ideologi er basert 
på foredrag gitt på engelsk, som ble omhyggelig redigert av 
Baba selv i etterkant. Foredragene i denne serien er derimot ure-
digerte. Alt er som Han sa det der og da. 

Dette er den komplette samlingen av samtlige foreliggende 
foredrag fra Europa. Boka inneholder seks foredrag som ikke 
finnes i Baba in Fiesch: «Målet for menneskets ideasjon», «Et 
uttrykk er aldri alene», «Universelt slektskap», «Han tenker og 
vi fornemmer», «Menneskelivet og dets mål» og «Å redde men-
neskeheten», og et ordskifte mellom Baba og en disippel: «Må-
let for menneskets ideasjon». 

Med denne serien og Ide og ideologi gir vi ut på norsk samt-
lige foreliggende foredrag som Baba ga på engelsk. Så lenge det 
ikke dukker opp ytterligere materiale opprinnelig gitt på eng-
elsk, vil oversettelse av annet materiale måtte bli utført i samar-
beid med noen som kan hindi eller bengali. De foreliggende 
oversettelsene fra hindi og bengali til engelsk er glimrende, og 
Baba brukte gjerne en hel del engelsk selv i foredrag på hindi 
eller bengali, men retningslinjen er uansett at oversettelser skal 
foretas direkte fra originalspråket. 

Baba brukte ofte ord på sanskrit. Slike ord er her oversatt og satt 
i parentes, og i kursiv første gang de opptrer i respektive fore-
drag. Ord på sanskrit som ikke er forklart der og da, er oversatt 
ved hjelp av Babas utlegninger i andre verker. Videre oversettel-
ser og forklaringer av grunnleggende begreper står i ordlista bak 
i boka. Fotnoter er oversetterens. Stor bokstav er brukt der for-
fatteren indikerer Kosmisk eller Absolutt tilstand. 
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Det norske alfabetet består som kjent av 29 bokstaver mens san-
skritalfabetet har 50, men ingen som norsk ikke har. For eksem-
pel spesifiserer sanskrit tre ulike s’er, og ellers varianter og kom-
binasjoner av bokstaver som i det norske alfabetet finnes enkelt-
vis. I 1956 presenterte Shrii Sarkar et sanskritalfabet som 
gjengis innledningsvis i alle hans verker: 

a, á, i, ii, u, ú, r, rr, lr, lrr, e, ae, o, ao, aḿ, ah, 
ka, kha, ga, gha, uṋa, (velar) 
ca, cha, ja, jha, iṋa,  (palatal) 
t ́a, t ́ha, d ́a, d ́ha, ńa,  (retrofleks) 
ta, tha, da, dha, na,  (dental) 
pa, pha, ba, bha, ma, (labial) 
ya, ra, la, va,  (semivokal) 
sha, śa, sa, ha, kśa.  (sibilant, osv.) 
’  Den fonetiske elisjonen 

av innledende «a». 
ṋ     For candabindu. 

En stor takk til Cintamani og Dayal som inspirerte meg til å 
gjenoppta dette oversettelsesarbeidet etter flere tiår, og til 
Suparna som oppmuntret det videre arbeidet. Og mange takk 
til Kamaleshvar og Dayal som leste korrektur og alle som kom 
med mange gode forslag før utgivelsen. 

Oslo, januar 2020 
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     Shrii Shrii Anandamurti 
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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 med feste i mer 
enn 160 land. Babas besøk til land utenfor India begrenset seg 
til to besøk på Filippinene i 1968 og 1969, og til et antall land i 
Europa, Midtøsten og Sørøst-Asia i 1979. Del 3 og 4 av Ord 
på veien-serien er fra 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», mens den opprinnelige betydningen av 
baba på sanskrit er «den næreste og kjæreste, den elskede». 

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

Ettersom denne delen av serien følger Babas reiser i Europa, er 
det naturlig å nevne at Baba også kom til Norge. Det skjedde 
under den andre reisen i Europa, i midten av september 1979. 

Baba var kommet fra Istanbul til København og skulle vi-
dere til Reykjavik. I mangel av visum til Danmark, satt han og 
reisefølget fast et par dager på Kastrup flyplass før de kunne 
fortsette. De ble innlosjert i nedre etasje under ventehallen. 
Dette førte til at et betydelig antall margier strømmet til og ville 
inn på flyplassen. Etter til dels kraftig påtrykk, med blant annet 
vedvarende kiirtan utenfor flyplassinngangen, ordnet flyplass-
myndighetene andre dag det slik at margiene fikk møte Baba i 
et eget rom i tilknytning til det internasjonale området inne på 
flyplassen. I tillegg kjøpte mange billett til Malmö, slik at de 
kunne komme inn og se og møte Baba ytterligere. Det var mar-
giier inne på flyplassområdet fra tidlig på morgenen til sent om 
kveld. Utallige historier om deres kontakt med Baba da han var 
på København flyplass lever videre. 

Da det til slutt ble tid for å fly til Island, satt Baba seg tidlig 
ved gate’n og ventet på boarding. Vi var vel 15-20 margiier som 
satt rundt han i stillhet. Da Babas fly hadde lettet, forlot vi fly-
plassen i det vi kastet billetten som vi nå ikke lenger hadde bruk 
for. Det var jo rimelige ikke-refunderbare enveisbilletter. 

Underveis fra København til Reykjavik meldte kapteinen om 
teknisk feil som gjorde at de måtte mellomlande i Oslo. Det ble 
snart klart at dette medførte opphold i Oslo til neste dag. Dada 
Karunananda, lederen for Ananda Marga i Europa, ringte fra 
flyplassen til margiier i Oslo, og nyheten om at Baba var i byen 
spredte seg raskt. Oslo flyplass lå den gang på Fornebu bare 
noen minutters kjøring fra Oslo sentrum. Noen margier rakk 
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dermed ut dit mens Baba og reisefølget ennå satt i ankomsthal-
len. Der sang de kiirtan for Baba, som var i godt lune. Blant 
annet ville Han vite da Ravi og Shashis lille sønn Nakul kravlet 
under der Han satt: «Hva gjør denne fremtidige Bhuktipradhan* 
under min stol?» 

Ingen i reisefølget hadde visum til Norge. Så hvordan kunne 
de komme inn i landet? Indiske statsborgere trenger visum for 
å besøke Norge. Baba og reisefølget satt først en stund ved pass-
kontrollen og ventet på at noe skulle skje. Til slutt grep Baba 
sin personlige assistent Dada Ramananda i armen og sa: «Kom 
igjen,» og de gikk fram og viste pass. Dada fortalte siden at pass-
kontrolløren hadde virket forvirret mens han bladde frem og til-
bake i Babas pass, før han ganske enkelt stemplet og lot fire av 
dem passere: Baba, Dada Ramananda, Didi Anandakaruna og 
dr. Pathak, en margi i Babas reisefølge hvis særlige oppgave var 
å notere alt Baba sa. Disse fire fikk adgang til riket uten å ha det 
påkrevde visumet i passet. Da de øvrige i Babas reisefølge bevit-
net dette, forsøkte også de ivrig på samme måte, men da var det 
ikke lenger mulig å komme inn uten visum; passkontrolløren 
var nå klar og tydelig: «Nei, nei, dere har jo ikke visum, sitt ned 
og vent!» Siden ble disse henvist til flyplasshotellet, mens Baba 
og de tre andre etter hvert ble kjørt til Berger på Nesodden, der 
noen margiier den gang leide hus sammen. 

Babas besøk i Oslo var like kjærkomment som det var uven-
tet. Manohar, som kjørte Baba fra Fornebu, måtte blant annet 
innom butikken sin i Oslo sentrum for å hente nøkler til huset 
på Nesodden. Dette førte til at Baba ble sittende alene i forsetet 
i det Manohar hastet inn i butikken mens han håpet for alt i 
livet at ikke trikken skulle komme. Da Manohar igjen var på 
plass bak rattet, pekte Baba rolig foran bilen og spurte uskyldig: 

 
* Bhukti er et administrativt område, pradhana betyr leder. 
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«Bhuktipradhan, er det trikkelinjer eller toglinjer?» «Baba, det 
er trikkelinjer,» kunne Manohar svare lettet over Babas humor. 

Ettersom besøket i Norge ikke var planlagt, ga Baba heller 
ingen foredrag her. Han overnattet på Abaniish og Shanti sitt 
private værelse, og fløy neste dag til Reykjavik der det ble holdt 
DMC etter planen. Under kjøreturen fra Nesodden snakket 
Baba en hel del mens Han pekte og la ut om Oslos historie og 
annet. Abaniish, som kjørte bilen, fortalte siden at dette fore-
gikk på bengali, og at han dermed ikke skjønte annet enn at 
Baba snakket og snakket om lokale forhold og historie, der et 
og annet lokalt ord og navn ble nevnt innimellom. Overalt hvor 
han kom hadde Baba for vane først å forhøre seg om saker og 
ting for så å fortelle utførlig om lokal historie og forhold. En 
sen kveld på Island begynte han å fortelle sin personlige assis-
tent om nordlys. Den gang var nordlys et stort mysterium. Et-
tersom det var sent var Dada Ramananda den eneste til stede, 
og han hadde ingen ordre om å slå på båndopptakeren ved slike 
uformelle anledninger. Så Baba la i vei om nordlysets årsaker og 
hemmeligheter, mens Dada satt der og hørte på, antakelig 
ganske utslitt etter nok en lang og meget travel dag på jobben. 
Rett før han gikk bort for tre år siden fortalte Dada meg at Baba 
hadde snakket om nordlyset i 40 minutter og at han selv ikke 
lenger husket noen ting av det og at ingen notater finnes. 
Nevnte dr. Pathak hadde som nevnt jobben med å notere alt 
Baba sa uformelt gjennom dagen overalt hvor de kom. Dr. 
Pathak er nå død, men notater fra Oslo finnes muligens i arki-
vene i Kolkata eller hos familien i India. 

Baba var alltid den personifiserte gentleman og høfligheten 
selv. Om morgenen på vei ut av huset på Nesodden, henvendte 
han seg til de to kvinnene i huset, Shanti og Jyotsna, for å for-
sikre seg om at han ikke hadde vært til bry, noe de umiddelbart 
kunne bekrefte.  
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Da de andre i reisefølget, som var blitt innkvartert på fly-
plasshotellet, ble gjenforent med Baba, hadde en av dem antydet 
at det uventede oppholdet i Oslo muligens hadde vært ubeleilig 
for Baba. Da hadde Baba sagt at «nei da, jeg har besøkt gamle 
venner her.» 

Baba var som kjent mellom alt annet også poetisk, med en 
mengde åndelige sanger og poengterte vers på samvittigheten. 
Under flyturen til Oslo deklamerte han følgende strofe: 

«Norwegian people are simple and bold, 
They never give up before they reach their goal.» 
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Hvordan finne den Store 
«Å Nárada, jeg holder ikke til i Vaekuńt́ha, eller i yogiers hjer-
ter; men holder til der mine hengivne synger.» 
(Náhaḿ tiśt́hámi Vaekuńt́he na ca yogináḿ hrdaye, 
Ahaḿ tiśt́hámi Nárada mad bhaktá yatra gáyante.) 

Vaekuńt́ha er den Stores mytologiske bolig. Men den Store sier 
at det ikke er det perfekte tilholdsstedet for Seg. Han liker heller 
ikke å bo i yogiers hjerter for yogiene holder hjertene sine luk-
ket. Hvor skal det Store bo når hjertene deres er lukket? Så Han 
flytter Sin bolig, Sin kjerne, dit Hans hengivne synger den 
Største navn, der de gjør sin kiirtan. 

Det Kosmiske Vesen, den Høyeste Far, kan ikke annet enn 
å flytte Sin kjerne dit Hans hengivne synger. Så dere må skape 
et guddommelig miljø, ikke bare på denne lille planeten, men i 
hele Kosmos. Dette må dere bare. Hvis dere vil oppnå, hvis dere 
vil smake den gudommelige lykksaligheten, den guddommelige 
nektaren, må dere være gode kiirtanitter. 

Og hvis dere ønsker at denne kunstig oppdelte menneske-
heten skal bli ett—åndelig er den ett, men i de fysiske og psy-
kiske verdene har feilaktige idealer splittet dette ene vesenet i 
mange—hvis dere vil forene dem fysisk og intellektuelt må dere 
knytte dem sammen, må dere samle dem på en plattform uten 
kunstige grenser. 

7. mai 1979, Fiesch 
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Alles fødselsrett 
Foredraget i går kveld var om verdien av kiirtan i åndelig liv. 
Hele den åndelige verden er basert på gudommelig kjærlighet. 
Dere er skapelsen. Dere er de skapte. Og det Høyeste Vesen er 
skaperen deres. Forholdet dere har til Han er et kjærlighetsfor-
hold, ikke et hatforhold eller noe annet sånt. 

Dere skjønner, selv om du er en synder, en såkalt synder—
jeg sier såkalt synder ettersom jeg aldri hater noen, jeg skjenner 
aldri på noen og sier at du er en synder. En far kan aldri hate sin 
sønn eller datter. Det kan være at Han skjenner, han kan disip-
linere, men han kan ikke hate. 

Det er to ting den Høyeste Bevissthet, Parama Puruśa, ikke 
kan gjøre, og deri ligger Hans mangler. Han kan ikke skape en 
annen Høyeste Bevissthet. Han forblir alltid ett eneste vesen. 
Han elsker, men i sin kjærlighet vil Han at den Han elsker også 
blir den Høyeste Bevissthet, som Han. Men så snart det vesenet 
blir den Høyeste Bevissthet blir det vesenet ett med den opp-
rinnelige Høyeste Bevissthet. Dermed forblir den Høyeste Be-
vissthet alltid Én. Han kan ikke skape en annen Høyeste Be-
vissthet. 

Og det andre Han ikke kan gjøre er å hate noen. Det kan 
være at samfunnet hater en synder. Loven kan hate en synder. 
Familien kan hate en synder. Men den Høyeste Bevissthet kan 
ikke hate noen. Selv om Han ønsker å hate han eller henne kan 
Han ikke. 

Ser dere, alle i dette universet er i den Høyeste Bevissthet. 
Han ser alle i Sitt sinn, og ettersom alle er i Hans sinn kan Han 
ikke hate sin egen mentale skikkelse. Derfor bør alle vite at en 
ikke er gjenstand for hat, eller gjenstand for—hva skal jeg si—
medfølelse. Nei, du er ikke gjenstand for medfølelse heller. Det 
er din rett, din fødselsrett. Du blir hjulpet av din Høyeste Far. 



 Alles fødselsrett 

17 

Oppnåelse av den høyeste tilstanden av lykksalighet er din fød-
selsrett. Du vil bli hjulpet av din Far som en fødselsrett og ikke 
som en bekreftelse på medfølelse. 

Så den Høyeste Bevissthet kan ikke gjøre disse to tingene. 
Det er derfor jeg sa at den åndelige arena er grunnlagt på gud-
dommelig kjærlighet. Du kan være mer eller mindre utdannet. 
Du kan ha en mer eller mindre god bakgrunn. Din eneste eg-
nethet er at du er det Høyeste Skaperens elskede avkom. Du er 
Hans mest elskede. Selv om du glemmer Han, vil ikke Han 
glemme deg. Han kan ikke glemme deg for alt i universet er 
Hans mentale skapning. Så lenge Hans sinn finnes er du i Hans 
sinn. 

Han kan ikke si «Kom deg ut, kom deg ut! Jeg vil ikke se 
deg!» Han kan ikke si det for da vil du spørre Han: «Å Herre, 
du sier ‘Kom deg ut,’ men hvor skal jeg gå? Jeg vil alltid være i 
Ditt sinn. Og hvis du sier ‘Ha deg ut, kom deg ut av omfanget 
av Mitt Sinn,’ da er Du helt sikkert, å Herre, ikke uendelig for 
da vil det finnes noe utover Ditt sinn.» 

«Så bare for å ivareta Din egen prestisje og verdighet må Du 
tolerere det jeg gjør og tenker. Og det er Din plikt å lede meg. 
Jeg er Din sønn, jeg er Din datter. Jeg må gjøre det du sier.» 

Og ikke bare er dette noe alle mennesker nyter godt av fordi 
det er deres fødselsrett, men noe alle levende vesener nyter godt 
av. Ikke bare levende vesener, men alle levende og ikke-leven-
degjorte ting. Alle, fra den mektige mammuten til et lite gras-
strå, nyter sin fødselsrett. Ingen er ubetydelig. Ingen er uviktig. 

Det kan være at et mangelfullt sosialt system, eller mangel-
fulle ismer, oppmuntrer til ulikheter, men ulikheter støttes eller 
oppmuntres aldri av Faren. Farens kjærlighet er for alle, så ingen 
er hjelpeløs. Ingen mangler tilflukt. Og ingens fremtid er be-
seglet for alltid. Så i den åndelige verden må dere huske at 
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guddommelig kjærlighet er ledestjernen, sluttpunktet, bestem-
melsen. 

En kan etablere seg i handling eller ikke. En kan etablere 
seg intellektuelt eller ikke. En kan etablere seg verdslig eller 
ikke. Men en må ikke glemme dette faktum—at det Høyeste 
Vesen er med deg, og elsker deg som bare det. Og målet for ens 
tilbøyeligheter må være Han. Det vil si at samtlige tilbøyelighe-
ter i menneskesinnet må ledes til den Høyeste Eksistens. Men-
neskene må ikke være opptatt av indre strid eller intellektuell 
ekstravaganse. Menneskets opprinnelse, menneskets utgangs-
punkt, finnes i guddommelig kjærlighet, og dets høydepunkt, 
dets sluttstasjon ligger i guddommelig eksistens. Det er univer-
sets Høyeste Sannhet.  

8. mai 1979 morgen, Fiesch 
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Den eneste kult 
Intellektuelle og lærde sier at en kan oppnå frelse i kraft av sin 
kunnskap og sitt intellekt. De som er karmayogiier, som går 
handlingens vei, sier at en vil oppnå frelse i kraft av handling. 
Frelse vil si varig frigjøring. 

Nå vet dere at alle er den Høyeste Fars barn. Alle barna av 
den samme far kan ikke ha samme intellektuelle nivå—det er 
umulig. Men det vil ikke si at de som er intellektuelt tilbakestå-
ende ikke vil få Hans lykksalighet eller Nåde. Så denne oppfat-
ningen er feil—at en skal kunne oppnå Han i kraft av sin intel-
lektuelle kunnskap eller intellektuelle styrke. Det er en feilopp-
fatning. En far kan ikke forsømme en sønn som er intellektuelt 
tilbakestående. 

Ikke bare det. Inntil nylig rådet det en feilaktig oppfatning 
over alt og blant alle folkegrupper her på jorda, at menn er vel-
signede vesener, men ikke kvinner. I familielivet deres vet dere, 
føler dere, at det er umulig for foreldrene å så mye som overveie 
å forskjellsbehandle sønnene og døtrene sine på noen måte. 
Begge er like viktige, begge er like elskelige. Jeg sa at mine søn-
ner og mine døtre er som mine to hender. De er som en fugls 
vinger. En fugl med bare en vinge kan ikke fly. 

Nå har tiden løpt fra de gale oppfatningene. Alle er like vel-
signete mennesker, og de forestillingene som datidens intellek-
tuelle hadde illusjoner om, at en vil oppnå Han i kraft av sitt 
intellekt, er ikke bare feilaktige men tåpelige. Likeledes er fore-
stillingen om at man kan oppnå Han i kraft av å dyrke handling 
også feilaktig, for i handlingens verden har ikke alle samme sta-
tus. En svak gutt, eller si en svak jente—fysisk svak eller mentalt 
svak eller til og med åndelig svak—er også kommet til verden 
med rett til å oppnå frelse. 
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Først, hva menes med frelse? Frelse vil si å bli ett med Han, 
og hvert eneste barn av den Kosmiske Far har rett til å sitte på 
Hans fang. Her er det ikke rom for diskriminering. 

Så hva er rettesnoren her? Verken intellektualitet eller 
handlingsevne er rettesnoren. Hva er da rettesnoren? Rettesno-
ren er at alle dine idealer, alle dine tilbøyeligheter, alle dine tan-
kebølger må føres mot Han. Hengivelsens kult er den eneste 
kult; ingen annen kult kan finnes i den åndelige verden. 
Mokśakárańasamagryáḿ bhaktireva gariiyasii. Shankaracarya 
var Indias store intellektuelle for omkring 1.300 år siden, i pe-
rioden etter buddhismen. Han sier—han var en intellektuell gi-
gant—han sa at av alle framgangsmåter, av alle kulter, er hen-
givelsens kult den beste. Så velsignet er den aspirant som har 
utviklet den kulten. Du kan være en intellektuell eller ikke, du 
kan være et handlingsmenneske eller ikke, men dersom du har 
kjærlighet til Han, hengivelse til Han, vil du garantert lykkes. 

Så hvordan kan en utvikle denne hengivelsens kult? Det går 
ut på at det Hele, hele Universet, er Hans objekt og Han er det 
Høyeste Subjekt. Han ser alt, og du ser ikke Han. Så hvordan 
kan Han bli være gjenstand når Han er det Høyeste Subjekt? 
Ideen, ånden eller hemmeligheten i å utvikle hengiven kult er å 
tenke, når en gjør noe—når du gjør en eller annen verdslig plikt 
eller en åndelig handling, at Han er subjektet, det må du alltid 
huske. Han ser det du gjør. Han hører det du tenker. Du kan 
ikke gjøre noe i hemmelighet. Han er alltid med deg. 

Denne ideen har en fordel og en ulempe. Ulempen er at du 
ikke engang kan tenke hemmelig. Alle tankene dine blir regi-
strert av Han. Du kan ikke tenke i hemmelighet. Og fordelen 
er at du aldri er alene; Han er alltid med deg. Du er aldri hjel-
peløs, du er aldri ubeskyttet, du er aldri svak, du er den sterkeste 
personen i universet fordi det Høyeste Vesen alltid er med deg.  

8. mai 1979 kveld, Fiesch, Sveits 
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Redusere avstanden 
til Kjernen 
Som dere vet, finnes det ikke uorden her i Universet. Alt beve-
ger seg etter visse regler. I dette solsystemet vårt er sola kjernen, 
og en mengde planeter beveger seg rundt sola. I jordas romsys-
tem er jorda kjernen og månen beveger seg rundt den. Likeledes 
finnes det også en kjerne i atomsystemet med elektroner som 
beveger seg rundt kjernen. 

I vårt Kosmiske system er den Høyeste Bevissthet, Parama 
Puruśa, Kjernen, og en mengde levende og ikke-levendegjorte 
ting beveger seg rundt Han, enten de er klar over det eller ikke. 
Når det gjelder mennesker så beveger de seg, de danser, og er 
klar over det. Og andre dyr, andre mindre utviklete levende ve-
sener, og også ikke-levendegjorte ting, de beveger seg også, dan-
ser også, men uten å være klar over det. 

Selv blant mennesker finnes det de som går eller danser uvi-
tende, mens andre vet at de beveger seg rundt den Høyeste Be-
vissthet. De som danser, som beveger seg og er klar over det, 
forsøker bestandig å gjøre omkretsene sine mindre. 

Alle og enhver har sin egen radius, og en åndelig aspirant prøver 
alltid å gjøre omkretsen mindre. Beveger seg sånn [viser med 
hendene], med en viss omkrets. De som beveger seg uten å være 
klar over det—omkretsen forblir den samme, eller til og med 
øker som følge av de lavere tilbøyelighetene deres, kan øke sånn 
[viser]. 

Og hva skjer med åndelig aspiranter? De kommer nærmere, 
kommer nærmere, kommer nærmere—og når en person kom-
mer helt inntil blir han eller hun ett med Kjernen, og det å bli 
ett med den Kjernen er å bli frelst. 
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Så en mengde vesener, en mengde individer, beveger seg 
rundt Han, og de er knyttet til en mengde fysiske strukturer—
lange, korte, hvite, svarte, lærde, analfabeter—så mange struk-
turer, men det felles målet er Kjernen, den Høyeste Bevissthet. 
Det råder ingen sjenanse, hat, komplekser fordi den Kjernen er 
alles større jeg; den Kjernen er alles Høyeste Skaper. Så hver og 
en har sine reaktive drivkrefter (saḿskara), uforløste reaksjoner 
på tidligere handlinger. Du gjorde noe, men har ennå ikke gjen-
nomgått reaksjonen—hva kalles en slik handling som ikke er 
gjengjeldt av reaksjonen? Reaktive drivkrefter, saḿskara. Og ve-
sener beveger seg med sine reaktive drivkrefter. 

Så denne bevegelsen rundt Kjernen er livet, eller snarere men-
neskelivet. Alle beveger seg, men for menneskers del er beve-
gelsen bevisst. Vi beveger oss rundt den Høyeste Bevissthet. 
Mennesket vet dette, mens dyr er uvitende om det; og der har 
vi den grunnleggende forskjellen på menneske og dyr. Så hvis 
noen beveger seg ubevisst—etter å ha fått en menneskelig struk-
tur, et menneskesinn og med det en objektivisert menneske-
sjel*—er han eller hun verre enn et dyr ettersom et dyr ikke har 
utviklet sinn. Det kan ikke begripe eller utøve åndelighet, noe 
et menneske er i stand til. 

Så hver gang noen få åndelige aspiranter samles, hver gang 
noen åndelige aspiranter er på samling, sa jeg at de ikke burde 
kaste bort tiden på sladder. De bør bruke tiden sin på kiirtan 
fordi når en gjør kiirtan skapes det der og da et åndelig miljø, 
og så snart det åndelige miljøet er skapt vil den Høyeste Kjer-
nen, den Høyeste Bevissthet, flytte Sitt hovedkvarter dit blant 
de aspirantene; for Kjernens sentrum er hinsides omfanget av 

 
* Objektivisert menneskesjel vil si at menneskets sjel blir sett av Kosmisk 
Sjel. Menneskesjelen er en gjenspeiling av Kosmisk Sjel i den enkelte. Men-
neskesjelen ser alt i den enkelte, og Kosmisk Sjel ser alt i alle skapninger og 
hele skapelsen. 



 Redusere avstanden til Kjernen 

23 

tid, sted og person. Han kan flytte det hvor som helst, overalt 
og når som helst Han ønsker det. 

Så hva er Hans Nåde? Hvordan blir vesenet som beveger seg ett 
med Kjernen? Det avhenger av Hans Nåde. Det kommer ikke 
an på menneskelig logikk, eller menneskelig intellekt; det av-
henger av Hans Nåde. Hva er Hans Nåde? 

Hr. A sier, «Hvorfor nyter ikke jeg Hans Nåde?» Hr. B kan 
si, «Jeg nyter Hans Nåde.» Men hva skjer egentlig? Nåden fin-
nes overalt, men dere vet, på samme måte som med nedbør—
hva skjer når det regner? Hvis du holder en paraply over hodet, 
blir du ikke gjennomvåt. Og hvis du tar bort paraplyen vil du bli 
dyvåt. Så Guddommelig Nåde er som nedbør, men du holder 
en paraply av forfengelighet over hodet, og derfor blir du ikke 
gjennomvåt. Ta bort forfengelighetens paraply og du vil bli 
gjennomvåt; da vil du nyte Hans Nåde. 

Og det er hemmeligheten, og hva vil skje når du nyter Nå-
den? Radien vil bli mindre, og i dette livet nå vil du bli ett med 
Målet ditt, med Kjernen din. Denne Kjernen kjenner ingen 
kunstige grenser, ingen ismer, land eller filosofier. Denne Kjer-
nen vet at vesenene som beveger seg er Mine barn—de ønsker 
å komme og sitte på fanget Mitt.  

9. mai 1979, Fiesch, Sveits 
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Utgangspunktet og 
sluttstasjonen 
Hver gang noe blir gjort bør den som gjør det følge visse regler 
og forordninger, og den myndighet som lager de reglene og for-
ordningene kalles styreren. Her i dette universet vårt blir det 
utført utallige handlinger, det finnes utallige manifestasjoner og 
uttrykk, utallige bølger strømmer fra utallige kilder; så det er 
behov for en mektig styrer. 

Men denne mektige styreren kan ikke være en maskin, og 
kan heller ikke være mekanisk av natur. Han må være et kjærlig 
vesen. 

Nå er det sånn, at det finnes en mengde kontrollere på ulike 
områder og i forskjellige deler av livet vårt. Med så mange for-
skjellige uttrykk er det også forskjellige styrere. Men over alle 
styrere finnes den Høyeste Styreren. 

På sanskrit kalles styrer for iishvara, og den Høyeste Styre-
ren kalles Maheshvara. Så er det sånn at de lavere styrernes reg-
ler og forordninger kan være mer eller mindre fullkomne, men 
den Høyeste Styrerens regler og forordninger må være full-
komne. Ellers ville selve universet miste sin likevekt og balanse. 

Så vår fremste oppgave som disiplinerte mennesker er å 
opptre slik den Høyeste Styreren, Maheshvara, ønsker. Å uten 
videre gjøre som denne Styreren vil, er avgjørende for alle ånde-
lige aspiranter. Men når en lyder Han, og gjør som Han vil, må 
en samtidig huske at det Høyeste Vesen ikke er noen sjef; det 
Høyeste Vesen er den kjærlige Far. Forholdet er ikke konven-
sjonelt, forholdet er rent personlig. 

Dere vet, at hvis et upersonlig vesen styrer alt, uten å ha 
noen forbindelse med dere, vil det ikke bli skapt noen disiplinert 
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psykologi, for i en slik situasjon råder det et fryktkompleks som 
gjør at man følger eller lyder ordre. Men på det åndelige plan 
må det ikke finnes noe kompleks, verken fryktkompeks eller sje-
nansekompleks eller noe annet kompleks. Så skriftene sier at 
hvis du ikke lyder Han kommer du til helvetet, noe sånt. Disse 
skriftene er menneskenes verste fiender. For disse skriftene ska-
per et kompleks, et fryktkompleks i menneskesinnet, og dette 
fryktkomplekset skaper ulikheter i dette menneskelige samfun-
net. 

Dette menneskelige samfunnet er ett. Det er ett eneste ve-
sen. Det kan ikke deles opp, det må ikke deles opp, og vi vil ikke 
tillate noe vesen å skape noen som helst splittende tendens i 
dette menneskesamfunnet. 

Hva enn et menneske bør gjøre i sitt åndelige liv—hvorfor 
bør det gjøre det? Fordi vedkommende elsker det Høyeste Ve-
sen. Kjærlighet er det første ordet, kjærlighet er utgangspunktet 
og kjærlighet er sluttpunktet. Og skrifter har ingen moralsk rett 
til å skape noe fryktkompleks i menneskesinnet.  

9. mai 1979 kveld, Fiesch, Sveits 
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Dans, mudrá og tantra 
Dere vet jo at det fantes dans selv før Sadáshiva, det fantes mu-
sikk; folk sang gjerne også, men alt var usystematisk. Sadáshivas 
behendighet gjorde dette til en vitenskap—eller til en kunstne-
risk vitenskap. 

Det er ingen enkel oppgave å danse ordentlig og riktig. De 
grunnleggende forutsetningene, eller den grunnleggende ånden 
i dans, instrumentalmusikk og sang ble satt i et vitenskapelig 
rammeverk av Sadáshiva. Derfor kalles Han også Nat́arája. 
Nat́arája betyr dansernes konge. (Og et annet navn på Sadáshiva 
er Nádatanu, «den personifiserte musikk».) 

Dans er en høyt utviklet kunstform. I orientalsk musikk, vet 
dere, består saḿgiita av tre deler: dans, sang og instrumental-
musikk. Fellesbetegnelsen på sanskrit er saḿgiita. Den Store 
Sadáshiva satte det hele i en vitenskapelig ramme, og jeg kalte 
nettopp dette for kunstnerisk vitenskap. 

I orientalsk dans er det en mengde mudráer—gester eller posi-
turer. Når man gir noe til et levende vesen, er mudráet sånn [vi-
ser]. Når en gir noe til noe fortidig, som ikke lenger finnes her 
i verden, er mudráet sånn [viser]. «Ikke vær redd»-mudráet er 
sånn. «Ta hva du vil»-mudráet er sånn. «Stå fram»-mudráet er 
sånn. «Buktende»-mudráet er sånn. «Vær subtil, bevar en for-
bindelse med jorda» er sånn. Det finnes veldig mange mudráer 
i orientalsk dans. Det er ingen enkel oppgave å lære dette, sna-
rere en temmelig vanskelig oppgave. 

Grunnprinsippet, eller urformen i orientalsk dans er 
táńd́ava. Dette er heller ingen veldig enkel oppgave. Knærne 
skal over navlen. Når de når over navlen kalles det Brahma 
táńd́ava. Når de når over anáhata (midt i brystet) kalles det 
Viśńu táńd́ava. Når de når over her [viser til strupen] kalles det 
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Rudra táńd́ava. Å danse Rudra táńd́ava er svært vanskelig og 
krever lang tids øvelse. 

Derfor kalles den Store Sadáshiva for Nat́arája. Og når disse 
guttene [viser til dem] danset var det som å se Nat́arája i táńd́ava 
mudrá. Det kalles táńd́ava, táńd́ava er et mudrá. 

Hvorfor heter det táńd́ava? På sanskrit betyr tańd́ å hoppe. 
Tańd́u betyr «som gjerne hopper». Tańd́ava betyr å mestre 
tańd́u, å mestre hopping. Men hopping på ordentlig måte, ikke 
på en rotete måte. Dere bør lære det ordentlig på en disiplinert 
måte. 

Og táńd́ava representerer liv. Dere vet, tantra er en livskult, 
ikke en dødskult. For tantra må dere være fysisk, mentalt og 
åndelig sterke. Først her og nå; den store Shiva sier at alle dine 
uttrykk, alt du manifesterer må være basert i her og nå. Så denne 
táńd́ava er første fase i tantra. 

Jeg sa at denne táńd́ava, denne hoppedansen representerer 
liv, den representerer vitalitet. Utallige krefter går inn for å øde-
legge deg, mengder av krefter som av natur er fiendtlig innstilt 
til deg. En slange for eksempel—en slange er en fiende av natur. 
Det finnes mange sånne naturlige fiender. Ettersom tantra re-
presenterer liv, sier táńd́ava at ens ånd må være basert på livs-
kraft, basert på prinsippet om å overleve. 

Den menneskelige hodeskallen representerer død. Du er 
omgitt av død, men du må ikke bli beseiret, du må ikke utvikle 
frykt- eller nederlagspsykologi. Derfor har du kniv så du kan 
bekjempe døden.* Du kjemper for å overleve. På dagtid kan en 
også bruke en slange som kan stå for død—ikke en vanlig 
slange, men en giftig en. I India danser våre gutter med slange. 
Men nattestid vil verken hodeskalle eller slange synes. Her nå 

 
* Táńd́ava danses med en hodeskalle eller en slange i venstre hånd, og en 
kniv eller d́ambaru (en liten tromme formet som et timeglass) i høyre hånd. I 
mørke kan en brennende fakkel holdes i venstre hånd. 
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er det lys så guttene synes, men på en gravplass, der de kremerer 
lik, der det er mørkt, vil ikke en slange eller hodeskalle synes. 
Der kan dere bruke ild for død. 

Dette er ånden i tantra. Å kjempe, å kjempe for å overleve. 
Det er normalt for alle levende vesener å kjempe for å overleve. 
Det er vanlig liv som beveger seg mot den høyeste tilstandens 
abnormitet. 

Det var den store Shiva som begynte med denne táńd́ava-dan-
sen, og ektefellen hans, Parvati, begynte med lalita-dansen, la-
lita mármika. Det dere nettopp nå gjorde da dere sang kiirtan 
kalles lalita. Lalita uttrykker at nå nyter vi lykksalighet, vi er lyk-
kelige. Vi er lykkelige, og hendene bør være over 90 grader. 
Skjønner dere? Jeg tror dere skjønte hva jeg sa. Lalita fremmer 
en lykkelig stemning og ble funnet opp av Párvati, den Store 
Shivas ektefelle. Lalita hjelper folk i deres åndelige framskritt 
og psykiske utfoldelse. 

Devaene, tantrikerne på den tiden, for om lag sju tusen år 
siden, lærte táńd́ava og lalita og ønsket at vanlige folk skulle få 
oppleve et musikalsk uttrykk. Det er den RAWA dere har i dag.* 

For folk flest fantes det en middelvei. Den middelveien kal-
les madhyama márga på sanskrit, majhjhimá mágga i buddhis-
tiske skrifter. Og denne veien, der de subtile aspektene av ånde-
lighet kombineres med de subtile aspektene av livskraft, ble re-
presentert ved tála, takt. 

En middelvei ble utviklet og i orientalsk musikk kalles den 
tála. Orientalsk musikk er basert på tála. Tála vil si—den første 
stavelsen av táńd́ava er tá og den første stavelsen av lalita er la—
tá pluss la. 

 
* Renaissance Artists’ and Writers’ Association, en del av Ananda Margas 
organisasjon. 
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Ja, det var slik det begynte. Og med tála som grunnlag ut-
viklet orientalsk musikk i eldre tid en mengde rágaer og 
ráginiier, utallige melodier og avledete melodier. 

I hele Sør-Asia og Sørøst-Asia er musikken basert på denne 
tálaen. Det er en heldig blanding av táńd́ava og lalita, og det 
finnes to hovedretninger. En kalles Áryávarta-retningen, fra 
Persia til Vietnam. Den andre er Dákśińátya-retningen i hele 
Sør-India, Ceylon, Indonesia, Malaysia og til Australia. 

Dette er vitenskapen og denne vitenskapen ble grunnlagt av 
Sadáshiva. Dette bør læres med omhu og ordentlig respekt. 
Disse guttene viste på en utmerket måte det jeg forsøker å si. 
Jeg er ekstremt tilfreds med den sødme de viste.  

10. mai 1979 morgen, Fiesch 
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Den Høyeste Betrakteren 
og den Store Tyven 
Da jeg forklarte den indre betydningen av táńd́ava, sa jeg at et 
av Sadáshivas navn er Nat́arája, dansernes konge. Det finnes 
veldig mange navn, veldig mange egenskaper, men okkult vi-
tenskap sier at Han er hinsides omfanget av alle egenskaper, 
hinsides omkretsen av alle kvalifikasjoner. 

Hvorfor er Han hinsides rekkevidden av alle egenskaper? 
Det er to grunner til det. Den ene er at Han er skaperen av alt, 
så Han er også skaperen av kvalifikasjoner, av egenskaper. Så 
hvordan kan Han være innen rammene for de prinsippene, for 
de kvalifikasjonene? Og Han er så absolutt hinsides de kvalifi-
kasjonenes rekkevidde. På sanskrit kalles kvalifikasjon eller 
egenskap for guńa, og Han kalles Guńatiita, som betyr hinsides 
bindingen av enhver guńa. 

Og den andre grunnen er—sett at en person har mastergrad 
i tretti fag. Men vedkommende kan ikke være Master i et uen-
delig antall fag. Menneskelige muligheter har visse begrens-
ninger. Men Han er hinsides alle begrensninger. Så hvordan 
kan en si at Han har en eller annen kvalitet? Derfor er Han 
Guńatiita. 

En gang kom noen hengivne til en dikter, en som diktet på 
sanskrit, for å få han til å skrive noe om det Høyeste Vesenets 
egenskaper. Han sa, «Ja, jeg skriver noe, jeg gjør denne oppga-
ven på noen sekunder.» Så skrev dikteren en shloka, et dikt, på 
sanskrit. Vers kalles shloka på sanskrit. Han skrev: 

Asita girivara kajjalaḿ sindhupátre 
Surataruvara shákhá likhanii patra muravii, 
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Likhitvá yadi grhitvá sáradá sarvakálam 
Tadápi tava guńanáma iisha páraḿ na yáti. 

«Hvis blekktablettene* var store som Himalayafjellene, og 
blekkhuset større enn verdenshavene; og hvis en av greinene på 
det guddommelige Párijáta-treet† ble brukt som penn, og hvis 
jordoverflaten ble brukt som skriveark; og hvis Sáradá, lærdom-
mens gudinne, sa seg villig til å skrive til evig tid, selv da, å 
Herre, ville alle Dine kvaliteter aldri bli beskrevet.» 

Hvis vi ønsker å beskrive Hans egenskaper behøver vi blekk, 
vi må ha papir, og hva trenger vi? Vi trenger en som skriver. For 
å skrive om Hans kvalifikasjoner må vi ha disse tingene. Så dik-
teren sa: «Hvis vi får de mektige Himalayafjellene som blekk-
tablett»—vi trenger blekk—«og som blekkhus alle verdensha-
vene,»  og så en penn. 

Det største treet en kan tenke seg i Paradis kalles Párijáta. 
«Hvis vi bruker det treet som penn og hvis hele jordoverflaten 
brukes som papir»—og hvem skal skrive?—«hvis den imaginære 
lærdommens gudinne—den mytologiske lærdommens gudinne, 
Minerva, skriver med denne blekktabletten, dette blekkhuset, 
papirarket og pennen»—i hvor mange dager?—«i et uendelig 
antall dager, selv da vil det ikke være mulig for henne å beskrive 
alle Hans egenskaper.» 

Han er hinsides alle kvalifikasjoners omkrets. Derfor er Han 
Guńátiita. Nat́arája er en av hans kvalifikasjoner, men ikke den 
eneste. Han er også kalt Parama Puruśa. 

Hva menes med Parama Puruśa? Hva betyr puruśa? 
Dere vet at denne fysiske kroppen er—hva? Den er en av 

cellene deres, den er en fysisk celle. Og i denne fysiske cellen 

 
* Før i tiden hadde man blekktabletter som ble blandet med vann til blekk 
som en kunne skrive med. 
† Et mytologisk gigantisk tre i Paradisets hage. 
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finnes det en psykisk celle. Og et åndelig legeme. Det vesenet 
som alltid vil være med deg, i din fysiske struktur, i din psykiske 
struktur, og som også er nært forbundet med din åndelige struk-
tur, er puruśa. Pura betyr «representerer strukturen»; det som 
alltid finnes i deg, i din struktur, er puruśa. 

Hvert eneste vesen, hvert eneste levende vesen og hver 
eneste ikke-levendegjorte ting, har puruśa i seg. Noen ting er 
levende, ettersom de har innadgående og utadgående nerver og 
en mengde organer; og ettersom det finnes puruśa der fungerer 
disse organene. Med livløse ting—stein, sand, jord, vann—er 
det sånn at de ikke kan begripe noen ting fordi de ikke har slike 
nerver og organer, de kan ikke føle noe, de kan ikke betrakte 
noe. Men det er puruśa i dem. Puruśa finnes i alt. 

De individuelle puruśaene, som ligger skjult i eksistensen 
deres, er enkeltpuruśaer, ditt eget jeg, ditt lille jeg. Og den Høy-
este kalles Parama Puruśa. 

Parama. Ordet parama har to betydninger, to meninger. 
Den ene er «Høyeste», og den andre er «den endelige para». Hva 
er para? Anta at du ser en elefant. Da er du subjektet og elefan-
ten er objektet. Fordi elefanten er objektet sier vi at elefanten er 
apara og du, seeren, er para. 

Så hvem er det som ser? Øynene dine ser. Hvorfor ser øy-
nene dine, hvordan ser øynene dine? Fordi sinnet ditt vil det. Så 
i den påfølgende fasen, i den første indre fasen, hvem er apara 
og hvem er para der? Øynene er apara, objekt, og sinnet er para, 
subjekt. I den neste indre fasen er sinnet apara og din átman 
(sjel), det bevitnende eller betraktende vesenet, er para. Men, 
vet dere, Parama Puruśa, den Høyeste Bevissthet, det Høyeste 
Vesen, ser alt. Det sjelen deres iakttar, den tingen eller gjen-
standen blir også iakttatt av den Høyeste Bevissthet. Så din 
átman er apara og det Høyeste Vesen er para. Så Han er den 
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Høyeste Para, og derfor kalles Han Parama Puruśa. Dette er 
den eksakte betydningen av betegnelsen Parama Puruśa. 

Denne Parama Puruśa er det Høyeste Bevitnende Vesen. Det 
din individuelle puruśa ser eller iakttar eller føler—alt blir be-
vitnet av det Høyeste Vesen. 

Så hvordan blir alt bevitnet av det Høyeste Vesen? Sett at 
du skaper et neshorn i sinnet ditt og at neshornet beveger seg 
rundt i sinnet ditt. Alt det neshornet gjør ser du. Alt neshornet 
sier hører du. Og alt neshornet tenker hører du. Alt neshornet 
gjør blir der og da bevitnet av deg. Ingen av dette neshornets 
aktiviteter, ingen tankebølger er ukjente for deg—du vet alt. Og 
alt som skjer i universet er ikke annet enn den Høyeste Bevisst-
hets mentale skapelse. Alt er i Hans sinn. Han er Makrokosmos 
og alt er mikrokosmos. 

Så, alle og enhver beveger seg i Hans sinn. Alt er i Han, 
ingenting er utenfor. Alt som skjer ser Han, vet Han, føler Han. 
Dette universet er ikke annet enn denne Høyeste Bevissthetens 
mentale projisering. 

Følgelig er Han den Høyeste Bevissthet, og ettersom alt er 
Hans mentale skapelse, hva er da alt—alle? Hans barn. Han er 
ikke herskeren; Han er ikke administratoren; Han er ikke sje-
fen. Han er skaperen, Han er den som virker, og han er den som 
tilintetgjør. Når han trekker sine tankebølger inn i Seg Selv vil 
ingenting bli igjen. Du kom fra Han, du beveger deg i Hans 
sinn, og til slutt vil du bli ett med Han. Derfor har jeg sagt at 
som «Generator» [engelsk] er Han representert med G; som 
den som virker, «Operator», er Han representert med O; og som 
tilintetgjører, «Destructor», er Han representert med D: 

G-O-D. Han er Gud. 

La meg nå først forklare betydningen av ordet deva. Rotverbet 
er div. På sanskrit er ordet deva. Deva betyr vibrerende evne. 
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Det vesen hvis nærvær gjør at alt i universet vibrerer er deva eller 
div, og det latinske adjektivet er divinus, divine på engelsk. 

Alt, hvert eneste uttrykk, frambringer en bestemt bølge. Det 
finnes lydbølger, det finnes lysbølger; noen bølger oppfattes el-
ler assimileres ordentlig av organene dine, andre ikke. Noen ly-
der kan høres, andre lyder er ikke hørbare. Noen av lysbølgene 
er synlige, andre er ikke synlige. Men alle disse bølgene er de-
vaer fordi de vibrerer hele skapelsen. 

Alle disse bølgene kommer fra en bestemt kilde. Kilden er 
den samme, så kilden som styrer alle disse devaene, alle de vib-
rasjonene eller vibrerende evnene, er Mahádeva. Mahá betyr 
stor. Den Store Deva. Så den Høyeste Bevissthet kalles 
Mahádeva. Det vil si at et annet navn for den Høyeste Bevisst-
het, et annet navn for Gud, er Mahádeva. 

Et svært populært navn er Hari. På sanskrit betyr grunnverbet 
har å stjele, og Hari betyr den som stjeler. 

Dette er helt imot 16 punkter og Yama og Niyama, så hvor-
dan kan den Høyeste Bevissthet stjele? Han stjeler. Det betyr at 
handlingene Hans strider mot prinsippene i 16 punkter og 
Yama og Niyama? Det strider mot astyea.* 

Selv om Han ikke kan handle i strid med prinsippene i 16 
punkter og Yama og Niyama, så forteller dette navnet at Han er 
en tyv. Dere hørte at Hari betyr tyv? 

Ja, Han er en tyv, men Han strider ikke imot 16 punkter 
eller Yama og Niyama. Hvordan er det mulig? Som forklart er 
alt og alle i Hans sinn. Han er skaperen, den virksomme og til-
intetgjøreren. Alle er Hans, alle er hans elskede barn. Men dere 
vet, når en gjør noe må vedkommende svare for de reaktive mo-
mentene av sin opprinnelige handling eller handlinger. Sett at 

 
* Asteya, ikke å stjele, hører til Yama og Niyama, Ananda Margas moralske 
prinsipper. 16 punkter er retningslinjer for dharmisk livsstil. 
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en person begikk en rekke synder i en rekke liv, og nå må ved-
kommende gjennomgå reaksjonene av de handlingene, av de 
onde handlingene. Så i millioner av år vil vedkommende treffe 
på utallige store vanskeligheter, så mye smerte og utallige men-
tale lidelser. En far kan umulig sette pris på det, en far kan ikke 
bare overlate barna sine til å måtte gå gjennom så store vanske-
ligheter på grunn av tidligere handlinger. Så hva ønsker Han? 
Han ønsker at barna Hans skal gi Han—hva? Syndene de har 
begått. Men sønnene vil si, døtrene vil si: «Nei Far, vi vil gi deg 
blomster, vi vil gi deg søtsaker, vi vil gi deg en mengde ting, 
men vi kan ikke gi Deg syndene våre. Det kan vi ikke.» 

Så hva vil denne kjærlige Faren gjøre? Han vil fjerne syn-
dene i all hemmelighet. Han er en tyv. Han ser ingen annen 
utvei enn å stjele syndene fra barna Sine, bare for å redde barna 
fra å lide av sine reaktive momenter. Derfor er Han Hari—Han 
er en tyv, Den Store Tyven. 

10. mai 1979 kveld, Fiesch, Sveits 
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Den Stores navn 
I går kveld forklarte jeg betydningen av noen åndelige betegnel-
ser, først Parama Puruśa og så Hari. En annen svært populær 
betegnelse er Keshava. Ordet kommer av Keshi. Keshi er navnet 
på en mytologisk kjempe. 

Hva er egentlig keshi? Keshi er åndedrettsorganet i en uryd-
dig tilstand. Som dere vet, henger sinnet eller mental konsen-
trasjon og åndedrettsorganet sammen. Når åndedrettet er for-
styrret—når innåndingen og utåndingen er veldig uryddig—blir 
sinnet rastløst. Når en løper, blir både innånding og utånding 
veldig rotete. Så i den tilstanden får du ikke konsentrert sinnet 
ditt. For å avhjelpe dette bør en forsøke å stanse fysisk og få 
kontroll over åndedrettet. Når åndedrett foregår på en rotete 
måte eller med en uryddig stil kalles det keshi. 

Práńán yamayatyeśah práńáyámah – «Med práńáyáma-pro-
sessen styrer en åndedrettet,» og når en styrer de mentale ten-
densene, gjennom å styre åndedrettet, vil sinnet bli konsentrert. 
En kan gjøre det gjennom en bestemt prosess, og det systemet 
må en holde seg strengt til for å få ordentlig kontroll på ånde-
drettsorganet. Og uten denne kontrollen vil ikke sinnet bli kon-
sentrert og uten at sinnet er konsentrert vil det ikke bli noen 
åndelig framgang. 

Herren, som ved Sin nåde gir en kontroll over åndedretts-
organet, er Keshava. 

Hva skjer i kiirtan? Sinnet blir automatisk konsentrert. Så 
kiirtan bidrar mye til å konsentrere sinnet. Og dersom en som 
utøver práńáyáma i tillegg gjør kiirtan vil en få dobbelt utbytte. 
Så Keshava, Herren, den Høyeste Bevissthet, oppmuntrer alltid 
til kiirtan. Nå forstår dere betydningen av Keshava. 
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Et annet populært navn er Náráyańa. På Sanskrit har ordet nára 
tre betydninger. En betydning av nára er niira—vann. En annen 
betydning av nára er hengivelse. For lenge siden levde det en 
stor vismann ved navn Nárada. Nárada betyr han som deler ut 
hengivelse. Nára betyr hengivelse. Og den tredje betydningen 
av nára er det Kosmiske Operative Prinsippet, den Kosmiske 
skaperkraften. 

Og ayana betyr tilholdssted, tilflukt. Så hvem er det Kos-
miske Operative prinsippets tilflukt? Hvem er den Kosmiske 
skaperkraftens tilflukt? Den Høyeste Bevissthet. Så Náráyańa 
betyr den Høyeste Bevissthet, samme betydning som Keshava. 

Parama Puruśa, Hari, Náráyańa har samme betydning. 
Vann, aqua, jal, pánii, eau har samme betydning. 

Et annet navn er Mádhava. På sanskrit har ordet má tre betyd-
ninger. En betydning av má er ganske enkelt en negativ betyd-
ning, som «ikke» eller «nei». En annen betydning av má er 
tunge. Og den tredje betydningen er Kosmisk Operativt Prin-
sipp. Og dhava har to betydninger. En betydning er husbond. 
En annen betydning er plagg, klede. Mádhava betyr det Ope-
rative Prinsippets herre, det samme som Náráyańa, det vil si den 
Høyeste Bevissthet. Så også Mádhava betyr den Høyeste Be-
vissthet. 

Og det veldig populære navnet Svádha eller Khudá betyr Selv-
skapende Vesen. Det gammelvediske svádha (og det gammeli-
ranske khudá) betyr den som skaper seg selv. 

Så har vi et annet populært ord, Rama. Ordet kommer fra ord-
stammen ram på sanskrit. Ram betyr å gledes, å nyte lykksalig-
het. Ram er et grunnverb, ikke et ord. Som dere vet skaper vi et 
ord ved å legge en endelse til et grunnverb, og hvis vi bruker en 
forstavelse endrer betydningen seg. Med grunnverbet ceive kan 
vi bruke forstavelsen re—receive, eller per—perceive, con—
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conceive. På samme måte er ram et grunnverb, ikke et ord. Og 
når det blir et substantiv eller adjektiv blir det ráma. Ráma betyr 
«det den åndelige aspiranten gleder seg over». 

Menneskets psykologi er sånn at en person aldri blir tilfreds 
ettersom målet er uendelig, men uansett hva en får så er det en-
delig. Sett at en er svak for kake. Du gleder deg over kaken, men 
du smaker den bare så lenge den ikke har passert tungen. Etter 
det—kaken er endelig, den er noe endelig—så når den kommer 
hit [peker på halsen] er smaken borte. På samme vis er det men-
neskets natur å ønske og nyte noe uendelig. Men i vår verden av 
relativiteter er ingenting uendelig, alt er endelig. 

Så alle slags nytelser er endelige. Det eneste uendelige vesen 
er den Høyeste Bevissthet. Så når en elsker det Høyeste Vesen 
nyter en uendelig glede, uendelig lykksalighet. 

Så Ráma betyr den Høyeste Bevissthet, ettersom yogier, det 
vil si åndelige aspiranter, får uendelig glede av Han. Rámante 
yoginah yasmin—«det eneste de får glede av.» Alle andre ting 
er endelige, akkurat som kake. 

En annen betydning av Ráma er Ráti mahiidhara Ráma—
«den mest glitrende gjenstanden i hele universet.» Det er det 
mest glitrende vesen fordi alle andre vesener får lys av det. Her 
i vårt solsystem er solen det mest glitrende vesenet ettersom alle 
andre vesener får lys fra den. Det finnes utallige solsystemer i 
universet og alle disse solsystemene får sine lys fra den Høyeste 
Bevissthet. Så Han er Ráma; Han er kilden til alt lys, til alle 
energier. 

Solen kan dø, andre stjerner kan dø. Når vil de dø? Når de 
ikke lenger får tilstrekkelig energi fra den Kosmiske Kjernen. 
Men så lenge de får den energien lever de. Likeledes, når en 
menneskelig struktur får varme og andre energier fra Han er den 
en levende struktur. Når den Høyeste Bevissthet vil at den gut-
ten eller den jenta skal skifte kropp, få en ny kropp, slutter Han 
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å tilføre den kroppen energi og begynner å gi en ny kropp ny 
energi. Vi sier at vedkommende blir gjenfødt. Så det mest glit-
rende vesenet, opphavet eller den opprinnelige kilden til alle 
energier, er den Høyeste Bevissthet. Derfor er Han Ráma. 

Og den tredje betydningen er Rávańasya marańam Rámah. 
To krefter fungerer side om side her i universet. Den ene er 

Vidyá, den andre Avidyá. Vidyá vil si sentripetalkraft og Avidyá 
sentrifugalkraft. Vidyá er den sentrumsøkende kraften. Det vil 
si at Vidyá hjelper alle i deres bevegelse mot den Høyeste Kjer-
nen; det er den sentrumsøkende kraften. Og den andre kraften 
er Avidyá. 

Menneskesinnet blir forvrengt når det blir påvirket av 
Avidyá. Influert av Avidyá blir den menneskelige strukturen 
forvrengt, slik at dens menneskelige tendenser driver i et antall 
retninger—i ti retninger. Så menneskesinnet påvirket av Avidyá 
går i ti retninger. Avidyá er som en demon. Den har en forver-
rende virkning på menneskesinnet og derfor er den kjent som 
en demon. Menneskesinnet under påvirkning av denne sentri-
fugalkraften beveger seg mot grov materie, og når målet er ma-
terie forandrer vedkommendes struktur seg også til materie. Et-
tersom sinnet tar form av sin gjenstand, sitt objekt, blir det, når 
materie er målet, etter hvert omdannet til materie. Så denne 
Avidyá, som leder sinnet mot grove ting i ti retninger, kalles 
Rávańa. 

Det er ti retninger: øst, vest, nord, sør, opp, ned—disse seks 
retningene kalles paradisha; og de fire hjørnene kalles anudisha. 
Dette er de ti retningene. Det er som en demon med ti ansikter. 
Demonene med ti ansikter kalles Rávańa. 

Så hvordan kan du avlive, hvordan kan du utrydde denne 
Rávańa? Denne fordervende kraften, denne degenererende 
kraften er Rávańa. Hvordan kan du ødelegge Rávańa? Du kan 
ødelegge denne Rávańa når du søker tilflukt i den Høyeste 
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Bevissthet, og bare da. Så Rávańasya marańam Rámah; her be-
tyr Ráma den Høyeste Bevissthet. Uten den Høyeste Bevisst-
hets hjelp kan en ikke utrydde denne demonen med ti ansikter. 

Denne demonen er ikke bare fiende av en person, men en 
families, hele menneskesamfunnets fiende. Og denne demonen 
er den verste, eller snarere den svarteste flekken i menneskesin-
net—i vårt eget liv og også i vårt felles liv. Og denne mørkeste 
flekken i menneskesinnet er gjensidig intoleranse og hat. En ån-
delig aspirant må vite at i et sivilisert samfunn finnes det ingen 
mulighet, ikke rom og ikke alternativ for hat eller innbyrdes in-
toleranse. Alle er like mye velsignede vesener. Alle har samme 
foreldre, og alle må bevege seg med alle andre. Og vår marsje-
ring framover skal fortsette til hele menneskeheten oppnår 
frelse.  

11. mai 1979 morgen, Fiesch 
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Et rent personlig forhold 
Dere vet at lalita mármika-dansen som brukes i kiirtan er en 
rent åndelig dans, og kaośikii er en psykisk-åndelig dans—den 
begynner på det psykiske plan og kulminerer på det åndelige 
plan. Og táńd́ava er fysisk-psykisk-åndelig. 

I lalita mármika er armenes posisjon over 90 grader. Dette 
angir at å holde armene slik er et mudrá—på sanskrit kalles det 
for et mudrá; dette mudraet betyr: «Å Høyeste Skaper, Du er 
min og jeg er Din.* 

Overalt her i verden vil dere se at noe står i genitiv, står som 
eier, mens noe annet er eid av den personen eller vesenet. Det 
betyr at alt som finnes har et særlig vesentlig forhold til andre. 
Og hva er det vesentlige forholdet til den Høyeste Skaper? Den 
Høyeste Skaper tilhører hver og en og de skapte vesenene tilhø-
rer alle det Høyeste Vesen. 

Dette er den filosofiske tolkningen. Selv innen okkult viten-
skap er dette den eneste tolkningen. Men for en hengiven er 
ikke dette tolkningen i det hele tatt. 

Blant hengivne finner vi tre distinkte kategorier. En kate-
gori, kall den tredjeklasses, sier: «Å Herre, Du tilhører alle—Du 
tilhører alle og enhver—og fordi jeg også hører med til ‘alle’ til-
hører Du også meg.» Og de andreklasses hengivne vil si: «Nei-
nei-nei. Det er ikke den riktige psykiske framgangsmåten. Du 
tilhører meg, og fordi Du tilhører meg tilhører Du alle. Det vil 
si, at Du først og fremst tilhører Meg. Og for det andre, fordi 
Du tilhører meg tilhører Du andre også.» Og den førsteklasses 
hengivne sier: «Nei-nei-nei, det er ikke den riktige framgangs-
måten. Du tilhører meg, og Du tilhører bare meg. Forholdet er 
helt personlig. Jeg kan ikke noe om filosofi, jeg kan ikke noe om 

 
* Mudra betyr gest eller fakte, medregnet håndbevegelser og mimikk. 
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okkult vitenskap. Jeg vet at Du er min og jeg er Din. I dette 
forholdet tillater jeg ingen tredjepart å komme inn. Forholdet 
er rent gjensidig. Jeg vil dele hva det skal være og alt mulig med 
andre; men Du er hundre prosent min.» 

Jeg håer at dere gutter og dere jenter er førsteklasses hen-
givne. Med andre ord at forholdet er rent personlig. 

Og det er også visse andre viktige aspekter av filosofi i dette 
personlige forholdet. I ren filosofi er den Høyeste Bevissthet et 
upersonlig vesen. I okkult vitenskap er Han en blanding av per-
sonlige og upersonlige vesener. Nå sa jeg nettopp at i filosofi er 
den Høyeste Bevissthet et upersonlig vesen. Han er Kjernen i 
dette Kosmiske systemet. Den Kjernen er på ingen måte et per-
sonlig vesen fordi Han er hinsides rammene for alle verdslige 
forklaringer. Så Han er så absolutt et upersonlig vesen. Og i ån-
delig kult er Han en blanding av personlig og upersonlig. Det 
vil si at når en nærmer seg Han, når man godtar Han som det 
eneste en kan dyrke, blir Han et personlig vesen. Men når Han 
godtas ikke som gjenstand for tilbedelse, men som skapelsens 
opphav, blir Han et upersonlig vesen. Derfor sa jeg at i åndelig 
kult er Han en blanding av personlig og upersonlig. 

Men i hengivelsens rike er Han et rent personlig vesen. Han 
er min, Han er Faren min, Han er mitt nærmeste familiemed-
lem. Han er mitt større selv. Han er ikke et annet vesen—for-
holdet er helt personlig. En kan ikke elske et upersonlig vesen. 
En kan ikke være forelsket i et upersonlig vesen. Kjærlighet kre-
ver et personlig vesen. 

Så fordi forholdet er personlig, og fordi den Høyeste Be-
vissthets vesen er rent personlig på det guddommelige feltet el-
ler på hengivelsens felt, er forståelsen av skapelsen også en an-
nen der enn i filosofi og okkult åndelighet. Spør en filosof om 
hvorfor universet ble skapt, om hvorfor den Høyeste Bevissthet 
skapte dette universet. Svaret du får vil ikke tilfredsstille deg. 
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Vedkommende vil si: «Kanskje var det dette Han ville,» eller 
«Kanskje var det det Han ønsket,» «Kanskje dette var motivet,» 
«Kanskje det var motivet,» men svaret er vagt, kommer ikke til 
poenget, kommer aldri til saken. Spør en som går handlingens 
vei. Vedkommendes svar vil ikke kunne tilfredsstille deg. Han 
eller hun vil si: «Det finnes så mange måter å uttrykke seg på. 
Dette universet er en formidabel vev av bølger av ulike lengder, 
av diverse lyder, av diverse farger.» 

Men disse svarene vil ikke tilfredsstille en åndelig aspirant. 
Den åndelige aspiranten, eller den hengivne, vil si at svaret er 
veldig enkelt: «Før skapelsen var min Høyeste Far alene i dette 
universet. Det fantes ingenting, og i mangel av de fem grunn-
leggende naturelementene var det ingenting å se, ingenting å 
gjøre. Han var alene. Anta at du er alene i en landsby eller i et 
hus. Hvordan ville du hatt det? Hvordan ville du hatt det men-
talt? Du ville vært som—hva da? En gal person, en sinnssyk. Så 
i dette umåtelige kosmoset var Faren min alene. Bare forsøk å 
kjenne på det, hvordan Han hadde det, hvordan Han følte seg. 
Så for rett og slett å komme seg ut av denne ensformigheten 
skapte Han universet. Bare for å leke med barna Sine. Dette er 
den eneste årsaken. Jeg kan ingen annen filosofi.» Dette vil være 
den hengivnes svar. 

Sá vá eśa tadá drśt́á na pashya drshya mekarát́ 
Me ne santamivátmánaḿ supta shaktirasupta dik. 

«Den Høyeste Bevissthet hadde evnen til å observere. Han 
hadde hørsel og taleevne. Men det fantes ingen levende skap-
ning som var vitne til det. Det fantes ingen grunn til å bringe 
grunnlaget for sannhet på det rene for det fantes ingen annen, 
bare Han. Det var ingen å snakke med.» 

Og denne skapelsen, hva er det? Den er ikke annet enn ulike 
deler av Hans Guddommelige legeme. Og derfor sa jeg at det 
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finnes ingen syndere her i verden. Alle er hans elskede barn. 
Dere gutter, dere jenter—glem fortiden deres og begynn livet 
på nytt med denne mest subtile og mest noble tanken—at dere 
er uløselige bestanddeler av det Høyeste Vesenet, av Parama 
Puruśa, den Høyeste Bevissthet. 

11. mai 1979 kveld, Fiesch 
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Han vet hva Han har 
å gjøre 
Eko avarńo bahudhá shakti yogád 
Varńánekán nihitártho dadháti; 
Vicaeti cánte vishvamádaya sa deva 
Sa no budhyá shubhayá saḿyunaktu. 
«Skaperen er ett eneste Vesen, og Han skaper denne verden av 
farger, denne verden av lyder; men Selv er Han hinsides om-
fanget av farger og lyder.» 

Hva er det som gjør at Han er hinsides omfanget av farger og 
lyder? Fordi Han er universets sentrum. Alle bølger av farger, 
av lyder og andre inferenser* kommer fra dette universelle sen-
trumet. Så Han Selv er hinsides omfanget av alle slike bølger. 
Dette roterende universet går rundt Han, men Han er hinsides 
omfanget av tid, rom og person. Han skaper utallige ting, utal-
lige farger, utallige lyder ved hjelp av sitt Operative Prinsipp, 
skaperkraften. Denne skaperkraften gjør som Han vil. Selv om 
dette Operative Prinsippet har potensialet til å gjøre noe eller til 
å gjøre hva som helst og alt mulig, kan det ikke gjøre noe uten 
Hans godkjennelse, for Han er sentrumet og alle bølger har sitt 
utspring i Han. Hans godkjenning er helt nødvendig her. Ikke 
så mye som et grasstrå kan bevege seg hvis Han ikke ønsker det. 

Ethvert intelligent menneske og hver eneste åndelig aspi-
rant bør huske dette faktum. Og en som husker denne kjens-
gjerningen, at ikke en gang et grasstrå kan bevege seg uten Hans 

 
* Se tanmatratattva i ordlista bak i boka. 



Ord på veien 4: Babas foredrag i Europa 

46 

godkjennelse, vil ikke lide av noe som helst angstkompleks eller 
nederlagskompleks. Her om dagen fortalte jeg dere at skriftene 
ikke har moralsk rett til å skape underlegenhetskompleks eller 
angstkompleks i sinnene deres. Den Høyeste Bevissthet står 
over alle skrifter, Mennesket skapte skrifter bare for å komme i 
kontakt med den Høyeste Bevissthet, men skriftene skapte un-
derlegenhets- og angst- og hatkomplekser mellom mennesker, 
førte mennesker bort fra det Høyeste Sentrum. 

Denne Høyeste Skaperen, dette universets sentrum, er den 
Høyeste Pårørende. Han vet hva du mangler, Han vet hva du 
trenger. En baby på tre måneder vet ikke hva den trenger, men 
moren vet. Babyen er helt avhengig av moren. På samme måte 
er du en baby og Han er den Høyeste Pårørende. Han vet hva 
du trenger. Du behøver ikke å si: «Å Gud, gi meg mat, gi meg 
vann, gi meg ditt eller gi meg datt.» Han er mer intelligent enn 
deg. Så du behøver ikke å påminne Han: «Å Gud, gi meg ditt, 
gi meg datt.» La Han gjøre sitt. Du behøver ikke å påminne 
Han: «Å Gud, det er Din plikt, Du burde ha gjort det på denne 
måten.» Han vet hva Han har å gjøre. 

Og du må lære av Han hva du skal gjøre. Hva bør du gjøre? 
Et godt menneske, et intelligent menneske, en åndelig aspirant 
bør alltid huske sin kjærlige Far. Og det er dette meditasjon går 
ut på. Hvorfor bør en alltid huske sin kjærlige Far? Fordi en vil 
måtte holde seg i den aller næreste psykiske og åndelige kontakt 
med det Høyeste, fordi Han er alles høyeste bolig. Og til slutt 
vil en måtte sitte på Hans fang. Det er den endelige Bestem-
melse. 

Vicaeti cánte vishvamádaya sa deva—«Den Høyeste Deva, 
det Høyeste Guddommelige vesen, er universets startpunkt, og 
det Høyeste Vesen er universets endestasjon.» Så startpunktet 
ditt er i Han, sluttstasjonen er i Han, og din nåtid, din eksistens, 
er også i Han. Så du bør alltid huske Han. 
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Og dere vet, den Kosmiske Far er den Høyeste subjektivitet; det 
vi si at Han ser alt—alt er i Hans sinn. Han ser alt, Han er den 
Høyeste Subjektivitet, og alt annet er objektet. 

Den som ser er subjekt og det sette er objektet, så hvordan 
kan du godta Han som gjenstand for din meditasjon? Han er 
subjektet, du er objektet. Så hvordan kan du godta Han som ditt 
objekt når du mediterer? Han er Subjektet. Du er objektet. Et 
veldig innviklet spørsmål? 

Nei da, det er ikke noe innviklet spørsmål i det hele tatt. I 
meditasjon bør du huske: «Jeg er objektet og Han ser meg.» 
Dette er hemmeligheten ved meditasjon. Du kan aldri være 
subjektet og Han kan aldri være objektet. I meditasjon bør du 
huske denne grunnleggende sannheten—at du gjør Hans medi-
tasjon. Hvordan? Du husker det faktum at den Høyeste Sub-
jektivitet, Parama Puruśa, ser det du gjør. Dette er hemmelig-
heten. 

Vicaeti cánte vishvamádaya sa deva 
Sa no budhyá shubhayá saḿyunaktu. 

Og hvis du i det hele tatt skal si noe bør du si—hva da? Du 
kan bruke en eneste setning: «Å Høyeste Far, led intellektet 
mitt på lykksalighetens vei. Jeg ønsker ingenting annet, ikke noe 
mer.» 

12. mai 1979, Fiesch 
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Mikrokosmos og dets 
gjenstand for ideasjon 
Dagens foredrag er om mikrokosmos og dets gjenstand for 
ideasjon. Makrokosmos ønsker å uttrykke seg gjennom mikro-
kosmos—mikrokosmoset er en makropsykisk streben—og der-
med finnes alle egenskaper ved Makrokosmos, alle Makrokos-
mos sine lover, også i mikrokosmoset, men i miniformat. Av 
natur er mikrokosmos et objektivisert motstykke til Makrokos-
mos, og ettersom det finnes innen Makrokosmos sitt uendelige 
omfang fortsetter det å gå og gå. Veien er endeløs. Det vil fort-
sette videre inntil det når det definitive målet. Hva bør målet 
være? En av de psykiske lovene er at ethvert objekt tar form av 
sitt mål—det blir forvandlet til sitt objekt. Så mikrokosmosets 
gjenstand for ideasjon bør velges med stor omhu. La oss nå se 
på hva dette ideasjonsobjektet bør være. 

Først kan vi ta tiden, den evige tiden. Hva er det? Tid er en 
psykisk måling av bevegeligheten i handling. Kan den være 
gjenstand for ideasjon? Tid kan ikke være ideasjonsobjektet, 
først og fremst fordi den er psykisk måling. I psykisk måling må 
det finnes et psykisk legeme, og dette psykiske legemet er den 
enkeltes psykiske legeme. Og når det er den enkeltes psykiske 
legeme som måler tiden, kan ikke tiden være det Høyeste Ve-
sen. Så tid kan ikke være gjenstanden for ideasjon. 

For det andre innebærer psykisk bevegelse at det skjer en 
endring i rom. Et vesen som krever en psykisk stedlig endring 
eller endring i rom kan ikke være det Høyeste Vesen. Så dette 
er også en grunn til at den evige tiden ikke kan være gjenstand 
for din ideasjon. 
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For det tredje avhenger denne målingen av bevegeligheten i 
handling. Hva er bevegelighet? Den baserer seg også på forand-
ringer av fysisk sted eller i rom. Da denne fysiske verden først 
ble skapt ble måling av handling foretatt av Makrokosmos sitt 
psykiske legeme. 

Så faktum er at det vesen, hvis eksistens avhenger av disse 
fysiske eller psykisk-fysiske faktorene, ikke kan være det Høy-
este Vesen. Dermed ser vi her at den evige tid ikke kan være vårt 
mål; den er ikke noe psykisk, den er ikke engang noe abstrakt. 
Det er noe grovere enn menneskelige vesener; menneskelige ve-
sener er skaperne av dette vesenet, som dermed ikke er vårt 
ideasjonsobjekt, det kan ikke være gjenstand for vår meditasjon, 
det kan ikke være gjenstand for vår tilbedelse eller opphøyelse. 

Så har vi naturen. Før i tiden fantes det personer som tilba na-
turen, som dyrket trær eller himmelen. Kan naturen være gjen-
stand for ideasjon? Nei, på ingen måte. 

Hva er natur? Natur er betegnelsen på en bestemt måte det 
Operative Prinsippet, skaperkraften, fungerer på. Det er sim-
pelthen en stil. Denne stilen kan ikke være gjenstanden for me-
ditasjon eller ideasjon. 

Og for det andre, ettersom natur ikke er annet enn en stil; 
dersom den stilen er objektet vil vedkommende bli omdannet til 
bare en stil. Det er korttenkt. Så slike naturtilbedere kan være 
kunnskapsrike lærde, men i realiteten lever de i lykkelig uviten-
het. Natur kan ikke være gjenstand for din ideasjon. 

Den tredje er skjebnen. Mange mennesker er fatalister. De dyr-
ker skjebnen. En fatalist er en som dyrker skjebnen—en som 
tilber slumpen eller skjebnen. De er verre enn naturtilbedere. 

Hva er skjebne? Det finnes ingen skjebne her i universet. 
Rent filosofisk finnes det ingenting som kan kalles skjebne. Hva 
er «skjebne»? Alle må gjennomgå reaksjonene på sine tidligere 
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handlinger, reaksjonen på den opprinnelige handlingen. Sett at 
fingeren din kommer borti ild; du kjenner at det gjør vondt, du 
lider, men man vil også si at du lider fordi fingeren din kom 
borti ild. Men når reaksjonen inntreffer etter lang tid, og hvis 
den opprinnelige handlingen ikke er kjent, eller er blitt glemt, 
eller hvis den opprinnelige handlingen fant sted i et annet, tid-
ligere liv, og du ikke kjenner til den opprinnelige handlingen—
da sier du at det er skjebnen, det er skjebnen! Men i virkelighe-
ten finnes det ingen skjebne. Det du kaller skjebne er egentlig 
reaksjonen på våre tidligere handlinger. På sanskrit kalles det 
saḿskára, på latin «reaktive drivkrefter». 

Så den tredje tingen er at skjebne ikke kan være gjenstand 
for ideasjon—skjebne er rett og slett reaksjonen på den opprin-
nelige handlingen. Så hvis det ikke finnes noen opprinnelig 
handling finnes det heller ingen reaksjon. Reaksjonen er skapt 
av din egen handling. Ettersom reaksjonen er skapt av din egen 
handling er du skaperen av handlingen. Så hvordan kan reak-
sjonen være gjenstand for din ideasjon? Nei, en må ikke være 
fatalist, skjebnedyrker. En må være tapper og modig møte alle 
vanskeligheter, alle konsekvenser. Ingen må være fatalistisk. Så 
skjebne kan ikke være gjenstand for meditasjon. Bekjemp skjeb-
nen. 

Så har vi de som hevder at alle disse tingene er Hans tilfeldige 
skapninger. Hele skapelsen er en tilfeldighet, og den tilfeldig-
heten er den grunnleggende årsaken til denne skapelsen. Tilfel-
dighet er det høyeste for den har skapt verden, og derfor må 
tilfeldighet være gjenstand for vår ideasjon. Dette er også en tå-
pelig tanke. 

Hva er tilfeldighet? Det finnes ingen tilfeldighet—alt skjer 
som en følge av noe. Når en handling skjer veldig raskt, eller når 
den grunnleggende årsaken til handlingen er ukjent for oss, ser 
vi bare reaksjonen, følgen. Når årsaken, den forårsakende siden 
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av hendelsen, er ukjent for oss, eller når den forårsakende siden 
blir omsatt i handling veldig raskt, sier vi at det er en tilfeldig-
het. Men i virkeligheten skjer ingenting tilfeldig, alt skjer som 
en følge av noe. Fordi vi er kunnskapsløse sier vi at det er tilfel-
dig. Når den forårsakende siden, den forårsakende faktoren, blir 
omsatt langsomt til handling sier vi ikke at det skjer tilfeldig, vi 
sier at det skjer. En tilfeldighet er ikke noe forutbestemt, noe 
hinsides omfanget av tid, rom og person. Et vesen, som er innen 
og ikke hinsides rammene for tid, sted og person, kan ikke være 
målet ditt, ditt ideasjonsobjekt, din skaper eller kilde til, opp-
høyelse. 

Noen sier at de fem elementene, som dette universet består av, 
bør være gjenstanden for ideasjon. Hva er disse fem elemen-
tene? De er ikke annet enn en fortettet, kondensert form for 
energi. 

Hva er energi? Det er ikke annet enn fortettet form for psy-
kisk kraft. Hvordan kan disse fem elementene, som denne ma-
nifesterte verden består av, være gjenstand for meditasjon? De 
kan ikke være målet ditt, de kan ikke sende deg i salighetens 
bane. Så de som tilber eller mediterer på de fem elementene er 
på villspor. De sløser bort energien sin til ingen nytte. 

Noen mener at den Kosmiske energien er kilden, universets for-
årsakende opphav, og dermed vil dette forårsakende opphavet 
være det vi skal ideere på. 

Men hva er dette forårsakende opphavet? Denne Kosmiske 
energien kan ikke anses å være det forårsakende opphavet etter-
som den er en blind kraft. Energi er blind kraft, elektrisitet er 
en blind kraft som styres av det menneskelige intellekt. Så den 
Kosmiske energien, uten intellektuell støtte, kan ikke være det 
forårsakende opphavet ettersom vi ser at alt fungerer på en or-
dentlig måte overalt her i universet. Det ligger med andre ord 
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en intelligens til grunn for den Kosmiske energien. Og det er 
grunnen til at det råder orden overalt, overalt er det system. I 
hele skapelsen råder det systematisk orden; den kan ikke være 
en blind krafts eller blind energis skapelse. Det må finnes en 
eller annen intelligens i den. Så den Kosmiske energien kan ikke 
sies å være det forårsakende opphavet, og dermed kan man ikke 
anse den for å være gudommelig. Den kan ikke få status som 
det forårsakende opphavet. 

Enkelte er av den oppfatning at det finnes sjel, det finnes ånd i 
enhver struktur og den ånden er livets mål. Dere skjønner, det 
finnes en mengde ånder og sjeler som er forbundet med en 
mengde mikrokosmoser, men de er henvist til å fungere under 
visse begrensninger. De kan ikke gå utover mikrokosmosenes 
virkeområde. Et objekt, eller snarere et vesen, som har en så be-
grenset rekkevidde som den enkelte ånd eller den enkelte kog-
nitive evne, kan ikke være gjenstand for din ideasjon, kan ikke 
være den Høyeste Skaper. 

Hvem bør være gjenstand for din ideasjon? Hva er den evnen 
som skapte deg, nærer deg, og tar deg på sitt fang når tiden er 
inne? Han er den Kognitive Kraften bak den Kosmiske ener-
gien. Han styrer den Kosmiske energien med sin intellektuelle 
og intuitive kraft. Han er den Høyeste Bevissthet og Han er det 
årsaksgivende opphavet, og dermed bør Han være det eneste 
som er gjenstand for din ideasjon, ditt eneste meditasjonsobjekt, 

Han er den Høyeste Far. Det finnes ikke noe annet alterna-
tiv til å bevege seg langs Hans vei: Han kjenner alt og alle. Vær 
ett med Han. Fra ditt livs spede begynnelse i en fjern fortid og 
helt til det endelige klimakset av alle dine bevegelser og frem-
marsjer er du med Han, du vil være med Han, og ikke under 
noen omstendighet vil du være borte fra Han. Så Han— den 
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Høyeste Bevissthet , Parama Puruśa—er den eneste gjenstand 
for ideasjon. 

Den grunnleggende betydningen av termen bábá er «den kjæ-
reste» eller «den næreste». Ettersom Han er den Høyeste Far, 
det Høyeste Vesen, er Han Bábá for hele skapelsen; og fordi 
dere er de skapte vesenene er dere Hans elskede barn, er dere 
også Hans Bábá—for bábá betyr «næreste og kjæreste». 

Fordi Han er den eneste gjenstand for din ideasjon, etter-
som Hans navn er den eneste projiseringen av ditt mikrokos-
miske vesen, den eneste tankeprojiseringen, den eneste innad-
rettede projiseringen—intro-og-ekstrovert projisering—må 
Hans navn alltid leve i deg—i sinnet ditt, i tungen din, i stem-
mebåndet ditt, overalt. Og jeg føler, og jeg innser også, og der-
for sier jeg at når Hans hengivne, Hans barn, synger Bábá nám 
kevalam, så synger Han også Bábá nám kevalam. 

Kalyáńamastu (la det råde velferd). 

12. mai 1979 DMC, Fiesch 
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Den Høyeste Bevissthet, 
ikke skrifter 
I går kveld under DMC sa jeg at den Høyeste Bevissthet er den 
eneste som kan være gjenstand for ideasjon. De forhistoriske 
primitive menneskene i sivilisasjonens morgen ble naturtilbe-
dere. Og etter hvert som menneskesamfunnet og menneskenes 
sivilisasjon utviklet seg videre, gikk de i gang med filosofisk 
granskning for å finne ut av hvem som skjulte seg i kulissene. 
Bak alle disse naturlige manifestasjonene, bak disse mange 
prangende uttrykkene for pomp og prakt, disse mange strøm-
mingene av lys og farger, skjule det seg en personlighet. Og Han 
er den Høyeste Bevissthet, Parama Puruśa. 

Men i og med denne søknen, med denne intellektuelle, in-
tuitive granskningen, skapte de også en mengde skriftsamlinger. 
Når logikken deres ikke strakk til kunne de der skrive at «dette 
er Herrens ord». Og de foretok seg en hel del som ikke hjalp 
menneskesamfunnet til å bli ett. Med eller uten forsett, bevisst 
eller ubevisst oppmuntret de splittende tendenser. 

Den mest subtile sannheten ble fordekt av disse mange 
skriftene. I den sammenheng fortelles det at kong Yudhiśt́hira 
en gang ble stilt en rekke spørsmål om menneskelige verdier, 
eller rettere sagt om menneskelige grunnverdier; om åndelighet. 
Det sentrale spørsmålet var: «Hva er den korrekte tilnær-
mingen, hvordan bør en gå frem?» Utallige skrifter sier så 
mangt. En mengde sosiale regelverk sier en mengde ting. Så hva 
skal et alminnelig menneske gjøre? Hvordan skal en alminnelig 
åndelig aspirant forholde seg? 

Svaret var: 
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Shrutayoh vibhinnáh smrtayoh vibhinnáh 
Na eka munir yasya mataḿ na bhinnam; 
Dharmasya tattvaḿ nihitaḿ guháyáḿ 
Mahájano yena gatah sah panthá. 
«En mengde skrifter sier en mengde ting, og noen ganger 

motsier de hverandre. Så hva skal en gjøre? Hvordan skal et al-
minnelig menneske forholde seg til dette? Hvem skal en følge, 
og hvem skal en ikke følge?» 

Smrtayoh vibhinnáh. Det finnes en mengde sosiale regel-
verk her i verden. Hvilke skal en følge og hvilke skal en ikke 
følge? Og blant intellektuelle er det så mange—hersker det ulike 
oppfatninger. En intellektuell hevder ikke, anbefaler ikke, støt-
ter ikke andres syn. Og det er de intellektuelles største svakhet, 
at de alltid oppmuntrer til uenighet. De nører alltid oppunder 
forskjeller. Og en åndelig aspirant bemerket en gang at de in-
tellektuelle er blankpolerte sataner.  

Så hvor finnes dharmas hemmelighet? Dharma vil si åndelig-
het—ikke spiritisme, men spiritualitet. Dharmasya tattvaḿ ni-
hitaḿ guháyáḿ. 

Det Høyeste Vesen, det Styrende Vesenet, dharmas ende-
lige tilstand ligger skjult i ens egen jeg-følelse. Det betyr at dere 
må søke i det indre og ikke i det ytre. Alt er i dere, ettersom den 
Høyeste Bevissthet alltid forblir i det indre, i selve kjernen av 
hjertet deres. Så søk i det indre, Å åndelige aspirant, ikke i det 
ytre, men i ditt indre, i din egen eksistens. 

Mahájano yena gatah sah panthá. Så du må gå veien, du må 
følge kulten, og du må gjøre som tidligere tiders aspiranter, som 
fortidens kaolaer. Du må være praktisk i ditt vitenskapelige ok-
kulte liv. Den Høyeste Bevissthet er den eneste gjenstand for 
din ideasjon, og verken noe dogme eller noen skriftsamling.  

13. mai 1979, Fiesch
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Táraka Brahmas komme 
Under DMC i går kveld sa jeg at verken den evige tid eller na-
turen eller skjebnen eller tilfeldighet eller de fem elementene er 
det forårsakende opphavet, og derfor kan de ikke godtas som 
gjenstand for ideasjon. Ikke bare det—de er ikke perfekte i seg 
selv, og selv om de skulle opptre side om side, selv om det skulle 
skje, kan de ikke godtas som menneskelivets mål. 

Ser dere, selv om den evige tid kommer i nærkontakt med 
naturen får vi ikke noe konkret, ingenting som er komplett hen-
rivende. Og som dere vet fungerer naturen innen rammene for 
den evige tid. Så selv om denne evige tiden kommer i nærkon-
takt med naturen eller noen andre faktorer får vi ingenting nytt, 
ingenting nyskapende, ingenting henrivende. 

Og tilfeldighet, enhver tilfeldighet, finner sted innen om-
fanget av den evige tid. Det finnes ikke noe nytt i tilfeldighet. 
Tilfeldighet utgjør ingen filosofisk tilvekst. 

Og skjebne, hva er skjebne? Skjebne er den ufullbyrdete re-
aksjonen, den uoppfylte reaksjonen. Når handling utføres skjer 
det innen rammene for tid, og når reaksjoner finner sted skjer 
det også innen rammene for tid. 

De fem elementene*—de er den tilsynelatende årsaken til 
tiden. Overalt der det finnes tid eller der det finnes såkalt 
skjebne eller såkalt tilfeldighet finnes de fem faktorene, natur-
elementene. Men deres innbyrdes treffpunkt eller kombinasjo-
nen av dem fører ikke til—skaper ikke—noe nobelt som kan 
godtas som menneskelivets bestemmelse. 

Bestemmelse [desideratum] er entall, og jeg sa at flertalls-
formen bestemmelser [desiderata] ikke bør brukes. Bestemmel-
sen, målet, er ett eneste. Og det er den Høyeste Bevissthet. 

 
* Rom (eter), luft, lys, flytende og fast materie.  
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Hva skjer når det Høyeste Vesen direkte eller fysisk, trer inn i 
disse elementene? Den Høyeste Bevissthet er hinsides omfanget 
av tid, men hva skjer når Han kommer i kontakt eller kommer 
i tidsområdet? Får vi noe nytt da? Den Høyeste Bevissthet er 
hinsides alle grenser for tid, sted og person. Men hva skjer når 
Han kommer inn på deres område? Da sier vi at den Høyeste 
Bevissthet er blitt Táraka Brahma. Da kommer Han hit på en 
bestemt dato, og forlater denne jorda på en bestemt dato, blir 
født med sin kropp bestående av fem elementer, dør med denne 
kroppen. Dette skjer, og som dere vet, som universets sentrum 
er Han et upersonlig vesen. Men når Han kommer innen om-
fanget av disse relative faktorene; tid, rom og person, blir han 
ikke lenger et upersonlig vesen. Han blir noe personlig, noe næ-
rere, noe nært beslektet, og det er vårt Frigjørende Store, Táraka 
Brahma. 

Så hvorfor går Han inn i en form av de fem elementene? 
Hvorfor kommer Han innen omfanget av tid, sted og person, 
disse tre grunnleggende relaterte faktorene? Hva er årsaken? 

Det er to grunner til dette. Den ene er at det menneskelige 
intellekt kan kjenne seg tilfreds etter å ha kommet i psykisk 
kontakt med det Upersonlige vesen, men menneskehjertet blir 
aldri tilfreds med det Upersonlige vesenet. Menneskehjertet vil 
ha noe nærere, noe mer sentimentalt, noe mer å glede seg over. 
Og derfor, bare for å tilfredsstille, bare for å glede Sitt avkom, 
kommer Han innen omfanget av disse relative faktorene. Den 
Høyeste Bevissthet, Parama Puruśa, blir det Frigjørende Store, 
Táraka Brahma 

Og den andre årsaken er at i denne skapte verden, i dette 
universet, er hvert eneste framskritt et framskritt gjennom kon-
flikter og samhørighet. Og mennesker må ha tilstrekkelig intel-
lektuell styrke til å kunne bevege seg framover, til å bekjempe 
alle de utallige små hindringene. Når det menneskelige intellekt 
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ikke klarer å gjøre noe nytt for å bistå samfunnet i å komme 
videre, finner den Høyeste Bevissthet ingen annen utvei enn 
Selv å gå inn i omfanget av tid, rom og person ganske enkelt for 
å lede det fordervete og forfalne menneskesamfunnet. 

Når samfunnet er i en fordervet og forfallen tilstand der 
splittende krefter dominerer, der det statiske prinsippet domi-
nerer, blir det umulig for den Høyeste Bevissthet å forbli upå-
virket av menneskers følelser og menneskers rop og menneskers 
krav. Da, og bare da, kommer han i form av det Frigjørende 
Store, Táraka Brahma. Táraka betyr Frigjøreren. Og den Fri-
gjøreren er Bábá for den skapte verden. For Han synger de hen-
givne Bábá nám kevalam.  

13. mai 1979 kveld, Fiesch 
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To hundre speil 
I Sveits sa jeg at det finnes tre slags hengivne: A, B og C. Kate-
gori C av hengivne sier: «Den Høyeste Bevissthet er skaperen 
av alt, Han er skaperen av hele universet, og jeg er også uløselig 
knyttet til dette universet, så Han tilhører meg også.» Kategori 
B av hengivne sier: «Den Høyeste Bevissthet er min, men fordi 
andre også er den Høyeste Bevissthets skapninger tilhører den 
Høyeste Bevissthet dem også.» Her er den første tanken at den 
Høyeste Bevissthet er «min», og den andre at den Høyeste Be-
vissthet også tilhører andre. Kategori A av hengivne sier: «Jeg er 
rede til å dele alt med andre, men når det gjelder den Høyeste 
Bevissthet er jeg selvisk. Den Høyeste Bevissthet tilhører bare 
meg og meg alene.» 

La oss nå se hvilket av disse tre utsagnene som er filosofisk 
korrekt, eller psykologisk eller vitenskapelig korrekt. Sett at vi 
har en blomst og to hundre speil. Gjenspeilingen av blomsten 
finnes i samtlige to hundre speil. Vil det være feil hvis hvert speil 
sier: «Blomsten tilhører bare meg»? Så det er ikke selvisk, det er 
et faktum, det er helt reelt, at for hver enkelt er den Høyeste 
Bevissthet, Parama Puruśa, et personlig vesen. Den Høyeste 
Bevissthet kan ikke overdras. Det er et faktum; den Høyeste 
Bevissthet er personlig eiendom. Hva er åndelig utøvelse? Det 
er speilets bevegelse mot Kjernen, mot den blomsten. 

Så kategori B- og C-folk tenker feil. Det er ikke mulig for 
dem å nyte den høyeste lykksalighet. Alle bør være i kategori A. 

Hva betyr «hengiven»? Det er to nødvendige punkter. Det 
første punktet er at vedkommende må være hengiven til den 
Høyeste Bevissthet, ikke hengiven til vin, penger, status eller 
berømmelse. En hengiven kan bare leve for det Uendelige Ve-
sen. Hvis gjenstanden for ideasjon er begrenset, bør man ikke 
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bruke begrepet hengivelse; avhengighet er det rette ordet. Der 
objektet er uendelig kan den psykiske bevegelsen kalles hengi-
velse. 

Den andre nødvendige faktoren har å gjøre med om den 
psykiske handlingen bør være ensidig eller gjensidig. Et kom-
plisert spørsmål. Dere gir penger til folk som driver forretnings-
virksomhet; for å få noe, ikke sant? Forholdet er «gi og ta»—
gjensidig. Når det gjelder det Høyeste Vesen—det vil si et for-
hold i hengivelse—kan vi også si at det er et gjensidig forhold. 
Men hva bør du gjøre her? I hengivelse må du gi din egen ek-
sistens, ditt eget selv. Du gir deg selv og får til gjengjeld Han. 
Men etter å ha gitt deg selv, hvem finnes for å få Han? Du blir 
ett med Han. Selv om motivet var gjensidighet, kan det til syv-
ende og sist ikke forbli gjensidig. Det blir ensidig. 

Så de to nødvendige faktorene i hengivelse er ett. Gjenstan-
den for hengivelse må være uendelig, ellers blir det avhengighet; 
og nummer to, hengivelse er ensidig, fordi du i prosessen med 
å gi og ta blir ett med Han og det finnes ingen til å motta noe 
fra Han. Du blir ett med Han. 

En hengiven blir helt naturlig en universalist. En hengiven 
kjenner den Høyeste Bevissthet. Den Høyeste Bevissthet er al-
lestedsnærværende, universell. Dermed er en hengiven også 
universell. Så en hengiven vil alltid gå inn for å tjene alle, og 
hans eller hennes ønske er at alle går inn for å bevege seg mot 
det Høyeste Mål. Hun eller han hjelper alle. Denne universal-
ismen kalles vaeśńavaisme på Sanskrit og en universalist kalles 
en vaeśńava. Dette universet er et uttrykk for den Høyeste Be-
vissthet. Jeg elsker den Høyeste Bevissthet, derfor elsker jeg 
også Hans uttrykk, universet. Dette er den sentrale ideen. En 
hengiven kan ikke hate noen. Det Høyeste Vesen kan ikke hate 
noen. 
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Den Høyeste Bevissthet er allmektig, men det er to ting 
Han ikke kan. En: Han kan ikke skape en annen Høyeste Be-
vissthet; og to: Han kan ikke hate noen. Enhver som kommer 
nær Han blir ett med Han. Så den Høyeste Bevissthet forblir 
ett vesen. For det andre, den Høyeste Bevissthet skaper alle i 
Sitt sinn; Han kan ikke hate sin egen mentale skapelse. Så selv 
om Han er allmektig, kan ikke den Høyeste Bevissthet gjøre 
disse to tingene. 

Den Høyeste Bevissthet er allmektig, men Han gjør aldri 
noen motløs. Sett at det er en oppvisning i kaośikii-dans for den 
Høyeste Bevissthet og oppvisningen er bare dårlig. Hva vil den 
Høyeste Bevissthet si? «Skikkelig dårlig, ordentlig dårlig»? Nei, 
det Høyeste Vesen vil si: «Utmerket, ypperlig». Han ønsker at 
alle skal være oppmuntret til å bevege seg fram mot menneske-
livets Høyeste Mål, den menneskelige eksistens’ Høyeste be-
stemmelse.  

17. mai 1979 kveld, Berlin 
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Målet for menneskets 
ideasjon 
Baba til en avadhuta: Kom hit, kom hit. Hvis evig tid og naturen 
arbeider tett sammen, kan det samarbeidende vesenet da godtas 
som menneskelivets mål? 

Avadhuta: Den evige tid og naturen sammen kan aldri være 
gjenstand for mikrokosmosers ideasjon av følgende grunner: for 
det første fordi den evige tid betyr—som følge av psykisk måling 
av bevegelsen i… 

Baba: Tid er psykisk måling… 
A: Tide er psykisk måling av bevegeligheten i handling. Og 

der det er spørsmål om psykisk måling vil det være det enkelte 
sinn som måler, enkeltsinnet som er målestokken. Det målein-
strumentet kan aldri være gjenstanden for ideasjon; det er bare 
mangelfullt. For det andre, der det er spørsmål om denne må-
lingen av en handlings bevegelighet… 

Baba: Måling er en psykisk-fysisk handling. Den begynner 
på det psykiske plan og ender på det fysisk plan. 

A: Så den psykiske handlingen som begynner på det psy-
kiske plan og fortsetter på det fysiske plan er også omgitt av tid, 
rom og person. Så også her finner vi at den kommer innen om-
fanget av relativitet. Og noe som er innen omfanget av relativi-
tet kan aldri være gjenstanden for ideasjon. Det samme gjelder 
spørsmålet om bevegelighet, ettersom bevegelighet alltid finner 
sted innen det psykiske området, og noe som er innen omfanget 
av relativitet kan aldri være gjenstanden for ideasjon. 

Baba: Bevegelighet fungerer både på det psykiske plan og 
det fysiske plan. 
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A: Så der finner vi ingenting transcendentalt. Det som for-
blir innen det fysiske eller det psykiske kan aldri utgjøre det 
transcendentale målet for mikrokosmoser. 

Baba: Så intet ikke-transcendentalt vesen kan være mennes-
kelivets mål. 

A: Og, handlingens bevegelighet: handling blir alltid utført 
enten i den fysiske eller i den psykiske verden. 

Baba: Hva er handling? 
A: Handling er at en eller annen ting skifter sted. 
Baba: Puten er der, puten havner her. Her har det skjedd et 

skifte av sted. Så det har foregått en handling. 
A: Naturlig nok trengs det rom for at en handling skal 

kunne finne sted her i verden. Noe som er innen omfanget av 
rom er nødvendigvis omgitt av de relative faktorene og vil derfor 
ikke være av transcendental karakter. 

Baba: Noe som kommer innen omfanget av rom kommer 
også innen omfanget av tid og person, så det er noe som er skapt 
av relativitet. 

A: Derfor fortjener det ikke å være målet eller gjenstanden 
for mikrokosmosets ideasjon. Så har vi naturen. Vi vet godt at 
natur ikke er noe bevisst vesen. Det er bare en måte det Kos-
miske Operative Prinsippet fungerer på, en mekanisk stil. 

Baba: Roten av ordet natur er det franske ordet nature. Og 
natur betyr «følger en bestemt framgangsmåte». Nate betyr fød-
sel. Det er et fransk ord som har sin rot i gammelgresk. Av dette 
oppsto ordet naturell og også native [som har med ordet nasjon 
å gjøre]—«født på det bestemte stedet». Det kommer av ordet 
nate. N-A-T-E. Conation—født på samme tid. Co – nate + 
ional. 

A: Hvis natur bare en stil for skaperkraftens mekaniske 
funksjon kan den aldri være menneskers mål. 
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Baba: For eksempel, Alt arbeid, enhver bevegelse, er bøl-
gende, eller pulserende av natur—som dette [viser]—det er na-
tur. 

A: Skaperkraften, under ledelse av den Høyeste Kraft, som 
er mye høyere enn det prinsippet, har vært medvirkende i ut-
trykket av dette universet, og denne naturen er ikke annet enn 
uttrykk for stilen som dette manifesterte universet er frambragt 
med. Så den stilen kan aldri være gjenstanden for mikrokosmo-
sets ideasjon, derfor kan verken tiden eller den evige tid… 

Baba: Den evige tid—mahákála på sanskrit. 
A: …eller naturen eller disse faktorene til sammen bør aldri 

godtas som mikrokosmosers mål. 
Baba: Og hvis det er en veldig god blanding av den evige tid 

og tilfeldighet? 
A: Heller ikke da vil kombinasjonen av de faktorene fortjene 

å være mikrokosmosets mål ettersom de faktorene ikke er tran-
scendentale av karakter. De må fungere innen omfanget av re-
lativitet. 

Baba: Hvis Mahákála sier: «Jeg er den evige tid, jeg er Herre 
over alt, jeg er Herre over alt jeg måler,» hva ville du svart da? 

A: Tidsfaktoren er en del av relativiteten. Tidsfaktoren er 
en tilstand, eller et biprodukt, eller et aspekt, en fasett av ska-
perkraften og den Kosmiske Skaperkraften er ikke den høyeste 
faktoren. 

Baba: Hun er ikke den høyeste faktoren. 
A: Ikke den høyeste faktoren. 
Baba: Forklar videre. 
A: Fordi egentlig … 
Baba: La meg lære litt mer. [latter] Fortsett, fortsett med å 

forklare. 
A: Tid, rom og person: disse tre dimensjonene finnes. De 

er relativitetens uttrykk. Og relativitet kan aldri være 
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gjenstanden for menneskers ideasjon, fordi den avhenger av 
visse andre faktorer. Den er ikke svadhá, den er ikke et selvskapt 
vesen. 

Baba: Ikke svadhá. 
A: Hvis det ikke fantes noen handling her i universet er det 

ikke spørsmål om psykisk måling. Så ettersom de er bundet av… 
Baba: Tjoret av… 
A: …tjoret av mangler; av stedlige, romlige og personlige 

begrensinger, kan de naturlig nok aldri godtas som gjenstanden 
for et menneskes ideasjon. 

Baba: Og dersom de godtas som gjenstanden for ideasjon, 
ved at de tilskrives den Høyeste Bevissthets vesen, hva vil resul-
tatet da være? 

A: Heller ikke da kan de godtas som målet. Vi vil måtte 
arbeide med disse tingene, men de kan aldri godtas som målet. 

B: Men dersom de tilskrives den Høyeste Bevissthets vesen; 
tilskrevet det samordnede legemet av evig tid og tilfeldighet? Et 
innfløkt filosofisk spørsmål. 

A: Ifølge vår filosofi er vi henvist til å virke innen omfanget 
av dette manifesterte universet når vi gjør noe. Men når vi har 
med den enkelte ting i dette manifesterte universet å gjøre, eller 
arbeider innen omfanget av tid, sted og person, tilskriver vi 
Guds vesen eller Brahmas vesen til formen av eller ideen om 
den tingen. Da vil det såkalte fysiske som vi involverer oss med 
bli forvandlet eller omdannet til åndelig arbeid. 

Baba: Til det Transcendentale Vesen. 
A: Så ved å tilskrive Guds vesen til alle ting her i verden… 
Baba: Til enhver ting. Det handler ikke spesielt om den 

evige tid og tilfeldighet. Men når det gjelder den evige tid og 
tilfeldighet, hva sier du? 
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A: Så det å tilskrive er den eneste måten. Vi er henvist til å 
bli værende i den relative verden, og fra vår tilstand innen rela-
tivitet må vi strebe etter den Høyeste tilstand av frelse. 

Baba: Evig tid og tilfeldighet, et godt samarbeid, en god 
samarbeidende blanding, så, kan den godtas som målet? Nei. 

A: Hvis det gjøres i tilskrivningens ånd… 
Baba: Nei, nei, jeg sa—det er ikke spørsmål om tilskrivning. 
A: I så fall, hvis det ikke er tale om noen tilskrivning av 

Guds vesen til de faktorene—da kan de naturligvis ikke godtas 
som menneskers mål. 

Baba: Hvis det er et lykkelig samarbeid mellom natur og 
tilfeldighet—tilfeldighet vil si tilfeldig hendelse. «Dette univer-
set er en tilfeldig hendelse.” Det finnes folk som mener det. 

A: Dette er noen som i mangel av logikk framsetter synet 
om at dette universet oppsto av en tilfeldighet. Men vi vet godt 
at det ikke finnes noe sånt som tilfeldighet her i universet. Alt 
følger av noe, for vi trenger alltid to faktorer: først og fremst må 
det finnes en årsak som fører til en bestemt virkning. Enkelte 
ganger hender det av vi i vår uvitenhet overser årsaken og ganske 
enkelt kommer til den konklusjon at virkningen finnes. Men det 
er en feil konklusjon. Det er bare uvitenhet som villeder oss på 
den måten. Det at dette universet oppsto var åpenbart virk-
ningen av en årsak. Og denne årsaken var det Høyeste Vesen, 
eller riktigere den Makropsykiske streben. Den må nødvendig-
vis ha vært der helt fra begynnelsen av manifesteringen av dette 
universet. 

 Baba: Dere vet at det er ikke stor forskjell på transcenden-
tale vesener og ikke-transcendentale vesener. Nå ligger årsaks-
faktoren hinsides den skillelinjen, hinsides denne nesten umer-
kelige skillelinjen. Og virkningsfaktoren er under den linjen. Så 
når vi går framover mot det Forårsakende Vesenet, jeg sier det 
Forårsakende Opphavet, hva skjer når vi går over den linjen? Da 
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finnes det ikke lenger noe mikrokosmos, ikke en gang noe Mak-
rokosmos. Så mennesker klarer ikke å finne forbindelsen mel-
lom transcendentalt og ikke-transcendentalt. Og når en person 
blir ett med det Transcendentale er vedkommende ikke forbun-
det med det ikke-transcendentale vesenet mens det pågår. Et-
terpå sier hun eller han: «Å, jeg var helt borte i lykksalighetens 
kongerike!» Bare det Transcendentale Vesenet kan alltid godtas 
som gjenstanden for tilbedelse, og ingen annen og ingenting an-
net. Så hvis det finnes en kombinasjon av natur og tilfeldighet 
kan heller ikke den kombinasjonen utgjøre gjenstanden for 
ideasjon. 

Så har vi de fem elementene. Hvis det er en samarbeidende 
struktur av natur og de femfoldige faktorene [rom, lys, luft, fast 
og flytende materie]; kan den være gjenstanden for ideasjon, kan 
den være målet, kan den være Bestemmelsen? 

A: En samarbeidende struktur bestående av naturen og de 
fem faktorene kan ikke godtas som gjenstanden for ideasjon. 
For de fem faktorene, til sammen, utgjør det materielle univer-
set, det uttrykte universet. Dette universet som vi ser som er in-
nen omfanget av sansene våre… 

Baba: Hva er materie? 
A: Materie er ikke annet enn sammensetning av samtlige 

fem grunnleggende faktorer. 
Baba: Hvordan har disse fem fundamentale faktorene opp-

stått—de rudimentære faktorene? 
A: Disse rudimentære, først og fremst… 
Baba: Det er bedre å bruke ordet rudimentær. Ikke grunn-

leggende. Grunnleggende betyr basert på grunn, rudimentære 
betyr basert på roten. Fra rot kommer ordet rudimentær, og fra 
grunn kommer ordet grunnleggende. Så i våre filosofiske ut-
trykk her bør vi bruke ordet rudimentære og ikke ordet grunn-
leggende. 
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A: De fem rudimentære faktorene—eter (rom), luft, lys, fly-
tende og fast—når disse rudimentære faktorene kombineres… 

Baba: Hvordan oppsto de? 
A: I begynnelse, kan jeg si, var den høyeste årsaksgivende 

faktor alene. «Jeg er en, jeg skal bli mange»—eko’haḿ ba-
huśyám. I begynnelsen var det bare ett Vesen og ingenting an-
net. Dette vesenet, dette Høyeste Store (Parama Brahma) om-
fatter to aspekter: det kognitive og det operative aspektet. Disse 
to aspektene utgjør til sammen ett Høyeste Vesen. Dette var 
tilstanden der det ikke var noen mulighet for uttrykk. Frøet fan-
tes, men det fantes ikke mulighet for uttrykk. Så i den tilstanden 
forestilte til slutt den Høyeste Bevissthet seg: «Jeg er én i dag, 
men la Meg bli mange—eko’haḿ bahuśyám. 

Baba: «Den ene Høyeste snakker gjennom en mengde 
stemmebånd»—ekah Sadviprah bahudhá ca yad vadanti. 

A: Det var en tilstand der det ikke var rom for uttrykk, men 
til slutt kom det til en tilstand da det inntraff en slags form for 
forestilling eller en form for kalpaná. 

Baba: Med et levende vesen (jiiva) kalles det kalpaná. Du 
skaper en elefant i sinnet ditt; det er kalpaná. Er det en jente her 
som heter Kalpaná? Nei. 

Og når denne kalpaná er Hans, kalles det saḿkalpa—«fast 
beslutning». Så hvis din kalpaná skaper en elefant kan det være 
at den elefanten forblir i sinnet ditt i noen minutter eller i noen 
sekunder—den er ikke varig. Men da Han tok sin saḿkalpa, Sin 
faste beslutning, da skapte Han alt—denne verden, denne sær-
lige planeten, alt. Det er ikke så midlertidig; selv om det også er 
forbigående, et forbipasserende skue, et panorama i bevegelse. 

A: Med sin saḿkalpa, i tilstanden av den Høyeste Tran-
scendentalitet, startet den sentrifugale prosessen, og den første 
fasen i den sentrifugale prosessen viste seg, den første fasen av 
det Kosmiske Sinn, som vi kaller Kosmisk Mahat. I den 
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gradvise prosessen av videre forgroving finner vi framkomsten 
av Kosmisk Ego (Ahaḿ) og sinnsstoff (citta). Disse tre funge-
rende kamrene, sammen med det enorme Makrokosmiske le-
gemet, utgjør Kosmisk Sinn. 

Baba: Med andre ord er det størknet Kognitivt Prinsipp. De 
femfoldige faktorene er størknet Kognitivt Vesen. Og så? 

A: Deretter, den andre fasen, etter at Kosmisk Sinn er opp-
stått, er en fullstendig ikke-levendegjort tilstand. Eller ikke 
egentlig ikke-levendegjort tilstand, men en kan si en rent men-
tal tilstand. 

Baba: I denne prosessen ble de fem elementene skapt. 
A: I forgrovingsprosessen ser vi at de fem faktorene oppstår; 

den første er eter, rom. 
Baba: Spørsmålet var: Hvis det er et samarbeid mellom na-

tur og de fem faktorene, og hvis det godtas som målet, hva blir 
resultatet? 

A: Hvis naturen i kombinasjon med de fem faktorene fort-
setter å skape, vil vi til slutt få noe som aldri vil være hinsides 
omfanget av relativitet. Noe som forblir begrenset av begren-
singene i materie—hvordan kan det være gjenstand for mikro-
kosmosets ideasjon? For mikrokosmos må trenge utover om-
fanget av relativitet; det må bli ett med den høyeste tilstanden 
av transcendentalitet. Så med det kan vi si at de fem faktorene i 
kombinasjon med natur aldri kan være menneskers mål, for 
denne kombinasjonen kan aldri føre mennesker til frigjøring. 

Baba: Så tilbedelse av gudebilder, som er så utbredt i India, 
er meningsløst, og er uten verdi i åndelighetens rike. 

18. mai 1979 morgen, Berlin 
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En bør vite alt 
Kaośikii er blitt populær på svært kort tid. Den ble oppfunnet 
6. september 1978, for mindre enn ett år siden. Den bør gjøres 
av gutter så vel som av jenter. 

Nå, hva betyr Mádhava? Alle bør vite hva navnet sitt betyr, 
og betydningen av navnet på stedet der de bor. En bør vite alt. 
Dere er også allvitende for dere passer alle på meg [latter i sa-
len]. 

Hva heter de som var med å danse? Mádhava, Prańava, Ba-
larája, Kusumitá og Sulocaná. 

Først Mádhava. På gammelsanskrit hadde ordet má tre be-
tydninger, tre meninger. En betydning av má var—hva. Hvem 
vil si det? 

[En margii: «Mátá».] 
Mátá som betyr mor? Nei, den má er moderne bengali og 

moderne hindi. Roten var mát´. Ordet på sanskrit er mátr; på 
gammelsanskrit var ordet mátr. Mátr betyr mor. Mátr, mère, 
mátr, moder. 

Men her er má et ord på sanskrit. Hva betyr det? Mor heter 
mátr på sanskrit. Og det moderne indiske ordet, det moderne 
hindi-bengalske ordet, er má. Men nå snakker vi om má på san-
skrit, et ord på gammelsanskrit; for 15.000 år siden var dette 
språket folkets språk. 

Her er en betydning av má «nei». Som i «ikke gå—Má gac-
cha.» Gaccha betyr gå og má betyr ikke. Så en betydning er nei; 
ikke. Den andre betydningen er tunge. Den tredje betydningen 
er Prakrti, skaperkraften. Dette er de tre betydningene. 

Og dhava—den andre delen er dhava. Ma-dhava. Så hva 
betyr dhava? En betydning er «husbond» i betydningen herre-
dømme, eierskap. Nå skal jeg forklare dette, vi kan bruke litt tid 
på Mádhava. 



En bør vite alt 

71 

Det rådende sosiale systemet innledningsvis i den mennes-
kelige sivilisasjon var—hva? Matrilineært.  Og arvefølgen var 
også matrilineær. 

I dag følger man patrilineært system så å si overalt i verden, 
foruten i noen få stammegrupper i Afrika og Asia. I noen grad 
i delstaten Meghalaya, i en viss grad i delstaten Kerala og i noen 
grad i Bengal—i noen grad, men ikke helt—er det et matriline-
ært system. Men tidligere, i sivilisasjonens innledende fase, var 
det kun matrilineært. Det vil si: 

«Hva heter du?» 
«Jeg heter sånn-og-sånn.» 
«Hva heter din mor? Hva heter din bestemor?» 
Dette var det sosiale systemet. I dag er systemet: 
«Hva heter din far? Hva heter din bestefar?» 
Men den gang var systemet for det meste matrilineært over 

alt i verden. 
Siden gikk systemet over til å bli patrilineært, og i dag er det 

patrilineært over alt, og etter at en kvinne har giftet seg bruker 
hun mannens etternavn. Hvordan er det i dag? Når «Amita 
Basu» blir gift med en «Ananda Chatterji» blir hun «Amita 
Chatterji». Sånn er systemet, ikke sant? I stort sett hele verden 
fordi det sosiale systemet er patrilineært. 

Så når samfunnet ble patrilineært gikk det nedover med 
kvinnenes stilling—de fikk status som inventar, husdyr, osv. 
Omstendighetene ble svært ydmykende for kvinner. Dette 
skjedde i sivilisasjonens andre fase. Her ble husbonden eier av 
kvinnen på samme måte som han eide annen eiendom. Denne 
fasen i sivilisasjonen var på ingen måte strålende for kvinner. 
Dette systemet så dagens lys for om lag tolv tusen år siden, inn-
ledningen til det patrilineære og patriarkalske systemet. I det 
patrilineære systemet arver sønnen farens eiendom. 



Ord på veien 4: Babas foredrag i Europa 

72 

Den gang betød dhava både husbond og eier ettersom hus-
bonden var eieren. (Den andre betydningen av dhava var klær.) 
På Sanskrit kalles en enke alltid for vidhava, «en hvis husbond 
har dødd». Dhava—husbond, vidhava—enke. 

La oss fortsette der vi begynte, med Mádhava. Her er be-
tydningen av má Prakrti. Hva er Prakrti? Det Operative Prin-
sippet, skaperkraften. 

Hver gang vi skal gjøre noe må det Operative Prinsippet 
finnes, den kreative kraften må være der, den kreative evnen. 
Men i tillegg til den kreative evnen må det finnes—hva? Det må 
finnes støtte av intellekt. Energi, den blinde kraften, kan ikke 
gjøre noe på en systematisk måte hvis ikke og før den er støttet 
av intellekt. 

Så den grunnleggende årsaken, det Operative Prinsippet, er 
Prakrti, men Prakrti må gjøre som intellektet sier eller ønsker. 
Det er elektrisitet i skyen, men den elektrisiteten blir ikke brukt 
av oss. Vi kan ikke nyttiggjøre oss av den. Men ved hjelp av 
intellekt kan vi nyttiggjøre oss av elektrisitet. 

Så her betyr má Operativt Prinsipp, Kosmisk Operativt 
Prinsipp, og dhava eier det. Dhava er den intellektuelle kraften 
bak má, bak Prakrti. Så Mádhava betyr «den Kognitive Evnen», 
den Høyeste Bevissthet, det Kognitive Prinsipp. Jeg tror dere 
skjønner hva jeg sier. 

Neste? Prańava; pra-nu+al.* Nu er roten, al er endelsen, pra er 
forstavelsen. I submission er sub forstavelsen, mit er rotordet, 
ion er endelsen som skaper substantivet. På samme måte er pra 
forstavelsen her, nu er roten, og al er endelsen som skaper sub-
stantiv. Skjønner dere? På sanskrit betyr pra «på ordentlig 
måte». Husk dette, pra betyr ordentlig, på ordentlig måte. Og 

 
* Baba hadde et eget system for å forklare sammensetningen av ord; pra-
nu+al betyr at rotordet nu med forstavelsen pra og endelsen al blir Prańava. 
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nu betyr å lede. Og al gjør det til et substantiv. Det vil si «det 
Kosmiske akustiske uttrykket, den Kosmiske akustiske evnen, 
som fører et menneske mot det Høyeste mål,» mot den Høyeste 
Bevissthet. Det akustiske uttrykket for dette Kosmiske systemet 
kalles prańava. 

Et annet navn for prańava er oṋḿkára. «Uttrykk for 
oṋḿkára» kalles Oṋm Prakásha. Er det en gutt her som heter 
Oṋm Prakásha? 

Prańava, har du forstått betydningen av navnet ditt?  Den 
lyden som hjelper en i å bevege seg mot det Høyeste Vesen, den 
Høyeste Bevissthet, gjennom det akustiske uttrykket for dette 
Kosmiske systemet—det akustiske uttrykket er prańava. 

Balarája betyr—men kvinnene blir oversett, det er ikke bra, ikke 
bra. Bala betyr «den høyeste kosmiske stamina», staminaen som 
skaper og bryter ned, og rája betyr kongen, herskeren. Den 
Høyeste Kongen som kontrollerer bala, den Kosmiske stami-
naen, kraften som kan skape og bryte ned, er Balarája. 

Neste? Sulocaná. Hvem er Sulocaná? Dere vet at for hvert 
eneste uttrykk, eller hvert eneste vesen, hvert eneste menneske-
sinn, hver eneste menneskekropp, hvert eneste materielle eller 
abstrakte vesen her i verden, er det to sider, den lyse siden og 
den mørke siden. Sett at et menneske har mange kvaliteter, men 
vedkommende er gjerrig—den mørke siden; vedkommende vil 
ikke bruke penger. En mørk side og mange gode kvaliteter. Så 
er det slik at et menneske tar form av gjenstanden for sin 
ideasjon, tar form av sitt ideasjonsobjekt. Hvis målet er storsla-
gent, blir personen storslagen. Hvis målet er, si, ydmykende, vil 
vedkommendes natur også bli det. Sulocana betyr den som ser 
bare den lyse siden av alt, bare gode kvaliteter, bare den gode 
siden, og ikke den dårlige siden, som aldri støtter noen som 
helst form for destruktiv kritikk, alltid konstruktiv kritikk, som 
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alltid ser den gode siden av alt. Dette er Sulocan i maskulin 
form, og i feminin form vil det være Sulocaná. En a skal legges 
til ordet. Dere bør lære dere sanskrit. 

Kusumitá. Kusuma betyr sjarmerende uttrykk. En hvis uttrykk 
sjarmerer. Noen uttrykk er ikke sjarmerende; ikke alle uttrykk 
her i verden er sjarmerende, noen er usjarmerende. Noen er at-
traktive, andre er motbydelige. Kusuma betyr sjarmerende ut-
trykk, og det abstrakte substantivet for dette er kusumitá. Og 
hadde det vært kusumiká ville det betydd et sjarmerende ut-
trykk, men i liten størrelse, ørliten, veldig sped, et lite og sjar-
merende uttrykk. Men her snakker vi om kusumitá; det er det 
abstrakte substantivet av sjarmerende uttrykk. Et veldig godt 
navn. 

Det var alle? Men dere vet, jeg kan ikke sanskrit. [latter] 
Og dere vet, det er to former for sanskrit, gammelsanskrit 

og sanskrit. Gammelsanskrit er eldre enn fem tusen år og kalles 
vedisk, mens moderne sanskrit bare kalles sanskrit. Mádhava er 
gammelsanskrit og Kusumitá er senere sanskrit. 

Og Oṋm Prakásha, har du forstått betydningen av navnet 
ditt? Dere bør gå inn for å skjønne betydningen av navnet deres, 
betydningen av navnet på byen eller landsbyen der dere bor. 
Dere bør gå inn for å øke lengden på radien av kunnskapen de-
res, rett og slett øke den på denne måten. 

En kveld sa jeg at shrama betyr intellektuelt arbeid og parisha-
rama betyr håndverk. Den som holder på med shrama, som er 
spesielt disponert for shrama, kalles Sharma, og den abstrakte 
formen er sharmańya. Sharmańya betyr «av intellektuelle arbei-
dere». Og dette landet Tyskland (Germany) kalles på sanskrit 
for Sharmańya Bhúmi. Bhúmi betyr land. Sharmańya Bhúmi 
betyr de intellektuelles land. Skjønner dere? Det er også 
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gammelsanskrit, ikke moderne sanskrit. Disse to ordene har 
mye til felles, Sharmańya og Germany. Sharmańya—Germany. 

Nå skal jeg lære sanskrit fra noen her. Noe annet? 
[En hengiven spør: Jeg forstår ikke når du sier «abstrakt 

form»—jeg forstår ikke hva du mener.] 
Vår evne til å oppfatte er av et visst omfang, og innen dette 

er det visse ting vi kan se og føle, visse inferenser som kommer 
innen rekkevidden til sanseorganene og de motoriske organene 
våre: varm, kald, rød, gul, rund, firkantet. Når disse kommer 
innen rekkevidden av sansene våre kalles de materielle, som har 
med materie å gjøre—tung, lett. Men det er visse ting vi føler 
inni oss: «God gutt»—jeg kan se gutten, men «god» kan jeg ikke 
se. «God» kan vi ikke berøre, så det er abstrakt. 

Jeg kan si: «Du er en veldig uskikkelig jente.» Jeg sier ikke 
at du er en uskikkelig jente, men hvis jeg sier: «Du er en uskik-
kelig jente,» så kan ikke «uskikkelig» sees. Du er noe materielt, 
men «uskikkelig» er ikke materielt. Men jeg føler at du er en 
uskikkelig jente. Du sa aldri: «Baba, jeg har laget denne maten 
til deg.» Så du er en uskikkelig jente. Men den uskikkeligheten 
kan ikke sees, kan ikke berøres. Skjønner du? Den tingen er abs-
trakt. 

Dere skjønner, jeg er verken en lærer eller en foredragshol-
der, men jeg gjør mitt beste for å få dere til å forstå. Skjønte 
dere? Og hvorfor ble du uskikkelig? Fordi du ikke lagde mat til 
meg. Så fordi du ikke lagde mat til meg—det var min mentale 
projeksjon—fordi hun ikke ville lage en sandwich for meg, så er 
hun en uskikkelig jente—det var min mentale projeksjon. Og 
det projiserte vesenet i sinnet mitt er også noe abstrakt. Skjøn-
ner dere. Forklarte jeg det ordentlig? 

Materie og abstrakt. Materie er på det grovere plan, i det 
grovere feltet, men abstrakt er i det ektoplasmiske feltet; den 
subtile materien som du skaper i sinnet ditt—sinnet er skapt av 
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en subtil materie som kan oppfattes mentalt, som kan begripes 
mentalt, men som ikke kan vises. Når du lider mentalt, kan du 
vise det til andre? Du kan ikke vise det. Lidelsen din vil vise seg 
i form av noen få tåredråper. Og tårer er noe fysisk. Da vil andre 
føle at du lider mentalt. 

Så dette fysiske uttrykket er veldig grovkornet, men bak det 
fysiske uttrykket med noen få tårer er det en mental lidelse som 
er abstrakt. Når du gleder deg vil tårer komme sånn [indikerer 
en tåre som kommer fra det ytre hjørnet av øyet nedover kin-
net]. På sanskrit kalles det ánandáshru. Og når du lider vil tårer 
komme slik [indikerer en tåre som faller rett ned]—på sanskrit 
kalles det shokáshru. 

Så den grove materien, de tårene, representerer din mentale 
lidelse. Og utover din mentale lidelse finnes din jegfølelse, ditt 
jeg som lider mentalt. Skjønner dere? Bak sinnet ditt finnes det 
et «du»—«jeg er»; «jeg finnes». I hvert eneste levende vesen fin-
nes denne følelsen av at jeg eksisterer. Og det er din astrale ek-
sistens. 

Materielt, fulgt av abstrakt, fulgt av astralt. Og sentrumet 
for din astrale eksistens, navet i din abstrakte eksistens, er sjelen 
din, eller ånd. Og sjelen din, eller din ånd, som er navet for alle 
dine mere subtile eksistenser, beveger seg eller danser rundt den 
Høyeste Bevissthet, vitende eller uvitende, bevisst eller ubevisst. 
Så Han er den Høyeste Bevisstheten, den Store. Det som ditt 
rene jeg—navet for alle dine uttrykk og eksistenser—går rundt 
er den Høyeste Bevissthet. Er det klart? 

Så du er ingen vanlig jente. Du er det omsungne uttrykket 
for den Høyeste Bevissthet. Ikke tenk at du består av noen få 
bein og kjøtt. Du er noe mer enn det. Skjønte dere alle dette? 

Så spørsmålet var, hva er abstrakt? Når det skjer en eller an-
nen bevegelse i det materielle feltet eller i det abstrakte feltet 
eller selv i det astrale feltet, er roten, det grunnleggende 
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Vesenet, den Høyeste Bevissthet. Fordi ditt rene jeg, navet i din 
eksistens, oppsto fra den Høyeste Bevissthet. Og det er derfor 
Hans eksistens kalles noumenal eksistens og din er fenomenal 
eksistens. 

Noumenal er et svært gammelt tysk ord. Det betyr den en-
delige årsak, den første årsak—noumenal. Den Høyeste Be-
vissthet er din noumenale årsak og du er Hans fenomenale ut-
trykk. 

Fenomen—entall; fenomener—flertall. Noumenal er et 
gammelt tysk begrep; det er verken latin eller gresk. 

Hans eksistens er noumenal og din eksistens er fenomenal. 
Han er den noumenale årsaken til hele universet, Han er ett 
eneste vesen, den Høyeste Bevissthet. Alt kommer fra det 
Eneste Vesenet—Han er noumenal, men på det fenomenale 
planet finnes det utallige uttrykk, så mange vesener. Han er den 
eneste Far til samtlige fenomenale uttrykk. Han er Parama Pitá. 

Pitá—rotordet på Sanskrit er pitr. Fra pitr i nominativ blir 
det pitá. 

Du er Hans fenomenale uttrykk fordi du har en følelse av 
egen identitet. Du tenker alltid: «Jeg er dr. sånn-og-sånn, jeg er 
kommet fra India»—på den måten. Men Han tenker: «Jeg er». 
Hvert eneste fenomenale uttrykk er i Hans Sinn. Så for Han 
finnes det ikke noe annet vesen. Og derfor sa jeg til dere at Han 
ikke kan hate noen. Alt er innen omfanget av det Noumenale 
Vesenet. Skjønner dere? 

Innen omfanget av uendelig rom, og hinsides omfanget av 
uendelig rom er Han det Ene Vesenet. Så ingen er utenfor Han. 
Så Han er det eneste målet. Han er den eneste bestemmelsen, 
og for Han sier dere Bábá nám kevalam: «Jeg synger ut navnet 
på det Ene Vesenet.» 

Kevalam—kun navnet til det Noumenale Vesenet fordi 
Han er det eneste Noumenale Vesen og det finnes ikke noe 
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annet vesen. Så det eneste alternativet er å bevege seg og danse 
og synge rundt Han, akkurat som jorda, Saturn og Mars beveger 
seg og danser rundt sola. 

Dette er et veldig sødmefylt emne. Materie heter jad́a på 
sanskrit, mens abstrakt heter bháva, og astral heter sámánya, og 
noumenal heter múlakárańa eller cakranábhi; to ord. 

Nå håper jeg at denne kiirtanen, Bábá nám kevalam, vil gi dere 
enda mer glede. 

18. mai 1979 kveld, Berlin 
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De fire 
tilnærmingsmåtene 
Som dere vet er menneskelige uttrykk trefoldige. Mennesker 
har en mengde fysiske manifestasjoner, psykiske ønsker og 
lengsler, og også en åndelig tørst. Denne åndelige tørsten er det 
egenartete, eller snarere det helt karakteristiske ved mennesker, 
og deri ligger forskjellen mellom mennesker og andre dyr. Hvis 
det ikke finnes åndelig tørst i et menneske kan vedkommende 
se ut som et menneske, men faktisk, psykologisk, er vedkom-
mende ikke et menneske. Så dette særlige trekket ved mennes-
kelige vesener bør alltid oppmuntres, slik at mennesket kan ut-
vikle seg fra å være et vanlig menneske til å bli et supermen-
neske. 

Menneskets tilstand må opphøyes til det supermenneske-
lige. Og det er den eneste vei, den eneste hemmeligheten, å 
oppmuntre den høyeste menneskelige tendens mot det Høyeste 
Vesen. 

Ja, menneskelige uttrykk er trefoldige, men måtene men-
nesker går fram på er ikke trefoldige. Det finnes fire menneske-
lige tilnærmingsmåter. En er den fysiske tilnærmingsmåten: 
Mennesker gjør en masse ting, har mange fysiske framgangs-
måter, de har utviklet en mengde vitenskaper, bare for å kunne 
glede seg enda mer fysisk. En mengde vitenskapelige fag er blitt 
skapt og vil bli skapt. 

Ved å finne opp en mengde vitenskapelige fag skiller ikke 
mennesker seg vesentlig fra dyr, for vitenskap i en eller annen 
form blir funnet opp og fulgt også av andre dyr. Fugler vet hvor-
dan de skal lage redede sine på en svært vitenskapelig måte. 
Maursamfunn er også basert på svært utviklet vitenskap. Så 
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denne vitenskapen, denne fysiske vitenskapen, er ikke noe som 
skiller mennesket fra dyrene. 

Den neste menneskelige tilnærmingsmåten er fysisk-psy-
kisk og/eller den motsatte tilnærmingsmåten, psykisk-fysisk. 
Her finner vi noen forskjeller mellom mennesker og dyr. Dyr 
eller andre skapninger har fysisk-psykisk tilnærmingsmåte, 
utvilsomt, men den er aldri psykisk-fysisk. Mennesker har både 
fysisk-psykisk og psykisk-fysisk tilnærming.* 

Og den tredje menneskelige tilnærmingsmåten er rent psy-
kisk. Visse utviklete skapninger—hunder, aper—har denne psy-
kiske tilnærmingsmåten. Dyr som i en viss grad er psykisk ut-
viklet har denne legningen. 

 Og den siste, som ingen dyr har, er den psykisk-åndelige 
tilnærmingen. Denne psykisk-åndelige tilnærmingen er utviklet 
eller er skapt eller kan finnes bare på et bestemt stadium av ut-
viklet sinn. Dette er det egenartede med mennesker. Hvis vi skal 
etablere oss i menneskehetens hele og fulle storhet må vi opp-
muntre til denne psykisk-åndelige tilnærmingsmåten, åndelig 
meditasjon. 

Denne psykisk-åndelige tilnærmingen begynner i sinnets 
verden og ender i den Høyeste Kjernen. For å oppnå dette må 
bevegelsen i eksistensen vår gå sid om side med bevegelsen i vår 
ide; det enkelte vesenets bølger ivaretar parallellitet med bøl-
gene i mantragjentakelse. Og derfor har jeg sagt at vi har en 
subjektiv tilnærmingsmåte med objektive tilpasninger. 

De fysiske uttrykkene, de psykisk-fysiske eller fysisk-psy-
kiske uttrykkene, og også de rent psykiske uttrykkene, kommer 

 
* «Kunnskapen et menneske får i kontakt med det fysiske er til å begynne 
med fysisk-psykisk. Og når denne fysisk-psykiske kunnskapen blir etablert i 
sinnet kalles det psykisk kunnskap. Og når psykisk kunnskap blir omsatt i 
den fysiske verden er det psykisk-fysisk kunnskap.» Fra “Knowledge and 
Progress”, Shrii Shrii Anandamurti, Ánanda Vacanámrtam 23, Bábá's 
Grace, Subháśita Saḿgraha 19, og i Supreme Expression 1. 
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alle innen omfanget av objektiv tilpasning; og den siste, den psy-
kisk-åndelige tilnærmingen, er den subjektive tilnærmingen. 
Vår tilnærming må være en heldig blanding av disse to. 

Hva angår den psykisk-åndelige tilnærmingen, eller psy-
kisk-åndelig bevegelse, bør vi alltid huske at mennesker er som 
elektroner som beveger seg rundt en atomkjerne. Og i kraft av 
vår åndelige kult må vi minske avstanden mellom det bevegelige 
elektronet og dets kjerne. Radiens lengde må minskes i kraft av 
vår sádhaná. Og en vakker dag vil omkretsens lengde ha blitt 
null og elektronet vil bli ett med kjernen; den åndelige aspiran-
ten, jiiva, vil bli ett med den Høyeste Bevissthet. 

Når vi utøver vår åndelige praksis, åndelig sádhaná, når vi 
synger kiirtan og danser, bør vi huske det faktum at alle våre 
åndelige aktiviteter er som en dans rundt den Høyeste Bevisst-
het, minsker avstanden, minsker radiens lengde, går fra nær til 
nærmere nærhet til vår ideologiske bestemmelse. Vi bør alltid 
huske dette faktum. Og det kan ikke finnes noen fred, noen 
glede eller noen lykksalighet før aspiranten kommer i følbar 
kontakt med det Høyeste Selv. 

19. mai 1979 kveld, Timmern 
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Utover erfaringen av tid 
I går kveld sa jeg at menneskelige uttrykk er trefoldige: fysiske, 
psykiske og åndelige. Og menneskelige tilnærmingsmåter er 
fire: fysisk, fysisk-psykisk eller psykisk-fysisk, rent psykisk, og 
psykisk-åndelig. 

Sorgene og bekymringene, gleden og sinnsroen som et 
menneske eller et dyr nyter på det fysiske plan er svært begren-
set. Det betyr at bølgene av sorger og bekymringer eller av glede 
fungerer innen et begrenset område, og det er derfor de er rent 
midlertidige. Personen eller rommet er også svært begrenset. 

Mennesker, og også noen få utviklete dyr, dyr som hunder 
eller aper, har også fysisk-psykiske gleder og fysisk-psykiske li-
delser. Selv om omfanget av de gledene eller de lidelsene er be-
grenset, er de omfangene større enn de foregående; større enn 
omfanget av rent fysisk glede eller fysisk lidelse. 

For mennesker finnes det psykisk glede eller psykisk lidelse. 
De fleste dyr har sine gleder og sorger bare på det fysiske plan, 
og de oppstår, eller skapes, som et medfødt instinkt. 

Men for utviklete dyr og mennesker er ikke alt medfødt; en-
kelte ting er påført. Og ikke bare påført, noen ting utvikles av 
dem selv. I dem, i utviklete dyr og mennesker, finnes både geni 
og tekniker. Men i underutviklete dyr finnes verken geni eller 
tekniker. 

Forstår dere, genialitet er en medfødt evne. Og hva er tek-
niker? Tekniker vil si en ordinær evne utviklet til en ekstraordi-
nær grad av effektivitet. Dette kan skje med utviklete dyr og 
mennesker. Tamme hunder, tamme aper kan gjøre mangt og 
meget, for selv om de er dyr er de utviklete dyr. Men geni vil 
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dere så og si ikke finne blant utviklete dyr. Det finner dere bare 
blant mennesker. 

Når et menneske får mulighet til å nyte fysisk-psykiske gle-
der interesserer ikke vedkommende seg lenger for fysiske gleder, 
for fysiske gleder er ikke bare grove, men også svært midlerti-
dige. De varer kort. Og på det psykiske plan er mennesket det 
framherskende levende vesenet. Mennesket gjør noe nytt, øns-
ker å foreta seg noe nytt, få flere psykiske gleder; og mennesket 
finner opp en mengde ting, og engasjerer seg i psykiske sysler. 
Dyr og selv utviklete dyr kan ikke gjøre dette. Og her har vi det 
særlige med menneskelige vesener. Men jeg vil ikke si at dette 
er det vesentlige ved mennesket, for den gleden du får på de 
psykiske plan er bare en slags positiv projeksjon av sinnet ditt. 
Den skaper ikke noe nytt, ingenting vedvarende. Og når denne 
typen positiv projisering skjer, oppstår det en annen projeksjon, 
en negativ projisering bare for å bringe sinnet tilbake til norm-
alen. Det vil si at den psykiske gleden som de fikk blir motvirket 
eller nøytralisert av en negativ projeksjon—av smerten du fikk 
som følge av en negativ projeksjon. Pluss og minus gjør det til 
null. Så jeg sa at det ikke kan skje noen egentlig utvikling eller 
progresjon på de fysiske eller psykiske plan. 

Men hva er det egentlig som skjer i psykisk-åndelig tilnær-
ming? Menneskelig tilnærming til åndelige anliggender inne-
bærer å kjempe mot begrensningene i tid, rom og person. Så 
dette er det fremste trekket ved menneskelige vesener. Og dette 
er forskjellen på mennesker og dyr. Selv ikke utviklete dyr kan 
gjøre dette. Så med denne psykisk-åndelige fremgangen, i det 
aspiranten krysser grensen mellom relativitet og det absolutte, 
når vedkommende utover alle verdslige bindingers grep. Og 
dette er det endelige reisemålet, bestemmelsesstedet for alle 
menneskelige vesener. Og denne menneskelige tilnærmingsmå-
ten kalles Bhágavata dharma. Det er den faktiske dharma, det 
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er den egentlige dharma. Alle andre ideer er basert på ismer og 
dogmer. De kan fungere innen omfanget av de tre relativite-
tene—tid, person og rom. Et intelligent menneske bør gå denne 
psykisk-åndelige veien fra sin spede barndom. Jo før et men-
neske starter eller beveger seg på denne psykisk-åndelige veien 
jo bedre er det. Det mennesket er velsignet. 

20. mai 1979 morgen, Timmern
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Den noumenale årsaken 
og den personlige Gud 
Temaet for dagens foredrag er den noumenale årsaken og den 
personlige Gud. Når En skaper mange, blir den Ene kalt den 
noumenale årsaken. Og når mange blir skapt av den Ene, blir 
de mange kalt den fenomenale virkningen. Vi kan si at «usann-
het er den noumenale årsaken til alle sosiale forbrytelser». Her 
er sosiale forbrytelser de fenomenale virkningene og usannhet 
den noumenale årsaken. 

Det er en tilsynelatende noumenal årsak til alt vi ser her i 
universet. Vi ser for eksempel forskjellige melkeprodukter: melk 
er den noumenale årsaken, melk er den tilsynelatende noume-
nale årsaken. Men melk er ikke det høyeste noumenale vesen. 
Over alle tilsynelatende noumenale årsaker finnes det høyeste 
noumenale vesenet, og det høyeste noumenale vesen er den 
Høyeste Bevissthet (Parama Puruśa). Denne Høyeste Bevisst-
het er ikke noe teoretisk eller abstrakt; den Høyeste Bevissthet 
er ditt større jeg, din Høyeste Far, ditt næreste og kjæreste ve-
sen. Her er subjektet den noumenale årsaken. Er den noume-
nale årsaken bare en filosofisk skikkelse eller en vitenskapelig 
figur? Eller er den ikke annet enn en dypsindig hypotese? Her 
er temaet den noumenale årsaken og den personlige Gud. 

Som jeg fortalte dere i går, er det fire menneskelige tilnær-
mingsmåter. Det er fire tydelige aspekter av menneskelige ut-
trykk, av menneskelige manifestasjoner. Og disse manifestasjo-
nene er ikke bare ytre-indre, men også indre-ytre. Prosessen kan 
gå fra grovt til subtilt, eller også fra subtilt til grovt. Når en per-
son beveger seg mot den noumenale årsaken, går bevegelsen fra 
det ytre til det indre. Og når den noumenale årsaken kommer i 
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nærkontakt med Sitt avkom, med Sine sønner og døtre, går be-
vegelsen fra det indre til det ytre. 

En kan si at for Han er ingenting ytre, alt er indre. For ji-
ivaene, for de skapte vesenene, er det både indre-ytre og ytre-
indre bevegelser. Ja, for Han er ingenting ytre, men her er ordet 
ytre blitt brukt i den forstand at bevegelsen finner sted utenfor 
kjernen—ikke utenfor omfanget av Hans sinn, men utenfor 
omkretsen av Hans handlingssentrum. På samme måte går 
menneskers indre-ytre bevegelse fra deres kognitive punkt mot 
deres ektoplasmiske manifestasjon. Og disse manifestasjonene 
finner sted innen omkretsen av det ektoplasmiske legemet; ing-
enting er ytre, alt finner sted i det indre. Men den ytre-indre 
bevegelsen starter fra sentrumet i den ektoplasmiske strukturen 
og går mot det Kosmiske noumenale vesenet, mot det Kosmiske 
navet. I går kveld sa jeg at bevegelsen er psykisk-åndelig. Og i 
denne psykisk-åndelige bevegelsen beveger mennesker seg mot 
den Høyeste Kjernen. Hvis de tror, eller har en oppfatning om 
at dette Høyeste Vesen er en filosofisk skikkelse, eller en viten-
skapelig figur, en ting på samme måte som en stol eller en annen 
død ting, kan det være at den fysiske strukturen deres beveger 
seg mot Han, mot det noumenale vesenet, sinnet deres kan også 
bevege seg, men det vil ikke få noe sentiment for Det. 

Og nettopp for å sette fart i prosessen, eller for i det hele 
tatt å få fart, er sentimental støtte, en sentimental drivkraft en 
absolutt nødvendighet. Denne sentimentaliteten må være basert 
på fornuft. Sentimentalitet basert på fornuft er den sterkeste 
kraft i universet. Og sentimentalitet uten fornuft tar form av, 
eller blir rettere sagt forvrengt til dogme. 

Så hva sier fornuften? Hver eneste partikkel i dette univer-
set, fra en diger mammut til et lite grasstrå er av Hans skapelse 
og i overensstemmelse med den Makropsykiske vilje. Så forhol-
det er mellom Far og barn, Far og Hans elskede barn—det 
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Høyeste opphavet og Hans avkom. Det kan ikke finnes mer enn 
én noumenal årsak. Det Høyeste noumenale vesenet er ett. Så 
de som forestiller seg en mengde guder, en mengde gudinner, 
en mengde spøkelser, baserer seg på feilaktige ideer. Den Høy-
este Far, det noumenale vesenet, er ett eneste vesen. Og det 
noumenale vesenet er den kjærlige Far. Ens forhold til den kjær-
lige Far omfatter kjærlighet og hengivenhet, det er et familie-
forhold. Det er ikke noe formelt, ingen som helst formalitet i 
det. Det er helt hjemlig, et familieforhold. Så den noumenale 
årsaken er ikke bare et teoretisk begrep; det er din Far, din næ-
reste og kjæreste. 

Og en bør ikke frykte Gud, en bør ikke være redd for Gud—en 
bør elske Gud. En må ikke være redd for helvete og en må ikke 
være lokket eller fascinert av den såkalte himmelen. En må 
skjønne at en stammer fra det Høyeste opphavet og at høyde-
punktet av alle slags bevegelser er den Høyeste Far. Alt kommer 
fra Han og alt vender tilbake til Han. Det er et forhold i kjær-
lighet og hengivelse, som ikke er basert på noe fryktkompleks. 
En må ikke si: «Å Gud, jeg er en synder!» Du behøver ikke å si 
sånt—det er overflødig å si sånt. For Han kjenner til alt du har 
gjort. Så hvorfor er det nødvendig å si: «Å Gud, jeg er en syn-
der»? Han vet alt og du trenger ikke å minne Han på at du er en 
synder. 

Og dere vet, hvis du alltid tenker: «Jeg er en synder, jeg er 
en synder» så vil du faktisk bli en synder hvis du ikke allerede er 
en synder—for en blir som en tenker. Hvis du alltid tenker: «Jeg 
er en synder, jeg er en synder» vil du faktisk bli en synder. Så 
hva kan du tenke? Hvilken ide bør du la deg fylle av—hva bør 
du ideere på? Det er: «Å Far, jeg er ditt elskede barn. Jeg var litt 
avsporet, så vær så snill og hjelp meg nå. Jeg ønsker å sitte på 
ditt fang, jeg vil være hos deg, jeg ønsker å være din ideelle gutt, 
din ideelle jente. Bare hjelp meg, jeg er fryktelig svak, og du er 
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den sterkeste personligheten.» Du må si sånt. Hvorfor skal du 
si: «Jeg er en forbryter, jeg er en synder, jeg er en dårlig person»? 
Og på det sosiale området, på det sivile området, på alle sam-
funnsområder kan det være at du er en dårlig person, men for 
Faren din er du ikke dårlig i det hele tatt. Han vil alltid forsøke 
å redde deg og forbedre deg. Han har enormt med nåde for deg. 
Så du må ikke ødelegge eller forstyrre karrieren din med å si: 
«Jeg er en synder, jeg er ussel.» For da vil Faren din naturlig nok 
bli sint. Han vil si: «Å din lømmel, jeg vet at du er en synder. 
Hva er vitsen med å si det?» Så du bør huske at den noumenale 
årsaken har et veldig nært forhold til deg selv om den er det 
Høyeste vesen i hele universet. Det Høyeste noumenale vesenet 
er din kjærlige Far; Han er ingen dommer i en rettsal. Han er 
din elskede Far, det er et rent familieanliggende. 

Så når en er etablert i den Høyeste tilstanden, i den Høyeste 
ideen, vil en gå fram på alle områder av menneskelivet. Hva enn 
du vil gjøre, så som sosialt arbeid, vil være produktivt, og du vil 
glede deg mye over det. Men hva vil skje hvis det ikke finnes 
kjærlighet til det Høyeste Vesen? Arbeidet ditt vil være frukte-
sløst, og du vil lide av diverse former for psykisk sykdom, inklu-
dert frustrasjon. Hvis du gjør din sádhaná ti eller tjuefire timer 
daglig, uten kjærlighet til det Høyeste Vesen, kaster du bare 
bort tiden, misbruker tiden. 

Så det aller viktigste er at du alltid må huske at du ikke er 
noen vanlig person, du kommer ikke fra en vanlig familie, du 
kommer fra den nobleste og høyeste familien i universet for Fa-
ren din er den mest respektable personen i hele universet. Så du 
må ikke lide av noe slags taperkompleks, noe som helst angst-
kompleks eller noen form for håpløshet eller hjelpeløshet, for 
din Far er alltid med deg. 
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Dere vet at det Høyeste noumenale vesenet har det aller næreste 
forhold til alle andre tilsynelatende noumenale vesener, de så-
kalt noumenale vesenene, og de såkalte noumenale vesenene er 
forbundet med hvert eneste uttrykk i dette universet. Det nou-
menale vesenets indirekte forbindelse kalles Prota Yoga på san-
skrit. Alt dere gjør er indirekte kjent for Han gjennom det di-
rekte noumenale vesenet deres. Og ikke bare det; Han har et 
direkte forhold til dere også. «I dag skal vi pynte hallen kjempe-
fint, slik man gjør når det skal være DMC. Og når Bábá ser de 
tingene vil Han si, ‘La oss holde DMC’.» Disse tingene blir di-
rekte gjenspeilt, ikke bare i deres tilsynelatende noumenale ve-
sen, men direkte i det Høyeste navet, i det Høyeste noumenale 
vesen. Og Han vil si, «La meg oppfylle disse små guttene og 
jentenes inderlige ønske ved å forkynne et tema for foredraget.» 

Forbindelsen, ser dere, er en indirekte forbindelse med hver 
og en, via en mengde noumenale vesener, og også en direkte 
forbindelse med hver enkelt, det være seg en mammut eller et 
grasstrå. Så en mammut kan ikke bevege seg uten Hans nåde, 
og et grasstrå kan heller ikke bevege seg uten Hans tillatelse. Og 
dette viser at Han står i direkte forbindelse med hver og en. 
Ingen er uviktig, ingen er ubetydelig. Alles eksistens er verdifull. 
Og livet til en gammel enke på, si 100 år, er heller ikke me-
ningsløst. Det at hun finnes har også betydning. Hvis en almin-
nelig maur dør for tidlig, forrykkes balansen i hele universet. 
Ingen er uviktig, så du må ikke utvikle en psykologi basert på 
hjelpeløshet eller håpløshet eller taperkompleks eller angstkom-
pleks, for den Høyeste Far, det Høyeste noumenale vesen er all-
tid med deg. Og denne forbindelsen med den enkelte kalles Ota 
Yoga. Med alle er det Prota Yoga, med den enkelte er det Ota 
Yoga. Du er aldri alene. Og målet ditt er det noumenale vesenet, 
den Høyeste Bevissthet og ingen nummer to eller nummer tre 
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eller nummer fire, ingen guder eller gudinner; kun det eneste 
vesenet, alle guders Gud. 

20. mai 1979, DMS, Timmern 
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Dere bør gå inn for dette 
I går kveld sa jeg at i vår psykisk-åndelige prosess er vårt start-
punkt innen verdenen av tid, rom og person. Og målet vårt, som 
jeg kaller Høyeste Noumenale Vesen, finnes hinsides omfanget 
av tid, rom og person. 

I okkult utøvelse løsnes bindingene til det forandrende, ra-
jasiske prinsippet, det statiske, tamasiske prinsippet og det rene, 
sattviske prinsippet. Når det statiske prinsippets binding opp-
hører, nyter aspiranten en særlig lykksalighet. Der, det vil si på 
det stadiet, finnes det ikke lenger noen statisk binding, men 
bindingene til de forandrende og rene prinsippene vedvarer. 
Deretter opphører det forandrende prinsippets binding. Og til 
slutt, når det rene prinsippets binding opphører, blir mennesket 
ett med gjenstanden for sin ideasjon. 

I det aspiranten skal til å bryte igjennom det statiske prin-
sippets sperring, i den innledende fasen etter å ha gått i gang i 
den fysiske sfæren, opplever vedkommende en særlig glede. Vi 
kan si «glede» for det er ikke den høyeste lykksalighet, men en 
begrenset form for lykksalighet. Ikke bare glede, noe høyere, 
noe mer subtilt, noe mer sjarmerende, vakrere—mer enn glede. 
Denne nytelsen, denne psykisk-åndelige nytelsen, kalles dashá 
på sanskrit. 

I dashá-fasen nyter aspiranten en særlig indre glede, men de 
sensoriske og motoriske organene klarer ikke å uttrykke den. 
Språk i seg selv strekker ikke til for å formidle denne erfaringen. 
Dette stadiet av det menneskelige sinn kalles dashá. Sinnet for-
søker å uttrykke noe, men stemmebåndet kan ikke frembringe 
den rette lyden. På det stadiet kan aspiranten frembringe en lyd 
som oṋ … oṋ … oṋ … noe sånt, men det kommer ingen tyde-
lige ord. 
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I det samme aspiranten bryter gjennom sperringen for det 
høyeste statiske punktet, i det vedkommende når den andre si-
den, opplever vedkommende en annen glede, og her (dette er 
en mer subtil fase) føler vedkommende at han eller hun er sam-
men med Målet sitt, han eller hun er med det Høyeste Vesenet. 
Universet finnes fremdeles, men vedkommende føler at han el-
ler hun er blitt en sterk person—fysisk, mentalt, åndelig—og da 
bryr vedkommende seg bare ikke lenger om hva verden mener. 
Denne fasen kalles bháva. Når noen er i bháva er det veldig en-
kelt for dere å skjønne det, for det vil komme et bestemt uttrykk, 
ikke fra stemmebåndet, men herfra [slår lett mot anáhata cakra, 
i brystet]. Dere har kanskje sett noen si «Baba! Baba!»—si sånn. 
Har dere sett det? For uttrykket kommer fra dette punktet [in-
dikerer anáhata cakra igjen]. 

Deretter, når aspiranten bryter igjennom sperringen for det 
omskiftelige prinsippet kalles det (stadiet) for bháva samádhi. 
Her føler aspiranten at han eller hun er sammen med sitt Kos-
miske Mål. Det finnes ikke noe univers. På det stadiet overser 
en at universet overhodet finnes. Men en føler at han eller hun 
er sammen med sin Herre. En nyter guddommelig lykksalighet, 
men det blir veldig vanskelig for han eller hun å uttrykke noe; 
en er ikke i stand til å uttrykke det. 

I den siste fasen, når en når utover det rene prinsippets om-
fang, opplever en ingen tosidighet. Tosidigheten, eller dobbelt-
heten, mellom vedkommende og hans eller hennes Høyeste for-
svinner. En føler at det bare finnes én eksistens—vedkommende 
kjenner at «jeg er» eller at «det Store finnes». «Jeg er sammen 
med mitt Største»—«jeg» og «det Største»—denne dualiteten 
forsvinner. Dette kalles for mahábháva. 

Alle høyere samádhier er ulike uttrykk for denne 
mahábháva. Det avhenger av hvordan en gjør seg forestillinger 
om det Høyeste—av hvordan en ideerer, av ideasjonsstilen. 
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Men når aspiranten oppnår tilstanden av mahábháva er det slett 
ikke vanskelig eller umulig for en å nyte andre former for 
samádhi. Ikke bháva samádhi, men virkelig samádhi; den høy-
este form for samádhi. 

Alle disse samádhiene, som finnes innen omfanget av det 
rene, sattviske prinsippet, er kvalitative samádhier, samádhier 
med egenskaper og kjennetegn. Og sinnet opprettholdes—en-
ten i form av mikrokosmoset eller i form av Makrokosmoset; 
det ektoplasmiske stoffet finnes fortsatt. Men når en aspirant 
bringer sinnet sitt til ett eneste punkt, i en spisset form, til høy-
depunktet, forsvinner sinnet, det ektoplasmiske stoffet, som 
følge av ekstrem konsentrasjon, og med det forblir kun den 
Høyeste Kognitive Evnen. Dette kalles kvalitetsløs samádhi, 
uten egenskaper—nirvikalpa samádhi på sanskrit. 

Med japa kriyá oppnår en det kvalitative stadiet av samádhi, 
og i kraft av dhyána oppnås den kvalitetsløse tilstanden av 
samádhi, som er målet for alle her i universet. Dere bør kjenne 
til dette og dere bør agere på det.  

21. mai 1979 morgen, Timmern 
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Shivas sju hemmeligheter 
Jeg vil forklare en eneste shloka. 

Dere har hørt en hel del om Shiva og Párvatii. Párvatii var 
Shivas ektefelle. 

Hva er Tantra? Tantra består av to deler, ágama og nigama, 
på samme måte som en fugl har to vinger. Nigama er de filoso-
fiske spørsmålene og ágama er den praktiske kulten. Kultdelen 
er ágama og den filosofiske delen er nigama. Disse er akkurat 
som de to vingene til en fugl, og fuglen er Tantra. 

Ágataḿ Shiva vaktebhyaḿ 
Gataḿ ca girijá shrutam, 
Mataḿ ca vásudesya 
Tasmád ágama ucyate. 

Párvatii spurte og Shiva svarte. Et spørsmål Párvatii hadde 
var: «Å Herre, hva er hemmelighetene, nøklene, til framgang? 
Mange gjør mye, men ikke alle lykkes i livet. Hva er hemmelig-
heten til framgang?» 

Shiva sa: «Det er sju hemmeligheter»: 

Phaliśyatiiti vishvása siddherprathama lakśańam 
Dvitiiyaḿ shraddhayá yuktaḿ 
Trtiiyaḿ gurupújanam. 
Caturtho samatábhávo 
Paiṋcamendriya nigraha, 
Śaśt́haiṋca pramitáhárah 
Saptamaḿ naeva vidyate. 

«’Jeg må lykkes i min misjon.’ Denne faste besluttsomheten 
er den første faktoren.» Denne faste besluttsomheten er den 
første nødvendige faktoren av disse sju faktorene. Og hva er 
denne faste besluttsomheten? 
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Nindantu niitinipuńah yad vá stavantu, 
Lakśmii samávishatu grahaḿ gacchatu vá yatheśt́ham; 
Adyaeva marańamastu yugántare vá, 
Nyáyát pathi pravicalanti na dhiiráh. 
Prárabhyate na khalu vighna bhayena niicaeh, 
Vighnavihitá viramante madhyá, 
Vighnaer muhur muhur api pratihanyamánáh, 
Prárabhya uttamajano na parityájanti. 

Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Hvis logikere og filosofer 
dømmer meg og sier: «Det der er et veldig dårlig menneske,» så 
la dem bare gjøre det. Eller hvis en viss del av samfunnet setter 
pris på det jeg gjør, på det jeg driver med, på min bevegelse mot 
mitt mål, så la dem bare sette pris på det—det vil ikke påvirke 
meg. Jeg vil ikke la meg overvelde av slike vurderinger. Og hvis 
Lakśmii (Lakśmii er den mytologiske rikdomsgudinnen) kom-
mer og bor hos meg som en følge av det jeg gjør, så er det bra. 
Hvis Lakśmii sier: «Nei, jeg vil forlate deg for alltid, jeg vil ikke 
være hos deg»—hvis du må lide i fattigdom—så la bare Lakśmii 
flytte ut. Og hvis Pluto, dødsguden, som en følge av min fram-
gangsmåte, som en følge av min ideologi, kommer og sier: «Jeg 
er kommet for å hente deg,» så la bare Pluto gjøre det! Hva bryr 
det meg! Eller hvis jeg må leve her i uendelig lang tid som følge 
av min framgangsmåte, som følge av min ideologi, så er jeg klar 
for å leve her. Dere vet at livet blir kjedelig hvis en lever veldig 
lenge, men jeg er klar for å leve med den kjedsommeligheten, 
den monotonien, for min ideologis skyld. 

Jeg vet at mennesker kan deles inn i tre kategorier. Den 
tredje kategorien vil ikke påta seg noe ansvar i frykt for å lide 
nederlag. Og den andre kategorien påtar seg plikter og ansvar, 
men når de møter reaksjonene, når fiendtlige krefter åpenbarer 
seg og plager dem, trekker de seg fra virksomheten. Dette er 
den andre kategorien av folk. Og den første kategorien, den 
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beste kategorien, sier: «Når jeg har påtatt meg plikten, vil jeg 
gjøre den. Jeg vil fullføre arbeidet. Før det vil jeg ikke hvile.» 

Så dette er fast besluttsomhet. Det er den første nødvendige 
faktoren, som den Store Shiva nevnte: Phaliśyatiiti vishvása 
siddherprathama lakśańam. 

Dvitiiyaḿ shraddhayá yuktam. Et menneske må ha 
shraddhá for ideologien sin. Hva er shraddhá? Shraddhá er et 
svært gammelt vedisk begrep. Shrat betyr «erkjent status som 
sant», og dha betyr bevegelse mot dette. Når det ideologiske 
målet er blitt akseptert, må all min styrke, alle mine tendenser 
bevege seg mot det målet; det er shraddhá. 

Trtiiyaḿ gurupújanam. Jeg må ha ærbødighet for guruen. 
Hva er guruen? Gu betyr mørke, mørke på det psykisk-åndelige 
området. Og ru betyr den som tar bort. Den som fjerner mørke 
fra mitt psykiske og åndelige legeme er guruen. Gu betyr mørke, 
ru betyr den som fjerner. Trtiiyaḿ gurupújanam. Det vil si at du 
må respektere guruen. 

Caturtho samatábhávo. Og den fjerde nødvendige faktoren 
er at du må bevare en mental likevekt, snarere en mental ba-
lanse; du må ikke lide av noen form av mindreverdskompleks, 
eller overlegenhetskompleks, eller taperkompleks, eller håpløs-
het- eller fortvilelseskompleks. Sinnet bør alltid være i en balan-
sert tilstand. Caturtho samatábhávo. Dette er den fjerde fakto-
ren, fjerde nødvendige faktor—du må ikke lide av underlegen-
hetskompleks eller overlegenhetskompleks. 

Paiṋcamendriya nigraha. Du må ha selvbeherskelse. Uten 
selvbeherskelse er det umulig å få gjort noe konkret. 

Dere bør huske disse faktorene. 
Śaśt́haiṋca pramitáhára, det vi si balansert kosthold, balan-

sert mat. Dere bør ikke spise så mye [strekker armene langt fra 
hverandre], dere bør spise så mye [holder hendene nærmere 
hverandre]. Men maten må være nærende. Og ikke bare det, 
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den må være god for kropp, sinn og ånd. Kjøtt og andre ani-
malske produkter kan muligens være bra for kroppen, men er 
ikke bra for sinn og ånd. Så dere bør velge maten med omhu. 
Det kalles pramitáhára—pramita betyr balansert, áhara betyr 
mat. 

«Og den sjuende,» sier den Store Shiva—Han sa at det er 
sju faktorer, nå sier Han: saptamaḿ naeva vidyate—«det er 
ingen sjuende faktor.» 

Dere bør huske disse sju faktorene. De er nøklene til fram-
gang. 

[Til en hengiven:] Hva er den sjuende faktoren? 
[Hengiven: «Bábá, det finnes ingen sjuende faktor.»] 
[Bábá:] Ingen sjuende faktor. [ler hjertelig, alle ler] 
Dere bør alltid huske disse sju nøklene til framgang.  

21. mai 1979 kveld, Timmern 
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Danser og veien til 
opplysning 
Lalita mármika er på alle måter en hengivelsesdans. Albuene 
holdes over 90 grader ut fra skuldrene. De oppstrakte hendene 
tilkjennegir overgivelsens ånd.  

Hender i 90 grader viser styrken i danserens armer. Táńd́ava 
uttrykker en sterk og livskraftig ånd. De er rette, som betyr at 
de er klare for å bekjempe død. En hånd, som holder en hodes-
kalle eller ild eller en slange, representerer død, mens den andre 
hånden som holder en dolk representerer ånden til å bekjempe 
død. 

Kaośikii: De to oppstrakte hendene som holdes sammen re-
presenterer «Nå går jeg inn for å etablere en forbindelse med 
den Høyeste Bevissthet.» Begge hender bøyd til høyre tilkjen-
negir «Jeg kjenner den rette måten å henvende meg til deg på». 
Kroppsbøyningen er 45 grader til siden. Den venstre bevegelsen 
representerer «Jeg vet hvordan en oppfyller Dine krav.» Beve-
gelsen framover viser total overgivelse. Bakoverlent represente-
rer «Jeg er rede til å møte alle vanskeligheter som kan komme.» 
De siste tá, tá vil si: «Å Herre, jeg gjentar Din rytme.» 

Alle disse tre dansene er hengivne danser og med det er de 
mudraiske.  

Selv før Sadáshiva fantes det sanger og danser, men det var ikke 
noe system i det. Den Store Sadáshiva satte den musikken og 
de dansene i system. Det finnes i hovedsak to typer dans. Noen 
er mer rytmiske og mindre mudradominerte, andre er mer mud-
radominerte og mindre rytmiske. Den orientalske (østlige) ret-
ningen innen dans er mer mudradominert og mindre rytmisk, 
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mens den oksidentale (vestlige) dansen er mer rytmisk og 
mindre mudradominert. 

Et mudrá uttrykker bháva (følelse) lydløst. Hvis du for ek-
sempel viser noen at de skal komme til deg, så gjør du en særlig 
bevegelse med håndflatene [viser mudraet]. Når du sier til noen 
at de skal fjerne seg gjør du en annen bevegelse med håndflatene 
[viser mudraet]. Likedan, når du er varm og behøver en vifte 
gjør du en særskilt bevegelse med hånden. Og når du er tørst og 
behøver noe å drikke gjør du et tilsvarende bestemt mudrá. 

Når du viser respekt til en som står høyere enn deg gjøres 
bevegelsen fremover og så nedover med begge håndflatene opp 
[viser mudraet]. Mens ærbødighet for de døde, «Pitrpuruśa», 
gjøres med en annen slags bevegelse der håndflatene roteres 
sidelengs. 

På samme måte har vi dharmacakra pravarttana mudrá, 
varábhaya mudrá og mange andre. Noen mudráer brukes til psy-
kisk-åndelig beste for åndelige utøvere. Og det finnes noen dår-
lige mudráer som brukes i avidyá tantra. For eksempel når en 
forbanner noen bruker man en rett pekefinger. På sanskrit kalles 
pekefingeren tarjanii, som betyr «overhøvling». En pekefinger 
som rører på seg står for forfengelighet, derfor unngår man å 
bruke denne fingeren i japa. 

Gode mennesker bør aldri forbanne noen. 
Den Store Shiva oppfant alle mudraene. For øvrig finnes 

det mer enn tolv tusen mudraer. 
Brahma består av Puruśa og Prakrti. Navnet på det kogni-

tive aspektet er hankjønn og navnet på det operative aspektet er 
hunkjønn. Men Brahma er intetkjønn. Brahma er ingen per-
sonlig Gud. 

En må ikke tenke at ikke-levendegjorte ting ikke har sinn. Også 
disse har sinn, men på et slumrende stadium. I mangel av ner-
veceller og nervetråder kan ikke livløse («døde») ting fungere. 
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De beveger seg ved hjelp av Kosmisk kraftmoment. Den Høy-
este Bevissthet er den Høyeste Kjernen, ikke en personlig Gud. 
Den forblir fast, og alle levendegjorte og ikke-levendegjorte ting 
fortsetter å gå rundt den Høyeste Kjernen akkurat som elektro-
ner beveger seg rundt sin kjerne. Livløse ting beveger seg ube-
visst, men mennesker har sinn og kan bevege seg fritt. Denne 
(menneskelige) bevegelsen er både sentripetal, eller sentrum-
søkende—vidyá, bevegelsen mot Kjernen—og sentrifugal—
avidyá; bort fra Kjernen. 

Sinnets naturlige tendens er å ta form av det det mediterer 
på. Hvis det som blir tilbedt er grovt, si penger eller noe annet 
grovt, tar sinnet med tiden form av den grove tingen. Derav 
ordtaket «Du blir som du tenker.» Når for eksempel noen alltid 
tenker på et spøkelse, blir hun eller han faktisk et spøkelse en 
dag. Da begynner vedkommende å oppføre seg på en unormal 
måte. Likedan, hvis noen konsentrerer seg om to hundre dollar 
vil vedkommende en dag bli en faktisk dollar. Så mennesker bør 
være veldig forsiktige med hva de ideerer på, det som er gjen-
stand for deres kontemplasjon. 

Alle komplekser—angstkomplekset, taperkomplekset, 
mindreverdskomplekset, håpløshet-, hat- og andre komplek-
ser—forårsakes av avidyá. Så hvis en forbanner noen ved å si: 
«La den fyren dø,» tyr en til avidyá. Da kan det være at den som 
er blitt forbannet ikke dør, og i stedet vil den som forbanner dø. 
Likedan, hvis en person hele tiden tenker: «Jeg er en synder, jeg 
er en synder» så vil vanen med å synde feste seg i han eller henne 
og vedkommende vil en dag bli en ordentlig synder selv om en 
ikke var det tidligere. 

I stedet for å ønske ondt for noen så prøv heller å rettlede 
vedkommende. Ikke forsøk å ødelegge han eller henne, det er 
ikke et riktig uttrykk. Hvis du gjør det, vil din egen ufullkomne 
psykologi ødelegge deg. Her bør folks ånd være som følger: 
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Akkodhena jine kodham asádhuḿ sádhuná jine; 
Jine kadariiyaḿ dánena satyena alikavádinam. 

Hvis noen er sinna, kan du bringe vedkommende til fornuft 
ved bare å være rolig. Hvis noen er uærlig så få han eller hun til 
å endre seg til det bedre ved at du selv er ærlig. Hvis noen er 
gjerrig, overbevis vedkommende ved å være rundhåndet med 
han eller henne. Og når du møter en løgner, vær ærlig med ved-
kommende, vinn han eller henne for ren sannferdighet. 

Når dere bekjemper mørke, vil dere gå med mørke i lommen 
eller vil dere ha med en lommelykt? En lommelykt selvfølgelig. 
På samme måte bør dere gjøre det motsatte av det en avidyá 
person gjør når dere skal bekjempe han eller henne, da vil dere 
seire. Dette er nøklene til framgang. 

22. mai 1979, Hannover 
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Hva er du? 
Som dere vet kalles det å dyrke åndelighet i praksis—kulten som 
fører en til menneskelivets endelige mål—for tantra. I tantra er 
det knapt en prosent teori; nittini prosent er praksis. Og dere 
vet også at en god teori ikke nødvendigvis vil hjelpe noen, det 
er utøvelsen som teller. 

La oss anta at du vet hvordan man lager en bestemt søtsak, 
men du gjør det ikke i praksis. Får du kjenne den delikate sma-
ken da? Teori vil ikke være til noen nytte. Tantra består av 99 
prosent praktisk utøvelse, og utøvelsen kom før teorien; teorien 
ble til på bakgrunn av utøvelse og ikke omvendt. 

Det kan være at en teori er utmerket formulert, uten at den 
dermed kan omsettes i handling. I tantra følger teori praksis, 
praksis kommer før teori. Og da tantra ble til, ble forsvinnende 
lite notert svart på hvitt, fordi det var praksis. Senere kom de 
tantriske retningene i bokform. 

Tadekaḿ japáma tadekaḿ smaráma 
Tadekaḿ jagatsákśiirúpaḿ namámah; 
Tadekaḿ nidhánaḿ nirálambamiisham 
Bhavámbodhipotaḿ sharańaḿ vrajámah. 

Du sier en masse ting og mesteparten av det du sier er me-
ningsløst; bortkastet tid og krefter, rett og slett. Og ikke bare 
sier du ting, men du snakker også i sinnet ditt. Og også det er 
bortkastet energi. Før du reiser til Stockholm kan du si i sinnet 
ditt tusen ganger: «Jeg må til Stockholm, jeg må til Stockholm, 
jeg må til Stockholm»—fullstendig bortkastet tid og krefter. 

Hva er tenkning? Tenkning vil si å snakke inni seg. Tenk-
ning er nært knyttet til å snakke med seg selv. Sett at ingen kan 
høre deg og du snakker. Hva er det? Det er på samme måte som 
med tenkning. Å snakke til seg selv kalles soliloquy på engelsk. 
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Tenkning er likedan. Noen av tankene dine er av en slik natur 
at hvis andre hører dem vil de tro du er gal. 

Så her sier tantrikeren: «Hør, det jeg kommer til å si i sinnet 
mitt, snakke med meg selv om, bør jeg si om Deg (den Høyeste 
Bevissthet), og ikke om ditt eller datt, datt eller ditt; slik at tiden 
min blir brukt godt—ingen bortkastet tid og krefter.» 

Tadekaḿ smaráma. Kanskje husker du: «Å, da jeg var i 
Alaska serverte verten min meg et ordentlig godt måltid.» Du 
tenker sånn—noe som skjedde for, si, tjue eller kanskje tjuefem 
eller tretti år siden. Du husker—hva? Det er et deilig minne. 
Men hva er behovet for å holde på det? 

Hukommelse bør handle om—hva? En opplevelse av reell 
kontakt som oppsto i sinnet mitt da jeg mediterte, eller lykksa-
ligheten jeg nøt i kiirtan. Sånn bør hukommelse være. «Min hu-
kommelse bør også være sentrert rundt Deg, slik at det ikke vil 
bli noen bortkastet tid og krefter.» Hva gjør folk vanligvis? Folk 
husker gjerne gamle historier om smerte og glede, sødmefylte 
hendelser med nære og kjære. Men alle de tingene er bare bort-
kastet tid og krefter. 

Tadekaḿ jagatsákśiirupaḿ namámah—«Hvis jeg skal re-
spektere noen vil jeg bare respektere Deg.» Fordi alle andre ting 
her i universet er uttrykk for den ene Høyeste Bevissthet. Så jeg 
respekterer Kjernen som skapte alle disse store personlighetene, 
alle disse små og store. 

Ifølge yoga og tantra skal en gjøre namaste til det Høyeste 
Vesen. Namah pluss te—«Jeg hilser Deg med respekt»—na-
maste.  Og namaskára betyr «Jeg hilser med respekt» Derfor skal 
du bruke ordet namaste kun for den Høyeste Bevissthet, men 
namáskara for både den Høyeste Bevissthet og for det enkelte 
levende vesen, jiiva. Tadekaḿ jagatsákśiirupaḿ namámah—
«Hvis jeg skal vise noen respekt skal jeg vise respekt bare for 
Deg.» 
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Tadekaḿ nidhánaḿ nirálambamiisham. Når en gjør noe, er 
det et mål, en hensikt med det. Når en beveger seg må en ha et 
bestemmelsessted, en må ha et høydepunkt, en må ha et slutt-
punkt. Så, hvem er Du? «Du er alle endestasjoners Endesta-
sjon.» Du reiser til Stockholm. Stockholm er endestasjonen. Du 
reiser til London. London er endestasjonen. Men for alle disse 
bestemmelsesstedene er Du den Endelige Endestasjonen. 

Nirálambamiisham. «Ingen er Din autoritet, og Du er ikke 
omfattet av noe.» Hvordan har det seg? Alle disse endestasjo-
nene finnes innen visse grenser. London er for eksempel en by 
i Storbritannia. Dere reiser til Paris, Paris er en by i Frankrike. 
Disse stedene eksisterer innen visse begrensninger, visse gren-
ser. Men Du, den Høyeste sluttstasjonen, Du er hinsides om-
fanget av tid, rom og person, utover alle grenser, og derfor er du 
den Høyeste Bestemmelse. 

Jeg har sagt så mange ganger at bestemmelse (desideratum) 
er et sånt punkt, et sånt begrep, at det ikke burde ha flertalls-
form. Det burde ikke finnes noe ord som «bestemmelser» (de-
siderata). Bestemmelse er alltid entall. Ettersom Du er det Ene 
Vesen, er Du den Ene Bestemmelse. 

Bhavámbodhipotaḿ sharańaḿ vrajámah. Anta at du skal 
reise herfra til England—hvordan ville du gå fram hvis du ikke 
skulle bruke et transportmiddel? Muligens løpe ned til kysten 
og svømme derfra? Men er det praktisk eller gjennomførbart? 
Nei. Er det mulig? Nei. Så hva ville være en bedre eller er prak-
tisk måte å gjøre det på? Med buss til kysten og så med båt eller 
et stort skip. 

Så hvis du skal krysse omfangene av tid, rom og person, hva 
skal du gjøre da? Du trenger en enorm båt. Bhavámbodhipotaḿ 
sharańaḿ vrajámah—«Å Høyeste Bevissthet, Du er en svær far-
kost, og vi søker tilflukt i Deg.» Bhavámbodhipotaḿ sharańaḿ 
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vrajámah—«Å Høyeste Bevissthet! Du er det beste skipet. Så 
jeg viser Deg min respekt.” 

Bhavámbodhipotaḿ. Bhava betyr «et vesen innen omfanget 
av tid, rom og person». Ambu betyr vann, ambodhi betyr hav, 
potam betyr skip. «Du er dette skipet og ved å søke tilflukt om-
bord dette skipet kan vi komme oss over bhavas hav, vil vi 
komme over havet av tid, rom og person.» 

Det er det dette verset fra tantra sier. 

24. mai 1979 morgen, Rotterdam 
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Fra det fysiske plan til 
høydepunktet 
Kaośikii er ingen vanlig dans. I tillegg til å være en fysisk øvelse 
er den en åndelig utøvelse. Det er en svært god dans. Det men-
neskelige vesen er ikke bare fysisk—dere er noe mer enn et fy-
sisk rammverk, dere er noe mer subtilt, mer sødmefylt, mer sjar-
merende og mer fascinerende. Eksistensen deres er ikke begren-
set av kjøttet og beina deres. Dere er noe høyere, noe stort, noe 
større. Et menneske må ikke glemme denne grunnleggende 
sannheten. Mennesket er ikke et ordinært vesen. 

Her om dagen sa jeg at menneskelig eksistens er mer psy-
kisk enn fysisk. Et menneske må ikke glemme denne sannheten. 
Et menneske kan til og med overveie å gi avkall på kroppen sin 
for et psykisk sentiment, for et psykisk-åndelig mål eller for en 
høy psykisk eksistens. Og når parallelliteten mellom den psy-
kiske og det enkelte vesens egen strøm er brutt, ønsker et men-
neske å forlate denne verden. 

Slik er det ikke med andre dyr hvis eksistens er mer fysisk 
enn psykisk. Derfor kan vi si at menneskelig eksistens er en psy-
kisk eksistens. 

Som dere vet, er vitenskapen om homeopati basert på men-
neskers psykiske eksistens. Og fordi menneskelig eksistens er en 
psykisk eksistens finnes det en åndelig tendens i mennesker. I 
utviklete dyr går tendensen mot psykisk utvikling, og ettersom 
mennesket selv er et psykisk vesen går tendensen i utviklete 
mennesker mot det åndelige målet. 

Det fysiske plan, det psykiske plan, det åndelige plan: Dyr 
er mer fysiske enn psykiske, så i utviklete dyr går den høyere 
fysiske følelsen av å eksistere mot psykisk eksistens; og hva skjer 
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med mennesket, som har en mer psykisk eksistens? Fordi men-
nesket er mer psykisk utviklet, går dets høyere psykiske eksistens 
mot åndelighet. Så overalt der det finnes mennesker på denne 
planeten eller i universet er de utviklete menneskene åndeligsin-
nete, og dette er den naturlige bevegelsen i utviklingen. Over alt 
der mennesker befinner seg i noen som helst psykisk utvikling 
er de alle åndeligsinnete, vil de være åndeligsinnete. 

Det finnes ingen annen utvei ettersom psykisk eksistens i 
seg selv har visse feil og mangler. Når mennesket ønsker å nå 
utover omfanget av psykisk eksistens tyr det helt naturlig til ån-
delighet. Det finnes ikke noe alternativ. Og dette er forvand-
lingen som inntreffer mellom en psykisk tilstand og en åndelig 
tilstand, at et menneske blir et mer åndelig vesen enn et psykisk. 

Når aper, eller si hunder, blir ordentlig trent blir de etter 
hvert psykiske og ikke lenger fysiske. En vanlig hund er et fysisk 
vesen, men en trent hund er mer psykisk enn fysisk. Den kom-
mer nærmere mennesket. Den lever nærmere den menneskelige 
eksistens. Utviklete aper, sjimpanser, gorillaer, orangutanger og 
hunder—mange hundedyr, men ikke kvegdyr, de er mindre ut-
viklet—når slike dyr, en smule utviklete dyr, blir ordentlig trent, 
gjør de ekstraordinære ting. På samme måte blir et menneske 
mer utviklet og til slutt et åndelig vesen, når det er ordentlig 
trent i okkult vitenskap. 

Og dets ordinære kvaliteter blir utviklet til en ekstraordinær 
grad av effektivitet, og de ekstraordinært utviklete kvalitetene 
kalles «okkulte krefter»; kreftene en får i kraft av denne kulten. 
Det som oppnås gjennom kult er en okkult kraft. Vedkom-
mende kan enkelt bli allvitende, hun eller han vet alt, vil vite 
alt—hvorfor? 

Fordi den Høyeste Skaperen vet alt. Og hvorfor vet den 
Høyeste Skaperen alt? Fordi alt er Hans indre psykiske projise-
ring, og ingenting er ytre, ingenting er utenfor, alt finnes i det 
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indre. Så når en i kraft av sin utøvelse av kult etablerer seg i den 
Høyeste Eksistens, blir en ett med det Høyeste, og det er årsak 
til at alt kommer innen omkretsen av hans eller hennes sinn—
vedkommende blir selv allvitende. 

Dette er ikke noe ekstraordinært. Det Høyeste Vesen er all-
vitende, men på grunn av en følelse av—din følelse av mikro-
kosmisk eksistens—innser du ikke dine egne potensialer, og det 
er det eneste trøbbelet med vanlige folk. 

Hva må du gjøre? Du må omdanne din psykiske eksistens til 
åndelig eksistens og vanlige fysiske og psykiske krefter til ok-
kulte krefter. Og når du blir ett med Han vil hele Universet bli 
din indre psykiske projisering, eller snarere intropsykisk-ånde-
lige projisering. Du vet alt. Du er ett med alt. Du elsker alle. Du 
kan ikke hate. Selv om du forsøker å hate vil det ikke være mulig 
for deg. 

Jeg har sagt om og om igjen at den Høyeste far, Parama 
Pitá, ikke kan gjøre to ting. Det ene er at Han ikke kan hate 
noen. Selv om Han ønsker det, kan Han ikke hate. Den ene 
mangelen Hans er at—Han er fullkommen, men Han har to 
mangler—den ene er at Han ikke kan hate. Sett at Han hater 
hr. X. Han vil si: «Hei X, kom deg ut!» Da vil X spørre Han: 
«Å Far, alle sier—og når alle sier det betyr det at Du vil at alle 
skal si det—det er derfor alle sier det, Du får det sagt av alle—
at Du er uendelig. Og Du sa til meg at jeg måtte komme meg 
ut. Men hvor skal jeg gå bortenfor omfanget av uendelighet? 
Det er umulig. Så Du har to alternativer; enten får Du trekke 
tilbake det Du sier, ellers må du forandre navnet Ditt fordi Du 
ikke lenger er uendelig.» 

En alarmerende utfordring som går skikkelig utover presti-
sjen Hans. [latter] Han er ute av stand til å hate—en mangel. 
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Og den andre mangelen er at Han ikke kan skape en annen 
Høyeste Bevissthet som Seg Selv. Den Høyeste Bevissthet for-
blir En. Hvordan, hvorfor? 

Når en åndelig aspirant kommer i kontakt med Han, utvik-
ler kjærlighet til Han, blir vedkommendes samlete sinn ett med 
Han. En opprettholder ikke lenger sin egen eksistens. Så den 
Høyeste Bevissthet, Parama Puruśa, er alltid ett eneste vesen. 
Selv om Han ønsker det, kan Han ikke skape en annen Høyeste 
Bevissthet. 

Så begrepet «Gud og Satan» er misvisende. Hvis vi aksep-
terer at Satan finnes vil det bety at det finnes to Guder, en po-
sitiv Gud og den andre en negativ Gud—Satan—og at Satan 
utfordrer den Høyeste Bevissthets autoritet. Det er en umulig-
het. Så det finnes ingen Satan. Over alt hersker den Høyeste 
Bevissthet. Ingen steder hersker Satan. 

Den Satan folk har forestilt seg er den eksistensielle sentri-
fugalkraften, avidyá-kraften som fører et menneske bort fra den 
Høyeste Kjernen. 

Så det sataniske begrepet er et misvisende begrep. Det fin-
nes ingen Satan. Over alt er du med den Høyeste Bevissthet, og 
aldri her i universet, ingen steder i universet er du alene. Så du 
er aldri hjelpeløs. Han er med deg. Du er aldri alene. Du er aldri 
svak. Du er aldri hjelpeløs. 

24. mai 1979 kveld, Rotterdam 
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Sosiale dyr og venner 
I den levendegjorte verden finner vi to store grupper. Noen le-
vende vesener er sosiale skapninger, andre er usosiale. Generelt 
er kattedyr usosiale. Katter, hyener, svarte tigre, leoparder, pan-
tere, jaguarer, bengalske tigre—de er alle kattedyr. De er uso-
siale dyr. Og hundedyr er i en noen grad sosiale. Dette er hun-
der, ulver og løver. Og det er noen dyr som ikke har hjørneten-
ner. De er de mest sosiale dyrene i verden. Dette er aper eller 
protoaper. I denne kategorien finner vi også andre dyr som ennå 
ikke er temmet. 

Mennesket er et levende vesen, som tilhøre apegruppen. 
Det betyr at mennesket er et sosialt vesen, selv om tidligere ti-
ders logikere gjerne sa at mennesket er et rasjonelt dyr.* 

Vi har jo planteriket, dyreriket og menneskeriket. Hva er 
forskjellen på disse? Forskjellen på dyr og planter er at dyr kan 
bevege seg mens planter står stille. Kan vi da si at dyr er beve-
gelige planter? Nei. På samme måte er den grunnleggende for-
skjellen mellom dyr og mennesker at mennesker har dharma, 
noe dyr ikke har. Men på samme måte som vi ikke kan si at dyr 
er bevegelige planter, kan vi heller ikke si at mennesker er et 
dharmisk dyr. 

Et menneske er et sosialt vesen. Sosiale vesener klarer ikke 
å leve i ensomhet. De trenger venner. Og de ønsker seg venner. 
Hvis en person lever alene i en storby eller i en landsby vil han 
eller hun bli gal. Vedkommende vil miste den mentale balansen 

 
* Aristoteles (384-322 fvt) hevdet at mennesket hadde fornuft i tillegg til å 
ha trekk og instinkter til felles med planter og dyr. Den nyplatonske filoso-
fen Porfyrios (234-305 evt) lærte at mennesket er et rasjonelt dyr, og dette 
ble et generelt begrep i skolastisk filosofi. 
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ettersom han eller hun av natur er et sosialt vesen. Og mennes-
kets filosofi gjenspeiler denne menneskelige karakteristikken. 

Når en filosof blir spurt av en logiker vil vedkommende si at 
dette universet er en Makropsykisk streben, at multiplikasjon 
står sentralt i skapelsen—en blir mange, mono blir multi. Men 
de filosofene vil ikke være i stand til å utvikle den ideen. 

Og prøv å spørre en handlingsrettet person om hvorfor uni-
verset ble skapt, så vil han eller hun si: «Der det finnes bevegelse 
i skapelsen må det også finnes stedlige og personlige forskjeller, 
og det er grunnen til at universet ble skapt.» Hvis du så ber ved-
kommende om å utbrodere dette, vil ikke vedkommende være i 
stand til det. 

Men hvis du spør en hengiven om hvorfor verden ble skapt, 
vil vedkommende framføre teorien om at mennesket er et sosialt 
vesen. Ettersom mennesket er et sosialt vesen, er det helt natur-
lig for vedkommende at hans eller hennes Høyeste Far, den 
Høyeste Bevissthet, det Høyeste Vesen, også er et sosialt vesen. 
Sett at du er glad i ost, da vil du alltid tenke at alle andre levende 
vesener her i universet også er glad i ost. Dette er menneskelig 
psykologi. Du påfører andre din psykologi. Dette er et trekk ved 
mennesket. Så den hengivne vil tenke på den måten. Ettersom 
et menneske er et sosialt vesen er også hans eller hennes Skaper, 
Opphavet, også et sosialt vesen. Også Han ønsker å leve med 
alle og vil ikke leve et liv i ensomhet. 

Den hengivnes ide eller svar er: «Jeg kan ikke noe om filo-
sofi, og jeg er ikke noe handlingsmenneske. Mitt svar er: Den 
gang det ikke fantes noe i universet var min Høyeste Far, min 
Høyeste Bevissthet, alene i universet. Bare prøv å tenk på hvor-
dan Han hadde det, hvor kjedelig det var—for en monotoni! 
Han var alene i hele universet. Det fantes ikke en gang noe uni-
vers. Så snart universet skapes oppstår det også uensartethet. 
Den uensartetheten redder Han fra monotoniens lidelse. Men 
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det var ingen uensartethet fordi det fantes jo ikke en gang noe 
univers. Så bare for å redde Seg fra monotoniens utfordringer 
og lidelser delte min Egen Høyeste Bevissthet Sin eksistens i 
mange. Mono ble multi. Før var Han ett eneste vesen og så 
skapte Han dette mangfoldet i sinnet Sitt—ikke utenfor sinnet 
Sitt, for utenfor Han finnes det ingenting. 

Så mennesket er et sosialt vesen og dets Høyeste Bevissthet 
er også et sosialt vesen. Han orker ikke å leve alene. Han ønsker 
å leke med barna Sine. Det er derfor Han skapte mange. Og nå 
er Han ikke alene. Han er i sinnet til hver eneste skapning, og 
ingen, intet sinn eller ingen sjel, er alene her i verden. Han øns-
ker at det må være mange, ellers ville Han blitt gal på grunn av 
ensartethetens monotoni. 

Så hvem er den sanne venn? Si at vi har hr. X og hr. Y. Kom de 
til verden i samme øyeblikk? Nei, den ene kom først og den 
andre siden. Vil de forlate denne verden i samme stund? Nei, 
den ene før og den andre senere. Ingen er helt samtidig med 
andre. Ikke sant? 

Men dere vet, å være helt lik er noe naturen ikke vil ha noe 
av. Det finnes ikke to ting som er identiske med hverandre. De 
kan være like, det kan finnes likhet, men det finnes ikke to iden-
tiske ting. To kopper skapt av den samme keramikeren er ikke 
identiske. Og når vi sier: «De uttrykkene sier det samme» er det 
feilaktig. Den dypere betydningen av ord varierer. For landsby 
har vi to latinske adjektiver. Det ene er rural [«landlig»] og det 
andre er rustikk [«bondsk»]. Rural brukes i positiv forstand og 
rustikk i negativ forstand. De kan være like, men ikke identiske. 
For barn er de to adjektivene barnslig og barnlig. Barnlig er all-
tid i positiv forstand og barnslig i negativ forstand. To ord er 
aldri identiske, og det er heller ikke ting. 

På sanskrit finnes det fire ord for venn, men de er ikke iden-
tiske. De kan virke like. Disse fire ordene er bandhu, suhrd, 
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mitram og sakhá. Bandhu vil si «de som er bundet i kjærlighet». 
De som ikke kan utstå tanken på å være fra hverandre kalles 
bandhu. Så har du noen bandhu her i verden? Nei. Selv vennen 
din, din bestevenn, kom ikke samtidig med deg, og etter kre-
mering blir det varig atskillelse. Etter at du er kremert, vil ikke 
vedkommende være med deg lenger. Så hun eller han er ikke 
bandhu, ingen venn, for vedkommende utstår tanken om å være 
atskilt. Så hvem er din sanne venn? Den Høyeste Bevissthet. 
Når du er i denne fysiske skikkelsen, i denne strukturen av fem 
naturelementer, er Han med deg, med din kropp, med ditt sinn 
og med din ånd. Etter at kroppen er borte vil den bli ett med 
jorda, men sinnet og ånden forblir. Han vil være med deg. Så 
Han er den virkelige venn. Han er den sanne bandhu, og det 
kan ikke finnes noen verdslig venn, ingen verdslig bandhu. Det 
er feilaktig å si at en verdslig venn er ens bestevenn. Ingen er din 
venn. Den Høyeste Bevissthet er din eneste venn, og ingen 
andre er din venn. 

Det andre ordet er suhrd. Suhrd betyr «den som det aldri er 
noen konflikt med, ideologisk konflikt.» Dere har sikkert lagt 
merke til at i familien din er det psykologisk konflikt mellom 
brødre, søstre, mann og kone. Overalt er det psykologisk kon-
flikt. På det området er ingen din venn eller kamerat. På det 
intellektuelle området finnes det så mange splittende tendenser. 
Så kan det finnes en suhrd her i verden? Nei. Men dine ideer er 
alltid respektert eller godkjent av den Høyeste Bevissthet. Fordi 
de er akseptert av den Høyeste Bevissthet får du mulighet til å 
uttrykke deg. Så Han er den eneste suhrd. Ingen annen her i 
verden er din suhrd. 

Den fjerde er sakhá (jeg skal si noe om den tredje etterpå.) 
Den grunnleggende betydningen er «et vesen i to ulike struktu-
rer». Det vil si at strukturer er forskjellige, men den vesentlige 
strømmen er den samme. Blant dine venner eller slektninger 
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eller selv blant familiemedlemmene finnes det ikke slik kjærlig-
het—at selv om de fysiske kroppene er forskjellige så er det 
indre selvet det samme. Sånn er det ikke med noen her i verden. 
Men dette er tilfellet med den Høyeste Bevissthet, for Han fin-
nes i det indre. Så det finnes ulikheter i hver enkelt vesens struk-
tur, men det er ingen forskjell i ektoplasmisk struktur. Så den 
Høyeste Bevissthet er den eneste sakhá. Ingen annen kan være 
din sakhá. 

Den tredje er mitram. Mitram betyr kollega. To leger er 
kolleger. To tyver, to sakførere er også kolleger; det vil si at de 
har samme oppgave og yrke. Når oppgaven er den samme bru-
kes termen kollega—på sanskrit er termen mitram. Du kan ha 
mitram her i verden, men de er kollegaer og ikke noe mer. Dere 
har sett at mitram kan være venner eller ikke. To leger i en liten 
landsby er ikke venner—de er i beste fall kolleger ettersom de 
konkurrerer. 

Din eneste sanne venn er den Høyeste Bevissthet. Det er 
din oppgave å styrke din sanne venns hånd, det vil si den Høy-
este Bevissthets hånd. Hvordan kan du gjøre det? Bare vær mo-
ralsk—gå den åndelige vei og hjelp Hans ektoplasmiske struktur 
med din egen. Vær en maskin i den Høyeste Bevissthets hender, 
og bistå Han i å skape en skjønnere verden og et mer storartet 
menneskelig samfunn. 

25. mai 1979, Rotterdam 
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Puńya døgnet rundt 
En gang levde det en intellektuell, en intellektuell storhet. Han 
het Shankaracharya. Selv om han var en intellektuell sa han: «Av 
alle tilnærmingsmåter, blant alle de åndelige kultene, er hengi-
velse den beste—hengivelse er den høyeste retningen» (mokśa 
kárańasamagráḿ bhaktireva gariiyasii). Så et menneske, som 
kan være mer eller mindre intellektuelt og ikke spesielt hand-
lingskraftig, kan oppnå frelse hvis hun eller han bare har hengi-
velse (bhakti). Strengt tatt er jo kunnskap eller intellektuell stre-
ben i seg selv en kult. Handlingsevnen er også en kult. Men 
bhakti er ingen kult, Bhakti er målet. Hengivelse er ingen 
kult—hengivelse er målet. Shankaracharya, den store intellek-
tuelle, sa: 

Tyaja durjana saḿsargaḿ bhaja sádhu samágamam; 
Kuru puńyam ahorátraḿ smara nitya anityatám. 

«Unngå å være sammen med de ondsinnete og vær med de 
dydige. Gjør godt døgnet rundt og husk det evige.» 

Hva bør en hengiven gjøre? Tyaja durjana saḿsargam—“du 
bør slutte å være sammen med durjanaer.» Hvem er durjana? Jeg 
skal forklare det. Et menneske hvis selskap vil forverre eller for-
derve andres standard er durjana for dem. Sett at du har femten 
grader dyd og en annen person har tjue grader synd. Hva blir 
resultatet? Resultatet blir fem grader i favør av synd. Du vil få 
fem grader synd. Så det mennesket som har tjue grader synd er 
durjana for deg. Har dere forstått hva durjana betyr? 

Men, hvis en helgen som har åtti grader dyd kommer i kon-
takt med et dårlig menneske som har tjue grader synd, hva skjer? 
Det dårlige mennesker, den durjana, vil bli en sajjana; det dår-
lige mennesket vil bli godt. Men hvis du kommer i kontakt med 
det dårlige mennesket vil du bli dårlig fordi vedkommendes 
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grad av synd er mer enn din grad av dyd. Så du bør unngå å være 
sammen med din durjana. Et stort menneske, en helgen, trenger 
muligens ikke å unngå det dårlige menneskets selskap ettersom 
vedkommende ikke er en durjana for han eller henne. Men for 
deg er vedkommende et dårlig menneske. Så du bør holde deg 
unna personer som er durjana for deg. 

Durjana er dermed et relativt begrep. Shankaracharyas 
første punkt, den første retningslinjen, var Tyaja durjana 
saḿsargam—«Unngå selskap med personer som er durjana for 
deg,» de hvis grad av synd er større enn graden av dyd i deg. 

Bhaja sádhu samágamam—«gå inn for å være med sád-
huer.» Hvem er sádhu? Det mennesket hvis selskap utvikler din 
moralske standard, dine dyder, og som løfter deg mot åndelig-
het er sádhu for deg. Du bør alltid forsøke å være sammen med 
en sádhu. 

Kuru puńyam ahorátram—«Du bør alltid gjøre dyd—det 
som utvikler din moralske standard.» Hva er puńya? For 3500 
år siden levde det en stor helgen. Vyása het han. Vyása forfattet 
atten skrifter. Da han forklarte punyam sa Vyása: 

Ast́ádasha puráńeśu Vyásasya vacanádvayam; 
Paropakára puńyáya pápáya parapiid́anam. 

Den sentrale tanken i de atten skriftene skrevet av Vyása er 
at når du gjør noe godt, når du gjør uselvisk tjeneste til samfun-
net, må det komme en reaksjon. Hver eneste handling har en 
lik og motsatt reaksjon, forutsatt at de tre grunnleggende rela-
tive faktorene—tid, rom og person—forblir uforandret. Det er 
regelen. Hvis du gjør noe godt, vil det helt naturlig bli en god 
reaksjon. Når du tjener et menneske, og spesielt uselvisk tje-
neste, vil du få noe som en reaksjon. Du kan ønske det eller ikke, 
men reaksjonen kommer og den reaksjonen kalles puńya. Og 



Puńya døgnet rundt 

117 

hvis du gjør noe galt, noe skadelig eller forverrende, kalles den 
reaksjonen for pápa, eller synd. 

Kuru puńyam ahorátram. Du bør drive med puńya arbeid 
ahorátram. Ahorátram betyr døgnet rundt. I følge vestlig astro-
nomisk beregning begynner dagen ved null timer, rett etter 12 
midnatt. Ifølge orientalsk beregning begynner dagen ved sol-
oppgang. Fra soloppgang til soloppgang—tjuefire timer—er det 
orientalske beregningssystemet, og fra null timer til tjuefire ti-
mer, midnatt, er det vestlige beregningssystemet. Så døgnet 
rundt bør du holde på med hva? Puńya. Og hva puńya er har jeg 
nettopp beskrevet. 

Så kan en spørre, «På dagtid kan du gjøre puńya arbeid, men 
hvordan kan du gjøre puńya mens du sover?» Svaret er at for å 
gjøre puńya arbeid trenger du psykisk-åndelig kraft. For å gjøre 
noe galt trenger du ikke noe moralsk mot, eller noen åndelig 
kraft. Men for å gjøre godt arbeid må du ha moralsk og åndelig 
styrke. Den kraften får du gjennom dhyána og japa; i meditasjon 
og ved å gjenta mantra i sinnet ditt. 

 Nå er denne japaen tilpasset åndedrettet ditt, innpust og 
utpust. Så hva vil skje hvis du gjør det ordentlig? Selv når du 
sover vil denne japa kriyá fortsette sammen med åndedrettet 
ditt—sammen med din innånding og utånding. Dette kalles 
ajapájapa. Du gjør ikke noe spesielt—japaen fortsetter automa-
tisk. Så du kan gjøre puńya også om natten. Kuru puńyam 
ahorátram—«du kan gjøre puńya døgnet rundt.» 

Smara nitya anityatám. Du bør alltid huske at du er kommet 
hit en kort tid. Du kommer ikke til å bli værende her i verden 
veldig lenge. Du kan være her, si i nitti eller hundre år, eller si 
150 år. Enkelte helgener, som Traelauṋga Svámii, levde her i 
350 år. Men du må leve med visse begrensninger—begrensinger 
i tid, rom og person. 
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Så dere må alltid huske at dere er kommet hit i et svært kort 
tidsrom. Det er som et venterom på en jernbanestasjon. Du er 
her i kort tid og når toget kommer forlater du venterommet. 
Denne verden er akkurat som det venterommet. Du kommer 
bare til å være her i svært kort tid. 

Du bør alltid huske dette faktum—«jeg er kommet hit en 
kort tid og jeg kommer ikke til å bli værende i veldig lang tid. 
Hjemmet mitt er et annet sted, jeg er som en turist.» Dere må 
huske dette alltid. Og som universell turist vil du ikke trenge 
pass når du tar av sted til ditt evige hjem. 

25. mai 1979 kveld, Rotterdam 
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Muligheten til å bli ett 
med Han 
Det finnes så mange tall, utallige tall. Så hvorfor skal vi bruke 
ordet én for den Høyeste Bevissthet (Parama Puruśa)? 

Ethvert tall—en, to, tre, fire, og hvilket som helst tall, til og 
med «uendelighet»—alle tall er ulike former for projisering av 
sinnet. Og disse projiseringene er noen ganger innadvendte og 
andre ganger utadvendte. Så hvorfor skal vi bruke ordet én for 
Han? 

Egentlig kan vi ikke bruke noe tall for Han. Hvis vi bruker 
et tall, kommer det innen grensene for ordforråd. Det blir bun-
det av ordforrådet enten det er en eller to eller ti eller tretten. 
Men ordet én brukes. Hvorfor? 

Når sinnet blir samlet, når sinnet blir samlet i ett punkt, 
kommer til kun ett punkt, får jiivaer, skapte vesener, mulighet 
til å bli ett med Han. Det er derfor tallet en blir brukt; det finnes 
ikke noe alternativ for dere annet enn å bruke tallet en. 

Nå er dette universet vårt en positiv innadrettet projeksjon, og 
ingen brytning,* av det Høyeste Vesen. Det finnes i Hans ekt-
oplasmiske struktur. Og derfor finnes alt i Han, ingenting er 
utenfor. Så grunnverbet og også adjektivet div er brukt om Han 
på de fleste gamle språk i verden, på latin, sanskrit og vedisk.  

 
* Brytning skjer når bølger går fra et medium til et annet. Når f.eks. lys går 
fra luft til vann, senkes hastigheten ettersom vann er tettere en luft. I over-
gangen mellom to slike ulike medier vinkles bølgene, de «brytes» i en ny ret-
ning som følge av hastighetssenkningen. I den positive innadrettede skapel-
sesprosessen skjer det motsatte; når en nærmer seg det Høyeste beveger ens 
eget vesens bølge seg med stadig høyere hastighet og blir stadig rettere. 
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Div betyr vibrerende vesen, altvibrerende vesen, altvibre-
rende potensial. Nå er det sånn at alt vi ser, alt vi hører, er alt 
sammen bølger med ulike bølgelengder. Alt er bølgeaktig, en 
skapning bestående av bølger, et uendelig antall bølger—i lyss-
færen, i den akustiske sfæren. Uansett om vi kan høre de lydene 
eller ikke så er de der. Muligens kan vi se mange lys eller ikke, 
men lysene finnes. 

Hvert eneste bølgende uttrykk svinger, er vibrert; og hver 
eneste bølge skaper noe, og hver eneste bølge har sitt utspring i 
den Høyeste Kjernen. Disse bølgene kalles div, eller deva eller 
dieu (adjektivet divine), og fra div kommer ordet deva. Deva 
betyr gud. Liten g, ikke stor G. Men det Styrende Vesenet for 
alle disse gudene (liten g-guder) er den Høyeste Gud, 
Mahádeva. Så det Høyeste Navet, den Høyeste Far, Parama 
Pitá, er Mahádeva; ikke Deva, men Mahádeva. 

Han er stor—Han er veldig stor—men er Han bare stor? Han 
er stor, men Han er også samtidig mindre enn et atom, mindre 
enn et elektron. Og derfor er Han allestedsnærværende. Han 
har umiddelbar tilgang til det ektoplasmiske stoffet i hvert 
eneste uttrykt vesen. Han vet alt, Han er allvitende, for Han bor 
i sinnet ditt, og de tingene du tenker—eller som du snakker inni 
deg, som alt sammen er samtaler som du har med deg selv—blir 
der og da registrert av Han. 

Han vet alt, for Han er inni sinnet. Han er i skjul, Han fin-
nes i skjul der inne. Ikke skjult, men i skjul. Skjult brukes hvis 
det er gjort av en annen. Men Han kan ikke erstattes av eller 
settes til side av noen annen. Av natur er Han i skjul. 

Som dere vet er det smør i melken, men hvis dere bare kik-
ker på melken, blir det noe smør av det? Nei, dere vil ikke finne 
noe smør. Hva må til for å få smør eller krem? Dere må kjerne 
melken. Etter kjerning får dere smøret som lå skjult i melken. 
Smør var skjult i melken, men for å få det må dere kjerne den. 
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Det er olje i sesam, men for å få oljen må dere presse den, ellers 
får dere ikke noen olje. Det finnes underjordisk vann over alt, 
men for å komme til vannet må dere grave i jorda. Og det finnes 
potensial for friksjonsvarme i hver eneste ting her i verden, men 
for å få tak i den må dere bruke friksjonsprosessen. 

På samme måte finnes den Høyeste Bevissthet i Han, i deg, 
i alle, i hvert eneste levende og ubevegelig vesen, men hva må 
du gjøre for å få Han, for å nyte Han, for å være ett med Han, 
for å se Han, for å bevitne Hans herligheter? Du må kjerne sin-
net ditt. Og hva er kjerning, hvordan kan du kjerne sinnet? Han 
er smøret i sinnet ditt; du må kjerne det. Han er i sinnet ditt 
som smør er i melk, og du må kjerne Han. Hvordan kjernes 
Han? Ved å gjøre sádhaná vil du holde sinnet ditt fattet, i en 
behersket tilstand. 

Ellers blir det slik: du gjør japa og sier: «Rám, Rám, Rám, 
Rám, sier Rám, Rám, Rám—jeg må reise til Birmingham fra 
London—Rám, Rám, Rám.» Hva er det du gjør? Sinnet ditt er 
i London eller Birmingham, og igjen Rám, Rám, Rám. Det hol-
der ikke. Det er tre eller fire projeksjoner i sinnet ditt på en 
gang, en Rám, Rám, en annen London, en Birmingham, en Li-
verpool. Det er ikke samlet. Jeg fortalte dere at når sinnet blir 
samlet vil dere nyte Han. 

 Men slik vil du ikke nyte Han. Sinnet ditt ønsker å bli sam-
let i ett punkt. Så sinnet ditt må være i en behersket tilstand 
mens du gjør sádhaná, og hva må dere gjøre for å få sinnet i en 
behersket tilstand—hva? 

Dere må gjøre kiirtan. Hva skjer i kiirtan? Sinnet blir løftet, 
opphøyet, og da vil dere nyte en særlig form for fred. Og hvis 
du begynner å meditere rett etter kiirtan vil du nyte lykksalighet. 
Så kiirtan er en nødvendighet, er en uunnværlig nødvendighet 
for ordentlig sádhaná. 
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Og hva er kiirtan? Du lærer sinnet ditt, du lærer øret ditt 
det du sier med stemmebåndet. Hva er det? Å bare ta Hans navn 
og ikke en mengde andre navn—London, Liverpool, Birming-
ham, Santiago. Og der har vi det spesielle med sádhaná. Hva er 
betydningen av kiirtan? Bábá nám kevalam. Bábá betyr den 
Kjæreste. «Bare navnet på den Kjæreste, bare den Høyeste Be-
vissthets navn,» og ikke en mengde navn—Helsinki, eller Lon-
don eller Santiago eller Georgetown. 

Den Høyeste Bevissthet finnes skjult i din egen jegfølelse. 
Det er jegfølelse i alle levende vesener. Jeg er. Jeg finnes. En slik 
jegfølelse finnes i hvert eneste levende vesen. 

Og Han er det sentrale punktet i den jegfølelsen i hvert 
eneste vesen. Han er det reneste jeget i jegfølelsen din. Han er 
det store jeget, og hr. XYZ-ABC er ditt lille jeg. Når du medi-
terer på det Høyeste Vesen mediterer du på ditt store jeg. Og 
det største jeget er Bábá. Bábá betyr den Kjæreste. 

Så er det sånn at mange tror at det finnes en Satan. Nei, det 
finnes ingen Satan. Det Eneste Vesen, den Høyeste Vesen, le-
ker med universet med Sine to krefter, vi kan si to kardinalkref-
ter eller to vesentlige krefter, og de utgjør et halvveis* forårsa-
kende opphav. Disse to kreftene utgjør det halvveis forårsa-
kende opphavet, og den ene kraften, den sentripetale, kalles 
Vidyá, og den sentrifugale kalles Avidyá. Denne Avidyá er Sa-
tan. Satan er ikke et enestående vesen, og den kraften kan aldri 
utfordre den Høyeste Bevissthets autoritet. Du kan søke tilflukt, 
du kan forsøke å etablere deg i det Høyeste Vesen; da vil det 
ikke finnes noen Satan; ingen Satan kan utfordre din autoritet. 
Ingen Satan kan utfordre en hengivens autoritet. 

 
* Baba bruker ordet «demi-», som her er oversatt med «halvveis». Det vil si at 
disse kreftene er sentrale i det som skjer med skapelsen, men de er ikke det 
opprinnelige forårsakende opphavet, den Høyeste Bevissthet. 
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Den Høyeste Bevissthet, det Høyeste Vesen i deg, vil alltid 
hjelpe deg, Han vil alltid hjelpe deg. Det er Hans plikt å hjelpe 
deg. Så du er aldri alene, du er aldri hjelpeløs. Og du er alltid 
med det Høyeste Vesen. Du er den sterkeste personligheten i 
hele universet. Ikke la deg påvirke, ikke bli invadert av noe kom-
pleks—mindreverd, overlegenhet, taper, eller noe annet kom-
pleks. Du tilhører den nobleste familien i universet. Den Høy-
este Bevissthet er din Far. 

27. mai 1979 kveld, Stockholm 
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Et uttrykk er aldri alene 
Hele dette uttrykte universet vibrerer. Der det er vibrasjoner er 
det lyder og farger. Så alt du ser eller føler har en inferens* eller 
inferenser som kommer i kontakt med de sensoriske eller mo-
toriske organene dine—har en lyd. Når dere beveger dere, når 
dere går, oppstår det en bestemt lyd—t́ak, t́ak, kat́, kat́. Den 
særlige lyden, lyd som representerer en handling, kalles akustisk 
rot på sanskrit, biija mantra, grunnlyd. Det finnes en lyd som 
representerer den tilstanden, den handlingen. 

Når du sitter gjør du noe, du puster. Når et menneske er 
død, gjør den fysiske kroppen fortsatt noe, selv om det ikke blir 
gjort av det mennesket, men på anvisning av det Høyeste Vesen 
som styrer materie, som styrer de livløse tingene i universet. 

Likedan er noen av disse lydene hørbare for oss, andre kan 
ikke høres. Visse bølger med kort bølgelengde eller med veldig 
lang bølgelengde kan ikke oppfattes eller er ikke hørbare for oss. 
På samme måte finnes det bølger av farger, og hver eneste ek-
sistens har sin egen farge. Den fargen eller de fargene kan være 
synlige eller ikke, men fargene finnes. Disse er okulære røtter, 
på sanskrit heter det varńa matrká, grunnfarger. 

Så alle disse inferensene er innen omfanget av ordet sarva på 
sanskrit. Lyden sa representerer det rene, sattviske prinsippet, 
og som en følge av virkningen av dette rene prinsippet oppstår 
følelsen av å finnes. Det gir ingen binding, men en følelse av å 
eksistere; ikke noe bestemt sted, bare følelsen av eksistens. 

Og i ordet sarva er det tre lyder. Den andre lyden er ra; ra 
representerer energi, alle slags energier. Og hva er energi? 
Energi er det kreative prinsippet i forløst form. Og når denne 
energien blir kapslet inn blir det materie. Så lyden ra 

 
* Se tanmatratattva i ordlista bak i boka. 
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representerer energi. Den tredje lyden, va, representerer be-
stemte trekk, de særlige kvalitetene eller egenskapene. Jeg sa at 
ingenting er uviktig her i verden; hvert eneste vesen har sine 
særtrekk, sine egne kvaliteter. Ingen er underlegne andre. 

Sa-ra-va vil si at det rene prinsippet, som skaper følelsen av 
eksistens, finnes; at det finnes energi, og at de særlige karakte-
ristikkene finnes. 

Så er det sånn at det rene prinsippet ikke kan fungere, og 
energien ikke kan fungere, og karakteristikkene ikke kan fung-
ere uten støtte av en intellektuell kraft, intellektuelt vesen. 

Det finnes elektrisitet. Men uten hjelp av det menneskelige 
intellekt kan den ikke nyttes ordentlig. På samme måte blir det 
rene prinsippet, de grove energiene og de mange karakteristik-
kene til så mange ting, til en mengde vesener, meningsløse uten 
støtte av det Høyeste intellekt. 

Men her, for det Høyeste intellekt, vil vi ikke bruke ordet 
intellekt, vi vil bruke ordet intuisjon. Hva er den grunnleggende 
forskjellen mellom intellekt og intuisjon? Intellekt er en ekt-
oplasmisk funksjon mens intuisjon er hinsides omkretsen av 
ektoplasma. Den er det Kognitive Prinsippets strøm. 

Den Høyeste Bevissthet, det Høyeste Kognitive Prinsipp, 
finnes i hvert eneste uttrykk. Han finnes i ørkenen, Han finnes 
i havet. Han finnes på toppen av et fjell. Hvor enn du kommer 
finnes sa, ra og va, det rene prinsippet, energien og de særlige 
karakteristikkene. Så den Høyeste Bevissthet finnes også der, 
for Han er den intuitive støtten til disse funksjonene. 

Et menneske kan være mer eller mindre utdannet, mer eller 
mindre intellektuell, men det har disse tre nødvendige faktorene 
i seg, og derfor er den Høyeste Bevissthet alltid med det. Han 
er med menneskets fysiske kropp, med dets ektoplasmiske le-
geme, og med dets ånd også. Så et menneske, et uttrykk, er aldri 
alene, kan aldri være alene, for hvis noe er alene kan det ikke 
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fungere. For å fungere kreves det støtte av den høyeste intuisjon, 
og denne høyeste intuisjon er det Noumenale Vesenet for alle 
individuelle og felles fenomenale uttrykk. Dere må huske dette 
faktum. 

Individuelt sett blir en mengde arbeid utført av en mengde 
mennesker, men hvor får de energien fra? «Jeg har gjort ditt, jeg 
har gjort datt.» Men for å gjøre noe kreves det energi. Er den 
energien personens egen, er den energien skapt av vedkom-
mende? Nei, mennesket kan ikke skape noen ting. Mennesket 
kan ikke skape noe opprinnelig vesen. Hva kan mennesket 
gjøre? Det kan skape fysiske blandinger og kjemiske sammen-
setninger med de elementene det får fra universet, elementene 
som den Høyeste Bevissthet har skapt. Så et menneske er aldri 
handlingsevnen; menneskers handlingsevne er Hans; og ikke 
bare det, Han er den Høyeste tilflukt for alt. Et menneske kan 
ikke være tilflukten. Den Høyeste Bevissthet er tilflukten. 

For eksempel er denne byen Stockholm omgitt av landet 
Sverige. Sverige er et større område enn byen Stockholm. Dette 
landet Sverige er omgitt av det europeiske kontinentet, som fin-
nes på denne planeten, som finnes i solsystemet, og solsystemet 
finnes i det Kosmologiske Systemet. Og dette Kosmologiske 
Systemet er ikke annet enn den Høyeste Bevissthets indre psy-
kisk projisering. Så Han er den Høyeste tilflukt. 

Og ikke bare det. På grunn av Hans intuitive vesens nærvær 
i hvert eneste uttrykk, bevitner Han alt. Ingenting er hemmelig 
for Han. Du kan tro at de affærene, de tingene jeg gjorde, kan-
skje ikke ble sett av den Høyeste Bevissthet. [latter] «Han er så 
opptatt med så mange ting, kanskje Han overså det.» Nei, Han 
ser alt, for det er Hans plikt å se alt. Han ser, men det betyr ikke 
at Han hater. For Han ser, men Han har sympati for hvert 
eneste uttrykk. Hvorfor? Fordi hvert eneste uttrykk er et utstrålt 
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uttrykk for Hans hjertelighet. Så hver eneste ting er gjenstand 
for Hans kjærlighet. 

Et dårlig menneske er en villfaren sønn eller datter av den 
Høyeste Bevissthet. En far må ha, og en far har faktisk enorm 
kjærlighet for alle sine barn. Sønn eller datter, god gutt eller 
dårlig gutt, men når en sønn eller datter er villfaren vil Han at 
vedkommende skal komme på rett kjøl, at han eller hun skal gå 
den rette vei. Det er forskjellen. Det er Hans plikt å se til at alle 
beveger seg mot det Høyeste Mål, mot den Høyeste Bestem-
melse. Og Han er alltid rede til å hjelpe alle og enhver, og Han 
hjelper, og Han vil hjelpe i fremtiden, for dette er Hans eneste 
oppgave. Og den eneste oppgaven for de skapte vesenene er å 
bevege seg langs den lykksalige vei vist av den Høyeste Far. 

Så når det gjelder den Høyeste Bevissthet og Hans avkom 
er kjærligheten gjensidig. Han elsker Sitt avkom ikke for å få 
kjærlighet av avkommet. Men med avkommet er det motsatt. 
Så jeg sier at det er gjensidig. Anta at Han sier: «Nei, fra og med 
nå vil jeg ikke elske Min skapelse.» Da vil skapelsen der og da 
slutte å fungere. For bevegelsen begynner i kjærlighet, bevegel-
sen finnes i kjærlighet, og bevegelsen vender til slutt tilbake til 
kjærlighet. Så jeg sa at kjærlighet er gjensidig. 

Og når Hans avkom åpent synger Bábá nám kevalam, 
synger Han Bábá nám kevalam i skjul. For Opphavet er den 
næreste og kjæreste for avkommet, og derfor er avkommet også 
det næreste og kjæreste for det Høyeste Opphavet. Begge er 
bábá for hverandre og til hverandre. Hele skapelsen er det Ene 
Vesenets skapelse. Så alle kommer fra en svært høytstående fa-
milie, en veldig nobel familie. Ingen er uvesentlig. Ingen fortje-
ner hat. 

Sarve’tra sukhinah bhavantu sarve santu nirámayáh; 
Sarve bhadráńi pashyantu na kashcid duhkhamápnuyát. 
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La alle være lykkelige; la alle være uten alle slags psykiske lidel-
ser; la alle se det gode i alt; la ingen lide av vanskeligheter som 
følge av presserende omstendigheter.» 

Jeg håper at disse margiiene våre vil bli et aktivum for men-
neskesamfunnet i fremtiden. 

28. mai 1979 kveld, Stockholm
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Verdien av dans 
[Som sedvanlig danset margiier først Kaośikii for Bábá.] 

Dans er et uttrykk for menneskelivet. Kiirtan er et uttrykk for 
menneskesinnet. Det finnes utallige uttrykk for det menneske-
lige vesen. Den særlige måten å uttrykke seg på gjennom dans 
og gjennom kiirtan som bringer det indre selvet ut, gir et or-
dentlig uttrykk for det indre selv—den måten å danse på, sam-
men med kiirtan, kalles Kaośikii. Kośa vil si indre selv, og med 
det har denne dansen enorm verdi på de psykiske og åndelige 
plan av menneskelivet.  

Når noe blir gjort så skjer det med tre essensielle faktorer. De 
tre essensielle faktorene er: den første, verbet å se, eller ser; den 
andre, den som ser; og den tredje, det som blir sett. Innen om-
fanget av relativiteter vil disse tre nødvendige faktorene finnes. 

Men når det kommer til essensen av filosofi, må det finnes 
en fjerde faktor som er over, eller snarere hinsides relativitetenes 
arena—den bevitnende faktoren. Denne bevitnende faktoren, 
på de fysiske og psykiske områdene, kan også regnes som det 
reflekterende vesenet. Da er den opprinnelige handlingen—
handlingsbiten, den muntlige siden—det gjenspeilte eller brutte 
vesenet.* Når noe gjøres er det Bevitnende Vesenet en reflekte-
rende flate, akkurat som et speil, som et forstørrelsesglass. Det 
har mange funksjoner—noen ganger er det også en passiv in-
stans. 

De bevitnede vesenene har en trefoldig eksistens—den som 
gjør, blir gjort, og er gjort; en trefoldig eksistens—og utover 
disse tre finnes det Bevitnende Vesenet. Når vi tar den 

 
* Gjenspeilt som lysstråler i en vannflate eller brutt som lysstråler som trenger 
ned i vann. 
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menneskelige struktur eller en levende struktur i betraktning, 
når du ser noe er gjenstanden det gjorte eller sette, øynene dine 
er mediet, og personen i nominativ* er synsnerven din og også 
det bevitnende vesenet. På samme vis er sinnet selv det bevit-
nende motstykket i tilfeller der inferensene spiller rollen som 
ting. Fordi sinnet finnes fungerer organene. Hvis sinnet ikke vil, 
hvis ikke sinnet aksepterer rollen som den bevitnende motpar-
ten, vil du ikke se selv om du har kapasitet til det. 

Sett at du går på en vei og det kommer en hest, men sinnet 
ditt er et annet sted; du vil ikke se hesten, vil du? Nei. Og når 
folk sier: «Så du ikke hesten?» vil du si: «Nei, nei, jeg tenkte på 
noe annet, derfor kunne jeg ikke se.» Sier du ikke slikt noen 
ganger? Det betyr i det tilfellet fantes det ikke støtte fra sinnet—
uten støtte fra sinnet ble funksjonen mangelfull; eller snarere ble 
ikke funksjonene anerkjent. En død kropp har øyne, men de 
øynene kan ikke se fordi det ikke finnes støtte, ingen støtte av 
sinnet. 

Sånn er det også med en mengde funksjoner utført av sinn; 
sinnene er de objektive motstykkene og sjelen, átman—det høy-
este vitende vesenet, ånden—er det nominative motstykket, er 
det bevitnende motstykket. En mengde funksjoner, så mange 
slags arbeid utført av så mange mennesker og bevitnet av så 
mange sjeler, av så mange ånder. Alle de tingene blir ikke er-
kjent hvis de ikke blir akseptert av den Høyeste kilden, den 
Høyeste Ånd, Paramátman. 

Så alt som blir gjort bevitnes av Han. Du kan ikke gjøre noe 
i hemmelighet. Hva enn du gjør er det noe gjenspeilet eller 
brutt, og de gjenspeilingene eller brytningene må ha støtte av 
den Høyeste Kilden. Og dette er grunnen til at ingen, verken et 
menneske eller en geit eller en ku, kan gjøre noe i 

 
* Nominativ vil her si subjektet, den som utfører eller identifiserer seg med 
handlingen. 
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hemmelighet—alt er kjent av Han. Og det er derfor Han kalles 
Antarátma, Indre Sjel, den Høyeste Sjel. Og derfor er det sagt 
at denne Høyeste sjel, dette allvitende vesenet er allestedsnær-
værende. 

Sinnsstoffet ditt, din ektoplasmiske struktur, finnes også in-
nen omfanget av denne høyeste evnen; og hvert eneste ektoplas-
miske mellomrom er fylt av Hans essens—det finnes ikke noe 
vakuum. Så Han er i det indre, Han er i det ytre. Du kan aldri 
være en utstøtt, og du kan aldri være hatet av Han. Samfunnet 
kan hate deg, men Han kan ikke hate deg, for de såkalte hullene 
i din ektoplasmiske struktur er fylt av Han. Det kan ikke finnes 
noe vakuum i din ektoplasmiske struktur. 

Så hva er din oppgave? Din oppgave er å bevege deg fram-
over på den rette vei, langs lykksalighetens vei. Og når du har 
gjort det vil alle universets grove elementer bli omdannet, først 
til ektoplasmisk stoff og i den andre fasen til den kognitive ev-
nen. Gradvis blir du med Han. Og når sinnet ditt blir fullsten-
dig samlet vil du være fullstendig ett med Han. 

Og derfor er det sagt, i kiirtanen deres, Bábá nám kevalam, 
«Kun det målet, det målet er ditt.» I ditt liv kan det ikke finnes 
to mål, og når du gjør kiirtan, og tilskriver Guddommelighet til 
alle dine indre og ytre ting, vil din egen struktur, ditt eget vesen, 
din egen følelse av å være til gradvis bli omdannet. Derfor er det 
sagt, kevalam; kevalam vil si: det er veien, det er reiseruten, det 
finnes ikke noe alternativ. 

Så hva vil skje når den psykiske gjenstanden er grov (gjen-
standen, objektet, er alltid psykisk, det kan ikke finnes noen fy-
sisk gjenstand)? Din egen psykiske struktur vil bli omdannet til 
materie, og en dag kan du selv være forvandlet til materie. 

Gjennom Sin tankeprojisering ble den Høyeste Bevissthet 
først omdannet til materie; og i pratisaiṋcara, i den innadrettede 
fasen, ble du, som følge av indre konflikt og samhørighet i 



Ord på veien 4: Babas foredrag i Europa 

132 

materie, litt etter litt subtil; og i kraft av dine okkulte handlinger 
vil du forvandle hele ditt vesen, ikke bare til å bli overjordisk, 
men til den Høyeste Kognitive Evnen, til Høyeste Erkjennelse; 
og dette er den åndelige vei—dette er menneskehetens vei. 

30. mai 1979 morgen, Valencia 
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Den Store Buddhas 
grunnprinsipper 
Den Store Buddha sa: samyak karmanta. Det finnes subtile in-
struksjoner som har grunnleggende menneskelig verdi. Den 
Store Buddhas instruksjon til folk flest, til alle og enhver, var at 
alle bør følge åtte slik prinsipper. 

Dere vet at buddha betyr «den som har dyp åndelig kunn-
skap», og «den som ledes av intuisjon». 

De fleste mennesker ledes av intellekt eller erfaring eller av 
medfødte instinkter eller medfødte evner. Blekkspruten vet at 
krabben er dens mat. Hvor har den fått denne kunnskapen fra? 
Fra erfaring? Nei. Fra bøker? Nei. Det er et medfødt instinkt. 
Påfuglen vet at slangen er dens fiende. Slangen vet at påfuglen 
er dens fiende. Disse tingene er ikke boklig lærdom eller kunn-
skap ervervet gjennom erfaring eller konflikter eller samhø-
righet (kohesjon). Det er alt sammen instinkter, eller dere kan 
si medfødte rettigheter. Med visse dyr er det slik at de erverver 
seg noe kunnskap gjennom erfaring, gjennom konflikter og 
samhørigheter. Visse mer utviklete dyr blir trent—de får kunn-
skap gjennom trening. De blir trent opp; dyr som hunder og 
aper. Og mennesket har en mer subtil kunnskap, eller snarere 
den mest subtile kunnskapen, og denne kunnskapen er intuitiv 
kunnskap. 

En som har fått intuitiv kunnskap kalles Buddha på sans-
krit. Hans instruksjon til vanlige folk, denne åttefoldige veien, 
er kjent som Aśt́áuṋga Mágga. 

Aśt́áuṋga betyr samling av åtte, og mágga kommer av ordet 
márga på sanskrit, som i Ánanda Márga. Márga betyr vei på 
sanskrit. På Buddhas tid snakket folk stadig mindre sanskrit 
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bort, og språket folk flest brukte var en avledning av sanskrit 
kalt prákrta. På prákrta ble márga til mágga. 

Denne gamle instruksjonen er—disse åtte instruksjonene 
er: samyak darshana, samyak saḿkalpa, samyak vák, samyak áji-
iva, samyak vyáyáma, samyak karmánta, samyak smrti, og sa-
myak samádhi. Dette er den Åttefoldige Vei. 

Hva er samyak darshana? På sanskrit og prákrta—sanskrit 
ble snakket av det ariske folket for femten tusen til fem tusen år 
siden, i en lang periode på ti tusen år, og prákrta fra fem tusen 
til to tusen år siden, det vil si i en periode på tre tusen år. På den 
Store Buddhas tid snakket massene en form for prákrta. Yngre 
sanskrit, dere kan si halvsanskrit, er et annet system; en etter-
kommer av vedisk sanskrit. 

Og latin har to avleggere: den ene er østlig halvlatin, og den 
andre er vestlig halvlatin. Østlige halvlatinske språk er fransk og 
italiensk, og vestlige halvlatinske språk er spansk og portugisisk. 
Latin er kilden—var kilden. Likeledes var språket på den Store 
Buddhas tid halvprákrta. 

På rent sanskrit betyr ordet darshana to ting. Den ene be-
tydningen er å se, som et menneske ser, å se; og den andre be-
tydningen, den betydningen som finnes på prákrta, er å se med 
intuisjon, det vil indre syn, indre visjon. Anta at du ser, og du 
tenker, at en person stjeler; men hvis du bruker intuisjon vil du 
se at vedkommende har vært sulten i fire dager. Nå stjeler han. 
Hvis du ser i det ytre vil du se at han stjeler. Han bør straffes. 
Bør ikke en tyv få straff? Jo, han bør straffes. Det er en almin-
nelig oppfatning. Men hvis du bruker ditt indre syn, ditt intui-
tive syn, så ser du at mannen ikke hadde spist på fire dager og 
dermed ble tvunget til å stjele. Så etter dette indre synet, eller 
den indre visjonen, vil du bestemme deg for å endre den sosial-
økonomiske strukturen så han aldri mer vil bli drevet til å stjele 
av presserende omstendigheter, fordi han gikk sulten i dagevis. 
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Jeg regner med at dere virkelig har forstått forskjellen mellom 
de to måtene å se på. 

Da jeg startet Ananda Marga ønsket jeg at hele menneske-
heten skulle stå sammen om et ordentlig system med grunn-
prinsipper, menneskelige verdier og åndelighet; og da jeg så alt 
i det indre kom jeg til at det finnes en mengde svakheter—
smutthull—i menneskesamfunnet. Menneskene oppsto for om 
lag en million år siden, men de har ennå ikke greid å etablere et 
godt oppbygd system. Vi trenger et sterkt sosialt system. Derfor 
måtte jeg formulere en annen filosofisk forgrening kalt Prout*, 
som vi må bruke til å omdanne det sosiale systemet, slik at ingen 
skal føle seg tvunget til noe, tvunget til å ty til umoral fordi de 
mangler mat eller klær eller andre livsnødvendigheter. 

Henger dere med? Samyak darshana betyr ikke å bare se i 
det ytre med disse grove øynene, eller snarere bare med den op-
tiske evnen; indre darshana betyr å se med din indre okulære 
synskraft, og dette er forskjellen på optisk og okular. Optisk er 
alltid fysisk, og okular er fysisk-psykisk og samtidig psykisk-fy-
sisk. 

Så samyak darshana betyr at når du skal se noe bør synet ditt 
være et indre syn, det vil si også okulært syn. Dere må ikke si at 
noen er en synder. Bare finn grunnen, årsaken som gjorde han 
til en synder. Dette er det som kalles samyak darshana, den 
første delen—å se ordentlig. Samyak betyr å gjøre noe ordentlig, 
på en ordentlig måte. 

Så samyak saḿkalpa. Tidligere filosofer og logikere kunne 
si at mennesket er et rasjonelt dyr; det vil si at mennesket også 
er et dyr, men at dette dyret ledes av fornuft. Men ifølge Ananda 
Marga er ikke mennesket noe dyr. Planter lever, men planter er 
ikke dyr ettersom de ikke kan bevege seg. 

 
* Den progressive nyttegjøringsteorien (Progressive Utilization Theory), en 
sosialøkonomisk teori formulert av forfatteren i 1959. 
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Dyr kan bevege seg og deres mentale evne er også utviklet i 
en viss grad. Mennesket kan også bevege seg og dets mentale 
evne er enda mer utviklet. Men den grunnleggende forskjellen 
på menneske og dyr er at menneskelivet er en ideologisk strøm; 
mennesket beveger seg mot åndelighet. Mens dyr har ingen ån-
delighet, de bare spiser, drikker, sover og dør. Menneskelivet er 
en ideologisk strøm, og dette er den grunnleggende forskjellen 
mellom menneske og dyr. Så hva må et menneske gjøre? Et 
menneske bør bestemme seg tidlig i livet for hva hun eller han 
skal gjøre, hva ens misjon her i livet er. Jo tidligere det skjer 
desto bedre, for da vil du ha større sjanse, større mulighet til å 
gjøre det, til å materialisere, til å omsette dette målet til hand-
ling. 

Dette er samyak saḿkalpa. Et menneske bør beslutte hva 
det skal gjøre—hva ens misjon her i livet er. Misjon—ordet mi-
sjon kommer fra grunnordet mit. Mit betyr å gjøre noe som er 
verdt å gjøre. Å gjøre noe som er verdt å gjøre er misjon. Misjon 
er substantivet for grunnverbet mit—submit, commit, omit, ad-
mit. Ens livsmisjon—dette er den andre nødvendige faktoren, 
samyak saḿkalpa. På sanskrit betyr saḿkalpa fast beslutning. 
«Jeg må gjøre det. Jeg må lykkes i min misjon. Jeg må følge mine 
livsprinsipper.» Denne faste beslutningen er den andre nødven-
dige faktoren. 

Den tredje er samyak vák. Vák vil si motoriske organers ut-
trykk—hender, føtter, tunge osv. De motoriske organenes ut-
trykk, alt du gjør ved hjelp av de motoriske organene, bør være 
til beste for levende vesener. En maur beveger seg. Det kan være 
du dreper den, det kan være du ikke gjør det. Hvorfor skulle du 
drepe den? Du må unngå det. Dette er ordentlig bruk av de mo-
toriske organene dine. Du kan kalle noen noe stygt—et uskyldig 
menneske—eller du kan ikke kalle noen noe stygt. Hvorfor 
skulle du bruke et stygt ord? Ikke bruk et stygt ord. Ordentlig 
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bruk av stemmebåndet. Så du bør bruke alle dine motoriske or-
ganer ordentlig, de utadrettede organene. 

Den fjerde er samyak ájiiva, ordentlig sysselsetting. Du kan 
tjene penger på å stjele, ved å engasjere deg i en mengde sam-
funnsfiendtlige aktiviteter, men det er ikke samyak ájiiva. Det 
du jobber med bør være uskadelig. Det må ikke stride mot noen 
gode menneskers interesse. Slik bør ditt arbeid være. Men dere 
vet at sysselsetting egentlig betyr å holde aktiviteten din, holde 
livskraften din engasjert i jobben. Yrke. Men dere vet at yrke 
ikke alltid er fysisk. Yrket er også psykisk, også mentalt. Det kan 
være at du ikke stjeler fysisk, men mentalt kan det skje. Rent 
fysisk skader du ingen, men mentalt kan du skade noen. Så dette 
er mental sysselsetting. Du må ha et rent mål for ditt fysiske liv 
og for din psykiske evne. Det vil si at du må ikke skade noen 
mentalt heller. Og alt du gjør med sanseorganene dine bør også 
styres ordentlig. Da jeg gikk igjennom samyak vák sa jeg at alle 
de motoriske organenes uttrykk bør styres ordentlig. Nå snakker 
vi om samyak ájiiva. Følger dere med? 

Den femte er samyak vyáyáma. Ser dere, for å utvikle den 
fysiske kroppen gjør dere en mengde øvelser—øvelser med ap-
parater, øvelser uten apparater—en mengde øvelser for å utvikle 
den fysiske kroppen. Men dere bør kjenne til en hemmelighet: 
Når den fysiske kroppen trenes og utvikles skikkelig og det 
mentale legemet blir oversett, da vil slike fysisk sterke personer 
bli noe redusert rent intellektuelt. I så måte er det litt skadelig. 
Det må være balanse mellom fysisk utvikling og psykisk utvik-
ling. I tillegg til å trene fysisk bør en gjøre psykiske øvelser for å 
utvikle det psykiske legemet. Og hva vil skje hvis en fortsetter 
med bare fysisk trening i generasjon etter generasjon? Da vil 
kraniet, hodeskallen, ta til å minske i størrelse, og hjernen vil bli 
mindre og de intellektuelle evnene vil bli stadig mer reduserte. 
Skjønner dere? Dere bør gjøre ordentlige øvelser for den fysiske 
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kroppen, for det psykiske legemet og også for det åndelige lege-
met. Et menneske kan være fysisk sterkt, og i kraft av ordentlig 
psykisk trening kan det være psykisk sterkt, men hvis det ikke 
også trener åndelig, vil vedkommende ikke være mer enn en 
plante, og slike personer kalles for sataner av samfunnet—de er 
blankpolerte sataner. I dagligtale kalles de hyklere. Så det bør 
være samyak vyáyáma, ordentlig trening for den fysiske kroppen 
din, det psykiske legemet ditt, og også for det åndelige legemet 
ditt. Dette er den femte delen. 

Den sjette er samyak karmánta. Sett at du har begynt med 
noe. Nå må du ikke gi opp før den jobben er ordentlig fullført, 
før det er en god avslutning. Fullføring bør gjennomføres or-
dentlig. Dette kalles karmánta. 

I sted var en ácárya i gang med å innvie en person, og jeg sa: 
«Gå og fullfør jobben. Etterpå kan du komme hit.» 

Det vil si at det må være samyak karmánta. Dere skjønner 
hva jeg mener. Dere bør huske dette i privatlivet deres, i fami-
lielivet, i sosialt liv. På hvert eneste område av livet deres bør det 
være samyak karmánta. Ethvert stykke arbeid bør gjennomføres 
ordentlig. 

Så samyak smrti. Hva er smrti? Minne. På sanskrit: 
Anubhútaviśaya sampramośa smrti. Sett at du har en viss erfa-
ring. Du så noe. Du kom over en elefant. Hva skjedde da du så 
den elefanten? Det fant sted en indre psykisk projisering av ele-
fanten i ditt sinn. Etter å ha sett den elefanten blir en annen 
elefant skapt i sinnet ditt som en indre psykisk projeksjon. Så, 
etter noen måneder, eller tre år, eller tretti år, kalles det smrti, 
eller minne, når du greier å gjenskape den elefanten i sinnet ditt. 
Men når du ikke lenger er i stand til å gjenskape den elefanten 
i sinnet ditt, i samsvar med din egen erfaring, vil du si: «Jeg har 
glemt. Jeg husker ikke.» 
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Samyak smrti vil si å huske det som nærer gløden til uopp-
hørlig menneskelig framgang, og andre ting dere kan komme til 
å glemme. Sett at et menneske unødvendig sårer deg følelses-
messig. Hvis dere husker det, vil dere lide av indre smerte, men-
tal lidelse.  Forsøk å glemme det. Det er best å glemme det. Hvis 
dere vil ha fred bør dere glemme det. Men sett at dere har lært 
noe godt; det bør dere huske. De tingene som hører til dette, 
det vil si evnen til å ha med seg, er samyak smrti. Og det beste, 
som dere alltid må forsøke å huske, med de mulighetene hu-
kommelsen deres har, med omfanget av minnet deres, er den 
Høyeste Bevissthets navn, ideen om den Høyeste Bevissthet 
(Parama Puruśa). Dere må ikke glemme den selv et eneste øye-
blikk. 

Det kalles dhruvásmrti når dere er etablert i slik en evne, når 
dere aldri glemmer Den Høyeste Bevissthets navn; når en aldri 
glemmer det faktum at «den Høyeste Bevissthet er med meg», 
«Han er min Høyeste Bestemmelse». En slik mental tilstand, 
eller snarere en slik posisjon, kalles dharmamegha samádhi. 
Man bør virkelig gå inn for å oppnå denne høyeste tilstanden av 
dharmamegha samádhi gjennom å trene på samyak smrti. 

Den siste delen er samyak samádhi. Samádhi vil si at sinnet 
opphører. Hvis en alltid tenker; «Jeg bør tjene penger, penger, 
penger, penger, penger,» så vil penger bli ens mentale ting, ens 
mentale objekt. Vedkommendes sinn vil bli opphengt på penger 
og det vil helt sikkert komme en dag når han eller hun selv vil 
bli penger og hans eller hennes vesen vil bli forvandlet til penger. 
Når en alltid tenker på sin fiende vil en langsomt få alle de dår-
lige sidene som fienden har. Hvor ille er ikke det! Så en bør 
alltid tilskrive alt og alle vesener guddommelighet her i verden, 
til hver eneste ting her i verden. Og hva vil skje som resultat av 
slik tillegging av guddommelighet? En vil bli ett med sitt mål, 
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ett med Gud, en vil bli Gud, en vil oppnå frelse, alle menneskers 
mål. 

Disse punktene er Aśt́áuṋga Márga. Enhver åndelig aspi-
rant, ethvert godt menneske bør kjenne til det og handle deret-
ter. 

30. mai 1979 kveld, Valencia 
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Velg ditt objekt med stor 
omhu 
Jeg fortalte dere, eller jeg har fortalt dere, at et menneske tar 
form av sitt psykiske objekt; det vil si at selve tilværelsen deres 
vil bli forvandlet til deres psykiske objekt. Dere bør derfor velge 
det psykiske objektet deres med stor omhu. 

Det finnes et lite øgledyr som kan forandre farge etter be-
hov. Det kan kunsten å kamuflere seg helt naturlig. Og hva er 
det dette øgledyret gjør? Når det vil være rødt henter det fram 
rødfarge slik at huden blir rød. Dere finner dette lille dyret både 
i ekvatoriale og omkringliggende tempererte områder. 

På samme måte tar et menneske form av sitt objekt og 
denne forandringen av form skjer på to måter. Den ene er 
innad-subjektiv og den andre utad-objektiv. Den ene er ytre 
projisering av det du tenker og den andre er indre projisering av 
det du tenker.  I det ene tilfellet går det konsentrerte sinnet ut-
over, og i det andre tilfellet går det konsentrerte sinnet innover. 
Hva skjer når det skjer utad-objektiv forandring? 

Sett at du befinner deg på et ensomt sted på dagtid. Et mer 
eller mindre ensomt sted. Anta at du på dagtid er alene i et stort 
hus, og noen har fortalt deg at det finnes et spøkelse der—«Spø-
kelse… spøkelse… spøkelse.» Du hørte det. Lydbølgen berørte 
sinnet ditt, berørte den underbevisste delen av sinnet ditt, og 
siden blir du fortalt: «Vet du, hr. X, det finnes et spøkelse her i 
huset.» Og du er hr. X. «Det er et spøkelse her i huset.» Alle 
nervetrådene kollapser. Hva skjer da? Lyden rører bare så vidt 
ved det bevisste nivået i sinnet ditt, og som en utad-objektiv 
skapelse, som en ytre gjenspeiling av ditt eget ektoplasmiske 
stoff, ser du et spøkelse. Og hva slags spøkelse er det du ser? 
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Beskrivelsen av et spøkelse som du leste om i bøker eller som du 
hørte om fra bestemor. «Et sånt spøkelse.» Midt på lyse dagen 
ser du et spøkelse. 

Men her er ikke selve tilværelsen din blitt omdannet til et 
spøkelse. Du er det bevitnende vesenet, du er den som ser spø-
kelset, og en viss del av sinnet ditt gikk ut som en ytre projise-
ring og tok form av spøkelset. Det vil si at spøkelsets selve struk-
tur er av ektoplasmisk art og det ektoplasmaet stammer fra deg. 
Du er skaperen av det spøkelset. I virkeligheten finnes det ikke 
noe spøkelse. Men du vil se mange respektable mennesker som 
vil si: «Ja, jeg har sett det! Ja, jeg har sett det!» Det er ikke feil 
av vedkommende å si det. Han eller hun så det, men spøkelset 
var skapt av vedkommende selv. Det var en ytre objektiv gjen-
speiling eller ytre objektiv projeksjon, eller ytre positiv hallusi-
nasjon.* 

 Og noen ganger kan det hende at folk sier til en herremann: 
«Her finnes det et spøkelse og det spøkelset kan gå inn i krop-
pen din. Du kan bli besatt av spøkelset og da kan bare en erfaren 
djevelutdriver redde deg.» 

«Jeg kan bli besatt av spøkelset og bare en erfaren djevelut-
driver kan hjelpe meg!» Dette kalles å snakke til seg selv. «Spø-
kelse, et stort spøkelse. Stort, svart, digre negler, rødlige tenner, 
med en svart sekk i hendene og med et tau. Noen ganger synlig, 
andre ganger usynlig. Jeg kan bli tatt av spøkelset … spøkelse.» 
Det skjer en indre psykisk projisering og en viss del av personens 
sinn vil bli omdannet til spøkelset og mer enn 90 prosent av 
vedkommendes ektoplasmiske struktur vil bli et spøkelse. 

Kanskje de andre sa: «Det var en gang en heks og hun døde 
her og hun het Henriette. Hun er blitt et spøkelse.» 

Så «Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du?,» spør de. 
 

*  Positiv hallusinasjon innebærer å se noe som ikke er der; negativ hallusina-
sjon innebærer å ikke se noe som er der. 
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«Jeg er Henriette, jeg er Henriette, jeg er Henriette,» svarer 
vedkommende. Hans eller hennes tilværelse er blitt forvandlet 
til et spøkelse, og hvis og så lenge djevelutdriveren ikke kommer 
vil den Henriette ikke forlate kroppen hans; og når djevelutdri-
veren sier: «Hvem er du?» vil han si, selv om han er en herre-
mann: «Jeg er Henriette.» (På fransk uttales det «An-ri-et».) 

«Vil du ikke forlate denne kroppen?» 
«Nei, jeg vil ikke forlate denne kroppen.» 
«Du må forlate denne kroppen.» 
«Nei, jeg vil ikke forlate denne kroppen.» 
«Hva vil du ha? Si hva du vil ha.» 
«Jeg vil ha geitekarri.» 
«Server henne geitekarri.» Selv om vedkommende er en her-

remann, sier djevleutdriveren: «Server henne geitekarri.» 
Så: «Er du fremdeles Henriette?» 
«Jeg forlater kroppen nå.» 
«Hva heter du?» 
«Jeg er Josef.» 
«Hva! Hvor er Henriette?» 
«Henriette har forlatt denne kroppen.» 
Men Henriette var Josefs psykiske skapning. Som du tenker 

blir du. Fikk dere med dere hele prosessen? 

Så hvis et menneske alltid tenker: «Jeg er en synder, jeg er en 
synder, jeg er en synder, jeg er en synder,» hva vil skje i et svakt 
øyeblikk? [hvisker] «Jeg er en synder, jeg er en synder. Jeg kom-
mer til helvete. Presten sa at han ikke vil gi meg adgangskort til 
himmelen. Jeg vet ikke hvem som vil utstede adgangskort til 
himmelen for den presten! Hvis han ikke utsteder adgangskort 
til himmelen så bør han absolutt få adgangskort til helvetet for 
hykleriet sitt!» 

Så dere må ikke utvikle syndskompleks eller synderens 
kompleks i sinnet. I stedet bør dere utvikle en positiv ideasjon: 
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«Jeg er den Høyeste Bevissthets sønn eller datter. Jeg er aldri 
alene. Jeg er en uløselig del av det Høyeste Vesenet.» Hva vil 
skje? Sinnet ditt vil bli styrket. Du vil få en veldig psykisk kraft 
og den psykiske kraften vil feste seg i deg gjennom din medita-
sjon, japa og dhyána. Dette er den positive tilnærmingsmåten 
og dette må dere gjøre. Dere må ikke utvikle syndskomplekset. 
Dere må ikke utvikle underlegenhetskomplekset—«jeg er anal-
fabet, jeg er dum.» Et sånt kompleks svekker også mennesket, 
gjør det mentalt svak. 

Sett at du ønsker å gjøre noe og du sier: «Jeg vil prøve å gjøre 
det.» Hvis du innvilger deg selv dette slakket vil du aldri lykkes. 
Ikke si «jeg vil prøve»; si «jeg vil gjøre det!» Hvis du sier «jeg vil 
prøve» kan det ta mer enn tusen år og utvikle den rette psyko-
logien—å oppnå den nødvendige standarden. Så det er ikke 
spørsmål om å prøve. Spørsmålet dreier seg om å være. Å være, 
ikke å prøve. 

Det var en gang en drukkenbolt. Alle sa: «Leveren din er 
skikkelig skadet, du burde slutte å drikke.» 

Først fikk han en tankebølge: «Ja, jeg bør slutte å drikke. 
Men i dag er ikke rette tidspunkt. Om to måneder—det vi si, 
første nyttårsdag, det er en veldig gunstig dag—da vil jeg slutte 
å drikke, på den dagen.» 

Hva er den indre psykologien? Han får to måneder til å 
drikke på. 

Han tenkte: «Kl. 6 første nyttårsdag skal jeg slutte å drikke.» 
Så hva gjorde han kl. 5:30? Han drakk flere flasker for kl. 6 
skulle han slutte. Så han tenkte: «La oss gå til kirken og jeg vil 
stå foran kirken og si: ‘Jeg har sluttet å drikke.’» Så gikk han 10 
eller 20 skritt framover. Så sa synderpsykologien, hans psyko-
logi: «Å min Gud, du er modig! Å mitt sinn, du er modig! Du 
har sluttet å drikke! Du drakk vin kl. 5:30 og nå er det etter seks, 
si 6:10 eller 6:15. Du er modig. Å sinn, du er en helt og jeg må 
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gi en premie til dette heltesinnet. Å sinn, jeg gir deg nok sprit 
til å fylle magen.» 

Ser dere, dette er drukkenboltens psykologi. Ikke la dere 
forlede av denne psykologien «jeg vil prøve». 

«Nei, ikke jeg vil prøve, jeg vil være. Jeg vil begynne med det 
fra og med dette øyeblikk.» For et menneske, for et perfekt 
menneske, er hvert eneste øyeblikk det rette øyeblikket. Skjøn-
ner dere? Det du vil gjøre kan du begynne med akkurat nå. Ikke 
gi noen premie til sinnet ditt for å gjøre noe godt eller dårlig. 
Selve handlingen din er premien din. Du må ikke kreve noe mer 
premie eller ytterligere premie eller tilleggspremie. Den ene 
handlingen som du gjorde, er i seg selv din premie. Skjønner 
dere hva jeg sier? Handlingen er i seg selv premien. 

31. mai 1979 morgen, Valencia 
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Menneskelige uttrykk og 
menneskelige bevegelser 
Først, menneskelige uttrykk. Hvert eneste levende vesen uttryk-
ker noe ut fra sin kjerne. Menneskelige uttrykk er i så måte 
mange på det fysiske plan: dere synger, dere ler, dere arbeider, 
dere gjør en mengde ting. Men alle disse uttrykkene kommer 
fra ett eneste vesen og ett eneste styrende punkt. Det er flere 
understasjoner, men den styrende stasjonen er den samme. 

Jeg sa i Timmern at den som styrer kalles det noumenale 
vesenet og de uttrykte kalles fenomenale vesener. Du er en gutt, 
Liilánanda—Liilánanda snakker, han danser, han hopper, han 
svømmer, han ruller på bakken—alle de uttrykkene er hans fe-
nomenale uttrykk. Men hva er hans vesen, det styrende vesenet, 
vesenet som en mengde handlingsbølger strømmer ut fra? I 
dette tilfellet, i Liilánandas lille verden, er Liilánanda det nou-
menale vesenet. 

På kriminologiens område er det noumenale vesenet uær-
lighet og alle andre korrupte fremgangsmåter, alle andre krimi-
nelle handlinger, er fenomenale uttrykk. 

Uærlighet fører synd og kriminalitet sammen. I alle andre 
tilfeller er de to forskjellige vesener. Det som ikke støttes av lan-
dets lover kalles kriminalitet, og det som ikke støttes av men-
neskelige grunnverdier er synd. Men dere vet, landets lover er 
skapt av visse personer i landet, av de som er valgt eller utvalgt, 
representant eller konge. En mengde mennesker skaper landets 
lover. Deres beslutning kan være riktig eller gal, men definisjo-
nen av hva som er kriminelt varierer fra land til land, fra lokal-
samfunn til lokalsamfunn. I USA varierer definisjonen av hva 
som er kriminelt fra stat til stat, i samme land. 
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Dere vet at i Japan er det å ta livet sitt verken en synd eller 
noe kriminelt. I India er selvmord en synd under visse omsten-
digheter, men ikke alltid: når en tar livet sitt for et stort antall 
menneskers ve og vel anses det ikke som en synd, men når det 
er et personlig anliggende blir det sett på som synd. Når det 
gjelder kriminalitet i India så er det kriminelt å forsøke å ta livet 
sitt, men det er ikke kriminelt å ta livet sitt. Hvis en forsøker å 
ta livet sitt kan vedkommende bli straffet av myndighetene. 
Hvis en prøver å ta livet sitt i Storbritannia er det kriminelt, og 
hvis en tar livet sitt er det også kriminelt og i så fall vil vedkom-
mende bli straffet—vedkommendes eiendom vil bli inndratt. 
Henger dere med? 

Definisjonen av hva som er kriminelt varierer fra land til 
land, men menneskelige grunnverdier er de samme, ikke bare 
på denne planeten, men overalt i universet. 

Jeg sa akkurat at det hersker uærlighet der synd er det 
samme som kriminalitet. Med menneskelige uttrykk er det sånn 
at ett eneste vesen, en person, er den noumenale årsaken, og så 
finnes det en mengde fenomenale uttrykk. Alle de fenomenale 
uttrykkene avhenger av det ene noumenale vesenet og av det 
noumenale vesenets standard. Hvis en person er god, vil ved-
kommendes uttrykk også være gode. Så vi har behov for at stan-
darden til hvert eneste menneskelig vesen heves. Hvis alle mur-
steiner i rommet er solide vil rommet også være solid; så hvis 
alle enkeltindivider er sterke, hvis de i det minste er moralske, 
vil hele menneskeheten dra nytte av det. 

Det finnes en mengde menneskelige uttrykk på det fysiske 
området. Vi foretar oss mangt og mye, og for disse menneske-
lige uttrykkene på det fysiske området har vi en fysisk kropp. 
Menneskekroppen er den mest kompliserte biologiske struktu-
ren. Det finnes en mengde tilbøyeligheter i menneskesinnet, og 
for å gi uttrykk for de mange tendensene på det fysiske plan har 
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vi en mengde nerveceller, en mengde aktivitetssentra, en 
mengde kjerner i sinnets verden. Og for ytre uttrykk og for å 
motta bølger fra ytre verdener, har menneskekropper en 
mengde nervefibre. Menneskekroppen er den mest kompliserte 
biologiske strukturen. 

Og mennesker er blitt velsignet med noen ypperlige innret-
ninger. Det er himmelvid forskjell på en dyrekropp og en men-
neskekropp. De mest utviklete dyrekroppene—blant visse ape-
grupper—er svært utviklet, men det er himmelvid forskjell mel-
lom deres kropper og en menneskekropp, og det er ikke veldig 
vanskelig å oppdage forskjellen på det mest utviklete dyret og 
det mest underutviklete mennesket. Så menneskekroppen er 
ikke bare fysisk; den er et utsøkt medium for høyere psykiske 
uttrykk. 

Og det tredje menneskelige uttrykket, som andre dyr mang-
ler, er det åndelige uttrykket. En person med høy smak i den 
estetiske sfæren kan glemme å spise og drikke, og en person som 
har utviklet dyp kjærlighet til det Høyeste Vesen glemmer til og 
med alle sine psykiske gjøremål. Hvis du fornærmer en hund, 
og i neste øyeblikk kaller på hunden for at den skal spise, så vil 
den gladelig spise fra hånden din. Men hvis du fornærmer en 
person og ber han eller hun om å spise, så vil vedkommende, 
selv om det er den lekreste mat, ikke takke ja for å bevare sin 
verdighet eller redde seg fra ydmykelse. Mennesker kan til og 
med ta livet av seg som følge av psykisk press. 

Dyr, laverestående dyr, begår også noen ganger selvmord. 
Visse havdyr begår selvmord. Men det skjer ikke på grunn av 
psykisk press, men på grunn av medfødt instinkt. Noen typer 
hval og visse museslag begår kollektivt selvmord. 

Menneskelige uttrykk er altså trefoldige—fysiske, psykiske 
og åndelige. Det åndelige uttrykket er det høyeste og mest sub-
tile uttrykket for menneskelig eksistens. Og her finner vi det 
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egenartete menneskelige. Fysisk sett er hvert enkelt menneske 
en egen art. Ingen er helt som en annen. Selv i en liten familie 
er det variasjoner mellom søsken. To ansikter er aldri de samme. 
På det psykiske plan opptrer mennesker med mange slags ideo-
logier, og de slåss seg imellom bare på grunn av ideologi, og 
ideologi eksisterer i en slags abstrakt sfære og de krangler seg 
imellom. De krangler om religion, om ulike ismer med ulike 
syn, om sport. En vil hevde: «Mitt lag vinner,» mens en annen 
vil hevde: «Men mitt lag kan kjempe»—i fotball eller hvilken 
som helst annen sport. Og det fantes et særs viktig opptrinn i 
Spania, toros eller noe sånt—oksekamp. Folk var veldig opptatt 
av det og tilskuerne slåss gjerne seg imellom, og sånt er ingen 
fysisk kamp, men en psykisk kamp. Men i den åndelige verden 
er det ikke rom for kamp, for det høyeste målet er ett, et eneste 
vesen. 

Så åndelighet er ikke bare det høyeste og nobleste mennes-
kelige særtrekket, men det eneste forenende punktet, den eneste 
samlende plattformen for hele menneskesamfunnet. Det kan 
være at det finnes en mengde menneskeraser: negroid, austrisk,* 
mongoloid, kaukasisk. Blant mongoler er det en rekke malay-
iske, japanske og kinesiske blandinger, tibet-indiske, en mengde 
av dem. Blant kaukasiske har vi nordiske, skandinaver; alpine i 
Sentral-Europa; middelhavere i Italia, Sør-Frankrike, Spania 
og Portugal. Men menneskesamfunnet er ett eneste vesen—
mennesker tilhører det samme ene samfunn. Så her er det Høy-
este Noumenale Vesen det åndelige navet. Menneskene i denne 
siste delen av det tjuende århundret bør styrke dette åndelige 

 
* «Austrikerne var de opprinnelige innbyggerne i Gondwanaland; Gond-fol-
ket—høye og mørke ... Ordet austrik kommer av astra pluss ikon på sanskrit, 
som betyr de som bar våpen (astra). Navnene Australia og Østerrike 
(Austria) kommer av ordet austrik.» Fra «Geology and Human Civilization» 
i A Few Problems Solved 9 og i Prout in a Nutshell 16. 
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navet, bør styrke det Høyeste Noumenale Vesenet, og deres 
universelle slektskap hviler på dette Høyeste Noumenale Vese-
net—de er barn av den samme Høyeste Far. Det Høyeste Opp-
havet er ett; Hans barn finnes i stort antall. Hvis barna krangler 
seg imellom om småting vil det garantert ikke behage den Høy-
este Far. Han har gitt menneskene, det vil si menneskekroppen, 
et utviklet kranium, en utviklet hjerne, utviklete nerveceller og 
nervetråder. Mennesker bør bruke disse ordentlig. Dere bør 
nytte alle deres ressurser maksimalt, og ved å nytte ressursene 
deres vil dere, i de individuelle og kollektive kapasitetene deres 
være ressurser for menneskesamfunnet. 

Nå om menneskelig bevegelse. Hva er bevegelse? Bevegelse in-
nebærer å skifte sted. Puten er der, jeg henter den hit. Stedet 
blir skiftet. Så jeg har gjort noe, en handling er blitt utført. Når 
det gjelder handlinger og uttrykk, det vil si menneskelige ut-
trykk, så har de fire former: 

(1) Menneskelig eksistens på det fysiske plan. Det dere gjør 
på det fysiske plan er den fysiske aktiviteten deres. Når dere gjør 
noe for å opprettholde kroppen deres, for å bevare livet, for å 
sikre individuelt og felles liv er det deres fysiske handling. 

(2) På den andre side er dere ikke bare dyr; bare å spise, 
drikke og sove er ikke alt for et menneske. Et menneske har et 
mer subtilt liv, et mer sjarmerende liv, et mer fascinerende liv. 
Så den fysiske tilværelsen deres beveger seg mot den psykiske 
eksistensen deres, og denne bevegelsen er deres søken etter høy-
ere liv, deres søken etter mer subtilt liv, det vil si deres fysisk-
psykiske bevegelse, som begynner på det fysiske plan og går mot 
det psykiske plan. De fysisk-psykiske aktivitetene deres er arki-
tektur, litteratur, dans, musikk—alt dette utgjør den fysisk-psy-
kiske bevegelsen deres. Og den bevegelsen går fra grovt til sub-
tilt; begynner i den grovere arenaen og går mot den mer subtile 
arenaen. Derfor oppmuntrer jeg dere i Ananda Marga til denne 
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fysisk-psykiske bevegelsen, fordi det vil hjelpe dere i bevegelsen 
mot den mer subtile verden, i å gå mot det høyeste åndelige 
målet. 

(3) Den tredje menneskelige bevegelsen skjer på det rent 
psykiske området. Tankebølgene deres, de mer subtile tanke-
bølgene deres, den estetiske smaken deres utgjør alle den psy-
kiske bevegelsen deres. For fysisk-psykisk bevegelse oppmun-
trer jeg gutter og jenter til å begynne å jobbe med RAWA [Re-
naissance Artists’ and Writers’ Association]-bevegelsen. Som 
dere vet, trengs det ikke avansert intellekt for å gjøre noe i 
RAWA. Ren psykisk bevegelse derimot, ren psykisk utvikling 
fordrer høyere intellekt. Og mennesker bør oppmuntres også i 
den verdenen, ettersom den er enda mer subtil enn fysisk-psy-
kisk bevegelse—det er en rent psykisk bevegelse. Og for dette 
oppmuntrer jeg Ananda Margas intellektuelle til å danne RU*-
klubber. La det skje psykisk utvikling, la det være konflikter og 
samhørigheter i den intellektuelle verden. Dette vil bidra til be-
vegelsen fra grovt til subtilt. Dette er det tredje uttrykket for den 
menneskelig handleevne. 

(4) Og så den siste er psykisk-åndelig bevegelse. I psykisk-
åndelig bevegelse innledes aktiviteten på det intellektuelle plan 
og ender på det åndelig plan. Og når denne bevegelsen, denne 
psykisk-åndelige bevegelsen, bryter gjennom den siste grensen 
for det rene, sattviske prinsippet, blir den intellektuelle bevegel-
sen, det vil si det intellektuelle-åndelige framskrittet, omdannet 
til intuitiv utvikling—det vil si at dere entrer den intuitive arena. 
For intuisjon trenger dere ingen hjerne, ingen nerveceller eller 
nervetråder. Når intuisjonen er utviklet blir dere ett med den 
Høyeste Bevissthet, en blir allvitende, en trenger ikke en gang 
fysisk kropp. Dere trenger ikke å lese en mengde bøker; 

 
* Renaissance Universal. 
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universet finnes i dere, dere er allvitende. Dere vil kunne Spa-
nias historie uten å lese bøker; dere vil kunne Italias geografi 
uten å lese bøker. Det vil si, at når eksistensen deres kommer 
svært nær den Høyeste Bevissthets eksistens blir de to kjernene 
sammenfallende, og da oppnår dere det dere ønsker, og det kal-
les frelse.* 

31. mai 1979 kveld, Valencia 

 
* Ananda Marga filosofi skiller mellom frigjøring (mukti) og frelse (mokśa). 
Sistnevnte er av varig natur, der en går opp i den Høyeste Ikke-Egenskaps-
gitte Bevissthet, mens frigjøring, der en fremdeles er i det skapte universet, 
kan være av midlertidig natur. 
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Alt kommer av noe 
Alt kommer av noe. Noe kan ikke komme av ingenting. Og kil-
den til noe har en iboende forbindelse med sitt uttrykk. Kilden 
kan være grovere eller mer subtil, men den iboende forbindelsen 
vil finnes. Menneskekroppen, det fysiske legemet, med sine ner-
veceller og nervetråder, er i seg selv noe fysisk, selv om det kan 
finnes et psykisk legeme og en psykisk struktur. Strukturer som 
kommer av noe basert på de fem elementene har sinn, det psy-
kiske legemet i seg; potensialet til sinn fantes i den fysiske struk-
turen. Såkalte naturelementer har potensialet til levende sinn i 
seg, og derfor oppstår levende sinn eller mikrokosmoser i dem. 
Hadde det ikke vært noe mentalt potensial i dette universet be-
stående av de fem naturelementene ville menneskesinn ikke 
vært mulig. Og fordi denne fysiske verden har mulighet for å 
uttrykke seg mentalt, har det helt klart sitt opphav i et vesen 
med et enormt psykisk uttrykk. Så mikrokosmoset hadde sitt 
opphav i det vesen som består av fem elementer og dette fem-
foldige elementet hadde sitt opphav i Makrokosmos. Mikro-
kosmoser, som navnet tilsier, er mange. Det finnes utallige mik-
rokosmoser. Men utgangspunktet, kilden, er én. Makrokosmo-
set er ett eneste Vesen. 

Så er dette Makrokosmoset det Forårsakende Opphavet? 
Nei, det er heller ikke det Forårsakende Opphavet, for Makro-
kosmos innebærer en slags bevegelse, og hva er bevegelse? Be-
vegelse betyr å skifte plass. Puten er der, jeg legger den her; dette 
er bevegelse. Det vil si at bevegelse er stedlig forandring. Og hva 
er Makrokosmoset? En bølgende bevegelse. Makrokosmisk be-
vegelse vil si bølge, vil si vibrasjoner. Så Makrokosmisk uttrykk 
eller Makrokosmisk bevegelse fordrer at det finnes rom. Rom-
faktoren må finnes. 
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Og ikke bare det—der det er bevegelse vil det nødvendigvis 
finnes en bakenforliggende intellektuell støtte. Så ikke bare er 
evnen til rom eller romfaktoren en nødvendighet, men også den 
personlige evnen. Og der det foregår handling i den fysiske ver-
den må det også finnes evig tid. Tidsfaktoren må finnes. Så 
Makrokosmoset, som kan fungere innen omfanget av tid, rom 
og person, kan ikke være den høyeste årsak, kan ikke være det 
Forårsakende Opphavet. 

Ettersom det er bevegelighet og mobilitet i denne bevegel-
sen til Makrokosmos må det finnes energi; all slags energi—
livsenergi er også en form for energi. Og hvordan fungerer 
denne energien? Den fungerer ved hjelp av en kognitiv evne—
med støtte av erkjennelse. Uten støtte av erkjennelse er det 
ingen bevegelse, ingen rom-, tids- eller personlig faktor. Så 
Makrokosmoset kan ikke fungere av seg selv. Og Makrokos-
mos’ eksistens er innen arenaen for disse tre grunnleggende re-
lative faktorene.  

Så vi ser at den Høyeste erkjennelse er det forårsakende 
Opphavet eller den grunnleggende årsaken. Og den Høyeste 
Erkjennelse kalles den Høyeste Bevissthet, Parama Puruśa. Så 
for hvert eneste uttrykk her i universet vårt er den Høyeste Be-
vissthet det Årsaksgivende Opphavet, den høyeste årsak, det 
Noumenale Vesenet. Han er den Høyeste Far. Og innen om-
fanget av menneskelig uttrykk, av ethvert levende vesen, finnes 
det fysiske atomer, fysiske celler—og disse fysiske cellene må 
være støttet av erkjennelse for at de skal kunne røre seg og virke. 

Så den Høyeste Bevissthet, den Høyeste Far, står bak hvert 
eneste vesen. Intet menneske, intet uttrykk er noen gang alene 
her i verden. Han er alltid med deg. Vitenskap sier dette, filosofi 
sier dette. Og ikke under noen omstendigheter bør et menneske 
lide av et kompleks av hjelpeløshet eller håpløshet eller redsel. 
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Dere er den Høyeste Bevissthets edle barn, og Han er alltid med 
dere. Dere er aldri alene. 

Han er med universet, det vil si, hele universet er Hans ob-
jekt, Hans gjenstand. Og ikke bare det, Han er også med hvert 
eneste uttrykte enkelte vesen, med hvert eneste individ. Han er 
forbundet med hele verden kollektivt, med den uttrykte verden; 
og enkeltvis er Han med deg. Dere er aldri alene. 

Den Høyeste Vesen, den Høyeste Far, er alltid med deg og 
du er aldri alene. Dette forholdet har to aspekter—en fordel og 
en ulempe. Ulempen er at Han alltid er med deg og derfor kan 
du ikke gjøre noe i hemmelighet. Du kan ikke foreta deg noe i 
kulissene. Og ikke bare det, du kan ikke tenke noe i hemmelig-
het heller. Alt du tenker vil automatisk bli tatt opp av Han. 

Du kan ikke tenke hemmelig. Hvis du sier: «Vet du, vennen, 
vi kan gjøre ditt og datt i største hemmelighet, og jeg tror at den 
Høyeste Bevissthet er kjempeopptatt med dette universet så 
kanskje Han ikke kan høre det jeg sa,» dette vil også bli hørt. Så 
det er ulempen; ingenting kan gjøres i hemmelighet. 

Og «Jeg vil ikke delta i kaośikii i dag. La meg se hva den 
første gruppen gjør. Siden kan jeg også være med, i morgen»—
anta at du tenker sånn, det vil også bli hørt av Han. 

Og den store fordelen—fordelen er en veldig stor fordel, og 
den er—du er aldri alene. Og fordi Han er med deg er du den 
sterkeste personen i universet. Han er med deg. Du er aldri 
alene. Det er den største fordelen. Det er en ulempe, men for-
delen er større enn ulempen. 

Så den menneskelige siden. Hva bør dere gjøre, hva bør vi gjøre? 
I verden, ser dere, på det første stadiet, gikk skapelsen fra 

subtilt til grovt, fra den Høyeste Bevissthet til denne grove ver-
den—fra subtilt til grovt. Bevegelsen gikk fra subtilt til grovt. 
Men i fasen der levende vesener skapes, fra protozoiske til me-
tazoiske celler og så videre, går bevegelsen fra grovt til subtilt. 
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Da oppsto menneskedyrene; protoaper, dyrene fra pliocen-, 
miocen eller oligocentiden. Protoaper utviklet seg til sjimpan-
ser, gorillaer, orangutanger, og deretter til primitivt menneske. 
Bevegelsen går fra grovt til subtilt. Så historien forteller oss at 
framgang går fra grovt til subtilt. I den levende verden går be-
vegelsen fra grovt til subtilt, og det er hver og ens oppgave å 
oppmuntre til denne bevegelsen fra grovt til subtilt. 

Og til grunn for dette ligger det at den mentale evnen, sin-
nets særlige evne, tar form av sitt objekt. Sinnet tar form av sin 
gjenstand. 

I Valencia nylig forklarte jeg hvordan et menneske fanges av 
et spøkelse. Du kan bli fanget av et spøkelse på dagtid. Sett at 
det et eller annet sted fra kommer en antydning om at det skal 
finnes et spøkelse her i huset. Da kan det være at du begynner å 
tenke: «Spøkelse er her i huset, spøkelse—spøkelse.» Automa-
tisk vil det skje en utadrettet psykisk projisering av en viss del av 
den ektoplasmiske strukturen din. Den ektoplasmiske struktu-
ren vil ta form av et spøkelse og du vil se spøkelset midt på lyse 
dagen. Dette spøkelse ble skapt av deg. Du skapte spøkelset og 
det kan hende at du blir drept av det spøkelset. Sinnet tar form 
av sitt objekt. Noen ganger kan du selv, det vil si ditt eget vesen, 
bli forvandlet til et spøkelse fordi du er fylt av redsel. «Spøkelse, 
spøkelse, spøkelse—jeg er et spøkelse, jeg er et spøkelse.» Ved-
kommende vil bli som et spøkelse. Kanskje har du sett det—
personen selv oppfører seg som et spøkelse, vagger med hodet 
og sier: «jeg er et spøkelse». 

Så sinnet har dette potensialet—det tar form av sitt objekt. 
Hvis du sier: «Jeg er en synder, jeg er en synder,» vil du bli en 
synder. Selv om du ikke er en synder, men hele tiden tenker «jeg 
er en synder, jeg er en synder, jeg er en synder» vil du bli en 
synder for den syndingen blir gjenstanden for din mentalitet. Så 
du bør aldri si «jeg er en synder, jeg er en synder, jeg er en 
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synder.» Du bør si: «Å Herre, jeg er ditt barn, jeg er din sønn, 
jeg er din datter. Det er min fødselsrett å sitte på fanget ditt. 
Vær så snill å rens meg.» Dette er måten å gå fram på. 

«Klærne mine er blitt skitne. Vær så snill å rens klærne mine 
og ta meg på fanget ditt.» Sånn bør man gå fram, og ikke: «Å, 
jeg er en synder, jeg er en synder, jeg er en synder.» Si aldri det, 
at jeg er en synder. Ikke bli ledet av dette syndskomplekset eller 
et håpløshetskompleks, eller hjelpeløshet, eller et taper-
kompleks. 

Og i det personlige liv bør du gå den sanne vei, mot det 
Høyeste Mål, mot din Høyeste Far. Ingen er uviktig, ingen er 
ubetydelig. Dere tilhører alle den noble familien for deres far er 
den Høyeste Far. Ingen er uviktig, ingen er ubetydelig. 

Og dere må aldri tenke: «Å, fordi presten ikke ga meg noen 
billett til himmelen vil jeg ikke komme til himmelen.» Nei, nei, 
nei, ikke tenk sånn. Presten har ingen rett til å gi deg en billett, 
og hvem kan gi deg billett til helvetet? Nei, nei, nei, dine gode 
handlinger vil bringe deg nærmere den Høyeste Bevissthet, og 
til slutt vil du bli ett med Han i kraft av din sádhaná, i kraft av 
din okkulte utøvelse. 

Og for å kunne konsentrere sinnet ditt i din okkulte utøvelse 
må du danse og synge kiirtan, for kiirtan er det beste renselses-
middelet. Den renser sinnet, og dens betydning er også veldig 
god. Dens betydning er: «Å Far, jeg skal ta ditt navn og bare 
ditt navn.» Bábá betyr «den næreste og kjæreste.»  

Så mitt råd til dere alle, min retningslinje til dere alle er at 
dere uten frykt bør gå den åndelige vei, og dere bør huske at 
ettersom den Høyeste Bevissthet, den Høyeste Far er din Far 
kan du ikke være en ubetydelig person. Du kan ikke lide av noen 
form for mindreverdskompleks. Du er det Høyeste Vesens strå-
lende barn. 

2. juni 1979 kveld, Lyon 
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Å gjøre mennesket 
universelt 
I går kveld sa jeg noe om potensialet til den menneskelige ekt-
oplasmiske evnen og til den kognitive evnen i den uttrykte ma-
terielle verden. Med andre ord, det finnes utallige potensialer i 
de fem elementene. Dette skjer på det innadrettede stadiet for 
den Høyeste Erkjennelsen. Det betyr at mennesket skapes i den 
innadrettede fasen, på tilbakeveien. Hvem er det som kommer 
tilbake? Den Høyeste Erkjennelsen. Så hvordan bør bevegelsen 
være i menneskets prosess? 

Først, hva er materie? Materie er innkapslet, konsentrert 
energi. Og hva er sinn? Sinn er når materie blir pulverisert, da 
er det sinn. 

Sett at du skal jobbe hardt fysisk; hva vil kroppen din bli da? 
Den vil bli trøtt. Men sett at du ikke utførte noe fysisk arbeid, 
men arbeidet intellektuelt i stedet, si i ti eller tolv timer uten 
stans. Da ville du også kjent deg sliten, og den trettheten ville 
ikke bare være i sinnet, men i kroppen din også, ikke sant? 

Så menneskekroppen er ikke bare en fysisk kropp, men et 
psykisk legeme og også et åndelig legeme. Men i virkeligheten 
kan det ikke finnes noe åndelig legeme. Vi har den fysiske krop-
pen, menneskers kropp bestående av fem elementer; og vi har 
det psykiske legemet, og det psykiske legemet består av flere 
lag—grovt psykisk, subtilt psykisk, overpsykisk og flere lag. Ån-
delighet er den bevitnende faktoren. Den er ikke et legeme. 

Med den er forbundet med kroppen. Alt den fysiske krop-
pen gjør forblir din ånd—din erkjennende evne—knyttet til; 
den vet og ser og bevitner det kroppen gjør. Likeledes er din ånd 
den bevitnende faktoren av dine psykiske skapninger, av det 



Å gjøre mennesket universelt 

159 

sinnet ditt gjør. Den er den bevitnende faktoren. Den er ikke en 
av dine skapninger. 

Og når denne bevitnende evnen forblir knyttet til et enkelt 
individ sier vi at det er den individuelle bevitnende evnen, eller 
jiivátmá, enkeltånd, den enkelte ånd. Og når den kjenner alle, 
hva som helst og alt her i universet er det den Høyeste Erkjen-
nelse, Høyeste Erkjennende Evne. Når ånden vet bare hva 
denne lille gutten holder på med kalles den jiivátmá eller en en-
kel kognitiv evne. Og når det samme vesenet vet alt her i uni-
verset er det den Kosmiske eller Høyeste Erkjennende Evnen. 
Så den høyeste Erkjennende Evnen er den Høyeste Bevissthet, 
Parama Puruśa, den Høyeste Far, Parama Pitá, og den enkelte 
erkjennende evnen er jiivátmá, en enkeltstående ånd. 

Så her ligger forskjellen mellom det Kosmiske og den en-
kelte. Den enkelte vet hva det enkelte sinn og kropp holder på 
med. Sett at en herremann faster og i hemmelighet i et lukket 
rom spiser sjokolade. [latter] «Ingen kommer til å vite dette, 
ingen får vite dette.» Men slik er det ikke. Hans egen erkjen-
nelse vil vite at han har spist sjokolade. Og dermed vil den Kos-
miske Far vite at i et bestemt rom spiste en enkelt kropp sjoko-
lade i største hemmelighet, og den enkelte kroppen tenker 
fremdeles at det at han spiste sjokolade på en fastedag ikke er 
kjent for noen. Det er kjent for alle. Ingenting er en hemmelig-
het. 

«I kveld vil jeg ikke delta når Baba kommer (alminnelig dar-
shan), men jeg vil synge Bábá nám kevalam på gangstien.» Sett 
at person A tenker dette. Men A sine tankebølger vil bli kjent 
også av den Høyeste Far. Den Høyeste Far vil si: «Hmm, A 
tenker dette. Utsted en bannlysing! A vil ikke få delta på noen 
alminnelig darshan.» Ingenting er en hemmelighet.  

Så hva er åndelig utøvelse? Åndelig utøvelse er omdanning av 
den enkelte objektivitet til Kosmisk objektivitet. 
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La meg si dette tydeligere. La oss ta hvilken som helst en-
kelt ting. Det er en eller annen enkelt ting fordi det er bundet 
av—hva? Det er omgitt av grenselinjer. Grenselinjer betyr at 
den statiske kraften har gjort seg gjeldende. Alt som har en 
grenselinje er innen omfanget av alle de tre grunnleggende ev-
nene sattvaguńa, rajoguńa og tamoguńa; det rene prinsippet, det 
muterende, omskiftelige prinsippet og det statiske prinsippet. 
Når tingen er noe begrenset, noe lite—når objektet er lite—er 
subjektet, det subjektive motstykket, den enkelte bevissthet. 

Alltid når noe gjøres finnes det to essensielle vesener, ob-
jektet og subjektet. Og det finnes også en forbindelse mellom 
subjekt og objekt. Det som sees er objektet, den som ser er sub-
jektet, og så er det handlingen med å se som forbinder subjektet 
med objektet. Tre vesener. 

Så når objektet er begrenset, innskrenket, lite, er subjektet 
jiiva—en enkelt bevissthet; et hvilket som helst levende vesen. 
Og når objektet blir uendelig, blir omdannet til det Uendelige, 
da blir subjektet Kosmisk. Subjektet forblir ikke lenger noe be-
grenset, ikke noe enkeltstående. 

Åndelig utøvelse, okkult utøvelse er omdanning av det lille 
objektet til det uendelige objektet. Når du tenker «Denne lille 
kroppen min» er du en enkelt bevissthet. Og når du tenker 
«Dette enorme universelle legemet mitt» er du den Høyeste Be-
vissthet. Når denne enkelte kroppen din er din, kjenner du hem-
melighetene til denne enkelte fysiske kroppen, til det enkelte 
psykiske legemet; og når dette enorme Kosmoset er objektet ditt 
vil du vite alt om dette uendelige rommet. Og det er forskjellen, 
og din åndelige utøvelse er ikke annet enn en utøvelse for å om-
danne lite til stort. 

Denne omdanningsprosessen gjør mennesket universelt. 
Og dets eksistens går utover rekkevidden av tid, rom og person. 
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Og hva skjer da? Det blir ikke bare allmektig, men også allvi-
tende. Det vet alt uten å lese en eneste bok. 

Men når den enkelte ønsker å lære noe, erverve seg hvilken 
som helst form for kunnskap, vil vedkommende måtte gå gjen-
nom en rekke praktiske erfaringer, og også lære fra bøker og 
andre mennesker. Og en annen ting dere bør vite er at hver en-
kelt har så mye hodebry og bekymringer, så mange pessimismer 
og optimismer, så mange konflikter og samhørigheter. 

Men med det Høyeste finnes det ikke noe kompleks av pes-
simisme eller optimisme, det er ikke spørsmål om konflikter el-
ler samhørigheter, ingenting finnes i det ytre. Alt er inni, og 
ingenting er utenfor. Hele universet er innen omfanget av Hans 
sinn, innen rekkevidden av Hans mentale evne, så det finnes 
ikke noe annet vesen, ikke noe annet individ; så spørsmålet om 
konflikt oppstår ikke. 

Hva skal en gjøre for å få fred? En må omdanne sin lille 
objektivitet til uendelig objektivitet; og det er den eneste måten 
å få fred på. Det finnes ingen annen måte. Bare å preke et enkelt 
fredsbudskap vil ikke gi deg noen fred. Du må omdanne deg 
selv fra liten til stor. Det finnes ingen annen måte å gjøre det 
på. 

Åndelig utøvelse, eller egentlig okkult utøvelse, er en øvelse 
i å øke sin psykiske radius. Når en øker sin radius blir den stadig 
større og sinnets rekkevidde og omfang øker. Og når radiusen 
blir uendelig ved å utvide den på denne måten blir aspiranten 
ett med det Høyeste. Så aspiranten blir ett med den Høyeste 
Bevissthet. 

Denne sammensmeltingen med den Høyeste Bevissthet, 
denne høyeste foreningen med den Høyeste Evnen, kalles frelse 
eller frigivelse. Frigivelse i dette tilfellet vil si varig frigjøring. 
Frelse er noe varig—når den er oppnådd, oppnådd for alltid, 
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bevart for alltid—og dette er stadiet av den høyeste sinnsro. En-
hver åndelig aspirant bør kjenne til dette og være uendelig. 

3. juni 1979 morgen, Lyon 
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Den virkelige verdien av 
det menneskelige vesen 
I den forhistoriske verden, på denne kloden vår, ble det første 
språket snakket for omtrent seks millioner år siden. Det oppsto 
språk, men den intellektuelle standarden var svært lav. På den 
tiden fantes ikke en gang stamfedrene til dagens menneskelige 
samfunn, protoapene. 

Moderne mennesker oppsto for om lag en million år siden. 
De hadde språk, men også den gang var den intellektuelle stan-
darden svært lav. 

Selv utviklede apearter har et ordforråd på rundt åtte hundre 
ord. Og de mest underutviklede menneskeartene har et ordfor-
råd på litt over ni hundre ord, mens dagens fransk har mer enn 
fire hundre tusen ord. 

Da de første menneskene lærte å snakke, var uttrykkene de-
res stort sett begrenset til den fysiske kroppens rekkevidde og 
mentale fenomener som hadde med den fysiske kroppen å gjøre, 
og ikke mer enn det. Den antropologiske og arkeologiske his-
torie forteller oss dette. Det ble ikke snakket om menneskelig 
grunnverdier. Mennesket var ikke bedre enn dyr. 

Men med konflikt og samhørighet i den innadrettede pro-
sessen ble det utviklet intellekt. De evige spørsmålene oppsto i 
folks sinn. Hvem er jeg? Hvor kom jeg fra? Hvor skal jeg hen? 
Det første intellektet deres sa: «Hvem er jeg?» Svaret de fikk var: 
«Du tilhører Han, du kommer fra den Høyeste Bevissthet.» 
«Hvor skal jeg hen?» Det neste svaret ble også gitt, det vil si: 
«Den Høyeste Bevissthet er den Bestemmelsen.» Men så kom 
det et annet spørsmål: «Hvem er Du? Hvem er Du, Å Høyeste 
Vesen?» På dette tidspunktet oppstår filosofien. Ifølge 
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historiske kilder var Maharshi Kapila den første filosofen. Han 
levde for omlag 3500 år siden. 

Nå, «Hvem er du?» Ordinært menneskelig intellekt, ikke intui-
sjon, men menneskelig intellekt, har ikke noe svar på dette. 
Hvorfor ikke noe svar? Den fysiske strukturen, den materielle 
strukturen fungerer innen omfanget av de tre grunnleggende re-
lative faktorene—tid, rom og person. Fysiske bevegelser, fysiske 
aktiviteter kan ikke nå utover omfanget av tid, rom og person. 
Virkeområdet for den fysiske strukturen er ekstremt begrenset. 
Og på grunn av begrensningene i dets virkeområde kan den ikke 
nå hinsides startpunktet for individuelle eller felles menneske-
lige strukturer, det samlede menneskelig intellekt. Både det in-
dividuelle og det felles, kollektive menneskelige intellekt har et 
startpunkt, og rekkevidden eller dets aktiviteter kan ikke nå ut-
over dette punktet. Intellektet er henvist til å fungere innen et 
visst virkeområde, fordi der det ikke finnes kan det heller ikke 
fungere. Det vil si, nå det beveger seg mot kilden, når det kom-
mer til startpunktet (for skapelsen), kan det ikke nå hinsides det 
startpunktet ettersom intellektet ikke kan fungere hinsides 
startpunktet. Det kan bare fungere innen rekkevidden av sinnets 
funksjonelle omkrets. Og dette var den hovedsakelige utford-
ringen for individuelle sinn. Og det Høyestes eksistens og egen-
skaper og ikke-egenskaper finnes alle utover sinnets omkrets. 
Menneskesinnet fungerer innen begrensningene av tid, rom og 
person. 

Og hva skjer når sinnet prøver å komme i kontakt med Han? 
Sinnet opphører. Og når sinnet vender tilbake fra den Høyeste 
berøringen kommer sinnet igjen innen omfanget av tid, rom og 
person. Det kan ikke uttrykke følelsen, den følelsen det hadde, 
som det erfarte da det nådde hinsides omfanget av tid, rom og 
person, fordi dets funksjonelle virkeområde kan ikke nå hinsides 
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tid, rom og person. Og da det nådde utover den rekkevidden, 
som et resultat av konsentrasjon, opphørte sinnet. 

Så det er mulig for mennesker å føle den Høyeste Bevissthet 
med intuisjonen sin, men ikke med intellektet sitt. Den Høyeste 
Bevissthet er noes som kan berøres med intuisjonen din og ikke 
med intellektet ditt. På det vediske språket kalles intuisjon 
bodhi og intellekt kalles buddhi. Det Høyeste er utenfor rekke-
vidden til ditt buddhi. Det er innen rekkevidden av din bodhi. 

Da bodhi utviklet seg etter tusenvis av år følte, forsto og 
innså de menneskene at det finnes visse menneskelige grunn-
prinsipper. Og der finnes grunnverdiene for menneskelig eksis-
tens. Etter å ha forstått dette innså noen mennesker det men-
neskelige vesens virkelige verdi. Og de innså også at det eneste 
målet med menneskelig eksistens er den Høyeste Bevissthet. 
Det kan ikke finnes noe annet mål. 

Og den eneste menneskelige utvikling er menneskets beve-
gelse mot den Høyeste Bevissthet, og ikke på noe annet livsom-
råde kan det finnes utvikling. Utvikling vil si framskritt på det 
åndelige området og ikke på noe annet område. Menneskelig 
framskritt har ingenting med religioner å gjøre; menneskelig 
framskritt har alt å gjøre med menneskers okkulte bevegelse, det 
vil si med bevegelse mot det Høyeste å gjøre. 

Og denne bevegelsen mot det Høyeste er syntesens beve-
gelse. Alle andre bevegelser, alle andre tilnærminger er analy-
tiske, omdanning av en til mange, men denne bevegelsen mot 
det Høyeste, den Høyeste åndelighet, er omdanning av mange 
til én. Fra heterogenitet til homogenitet. 

Alle andre bevegelser er bevegelser fra homogenitet til he-
terogenitet. Og dette må ikke oppmuntres hvis menneskeheten 
skal gjøre framskritt. Hvis menneskeheten skal bevege seg sam-
men framover må ikke menneskeheten ha noe å gjøre med den 
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analytiske tilnærmingen til livet; tilnærmingen må alltid være 
synteserende. 

Det første utviklete menneskespråket var det vediske språ-
ket. Men den gang fantes det ikke skrift. De vediske arierne som 
snakket vedisk for rundt femten tusen år siden kunne ikke 
skrive. De lærte å skrive for rundt 5600 år siden. De Makrokos-
miske ideene deres, deres overjordiske ideer, deres Høyeste es-
tetiske tilstander ble alt sammen overført muntlig til disiplene, 
men kunne ikke nedtegnes ettersom det ikke fantes noen A-B-
C; ingen alfa, beta, gamma. 

Denne bevegelsen framover mot åndelighet hadde ingen 
systematisk fremgangsmåte. For omtrent sju tusen år siden var 
det den Store Shiva som satte alt i en systematisk form, en sys-
tematisert struktur, og det er yoga, det er tantra. Det samme ble 
gjort igjen for omtrent 3500 år siden av den Store Krśńa. 

I denne åndelige marsjen, bevegelsen mot det åndelige na-
vet, ble menneskeheten noen ganger fordervet, degenerert som 
følge av manglende ordentlig ledelse, og under slike omstendig-
heter led menneskene av syndspsykologi, et syndskompleks. Jeg 
sa til dere at dere ikke må si: «Å Herre, jeg er en synder, jeg er 
en synder» for det vil utvikle syndspsykologien. Selv om du 
egentlig ikke er en synder vil du bli det hvis du snakker sånn, 
hvis du tenker på den måten. Det er feil psykisk tilnærming. Og 
noen folk utnyttet dette syndskomplekset og skapte en masse 
forskjeller, masse grupper, en mengde ulikheter i dette mennes-
kesamfunnet som i virkeligheten er ett eneste vesen. 

Det menneskelige samfunn er ett eneste vesen. Men de fol-
kene arbeidet for å skape splid i dette ene vesenet. De utdannete 
og intellektuelle i dette tjuende århundret bør gå inn for å redde 
seg og også redde de uskyldige massene fra utbyttingen, fra de 
fysisk-psykisk-åndelige utbyttingene de lider under. 
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Også i tidligere tider ble folk fordervet som følge av mangel 
på ordentlig ledelse. I massenes sinn hersket det et synds-
kompleks, og den gang for lenge siden erklærte den Store Krśńa 
uforbeholdent: 

Apicet sudúrácáro bhajate mám ananyabhák; 
So’pi pápa vinirmukto mucyate bhavabandhanát. 

Den Høyeste Bevissthet (Parama Puruśa), den Høyeste Far 
(Parama Pitá), sier at selv om du er den verst tenkelige synder—
som selv syndere hater som en synder—hva vil skje? Bhajate 
mám ananyabhák. Hva vil skje hvis du søker tilflukt i den Høy-
este Bevissthet? Den Høyeste Bevissthet vil redde deg fra alle 
de syndenes dødelige slangerenneløkker.  (Slangerenneløkke, 
dere, det er en renneløkke som fanger en slange slik. [viser] Det 
kalles en slangerenneløkke—serpentine noose.) Og hva vil skje 
med dem som søker tilflukt, de som søker seg til den Høyeste 
Bevissthet? Den Høyeste Bevissthet vil redde dem fra denne 
syndens slangerenneløkke. Så en må ikke være redd for synd, en 
bør være fri for alle bekymringer og all angst som har med synd 
å gjøre. 

Så ingen bør lide av et underlegenhetskompleks eller syn-
ders kompleks. Når den Høyeste Far er med en, hvorfor skal en 
lide av et slikt kompleks og hvorfor skal vedkommende gå til 
Faren og si: «Å Far, jeger en synder, jeg er en synder, jeg er en 
synder»? Far vil gjøre det nødvendige. Vedkommende bør 
overgi seg helt for det Høyeste Vesens alter, for den Høyeste 
Fars alter, det er det vedkommende bør gjøre. So’pi pápa vin-
irmukto mucyate bhava bandhanát—og med det oppnå den 
høyeste tilstand. En vil oppnå den høyeste lykksalighet. Så 
ingen må lide av noen form for kompleks, noen form for taper-
mentalitet. Den Høyeste Bevissthet er med deg. Hvis du har 
begått feil eller synd, bevisst eller ubevisst, så vil din anger og 
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det at du synger kiirtan helhjertet fri deg fra alle synder. Så 
fremtiden din er alltid lys, aldri mørk, aldri mørk. 

3. juni 1979 kveld, Lyon 
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Den universelle familie 
Det evige spørsmålet er: Hvor er du kommet fra? Ettersom du 
er kommet hit er du helt sikkert kommet fra et bestemt sted. 
Hvorfra er du kommet, hvor vil du gå og hva kan du gjøre? Hvor 
kommer de felles og individuelle verdenene fra? Dere vet, ing-
enting kan ødelegges. Alt her i verden er uforgjengelig. Ingen-
ting blir endelig ødelagt. Det som kalles ødeleggelse er ikke an-
net enn forvandling, en endring av form. Når en liten gutt på 
fem år blir en ung mann på 25 år, vil du ikke finne den lille 
gutten på fem. Men er den gutten død og borte? Nei, han lever 
i den unge mannen på 25 i en forandret form, i en omdannet 
form. Så ingenting blir ødelagt. Og ingenting kommer av ing-
enting, alt kommer av noe. 

Dette menneskesamfunnet, denne dyreverdenen, dette 
planteriket—alle kommer de fra en bestemt kilde, og den kilden 
er den Høyeste Bevissthet (Parama Puruśa), det Høyeste Vesen, 
den Høyeste Far, hvis avkom er alle. Han er det Høyeste Opp-
hav, det store Far som skaper alt. Mennesket har den samme 
kilde både i individuelt og felles liv, det samme opphavet. Den 
Høyeste Bevissthet er den Høyeste Skaper. 

Den andre delen, den andre fasen av spørsmålet er—Hvor 
befinner folk seg? For å romme noe trenger du en beholder. Her 
er dere i Aten by. Det er beholderen. Denne byen Aten er om-
gitt av landet Hellas. Det er byens beholder. Dette landet Hellas 
er holdt av denne jorda, denne planeten jorda. Og denne plan-
eten er omgitt av hele solsystemet—sol, måne og planeter. Og 
dette solsystemet er omgitt av, holdt av den Høyeste Bevissthet, 
det Høyeste Vesen. Så alle mennesker og andre vesener kommer 
fra den Høyeste Bevissthet, befinner seg i den Høyeste Bevisst-
het, og forlater til slutt denne verden. Sånn er det for alle—
menneske eller dyr eller plante. Den som kommer, går. «Ya 
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ágacchati sah gacchati.» Den som er kommet vil forlate. Ingen 
vil være her i verden for alltid ettersom bevegelse er selve syste-
met her i universet. 

Alt beveger seg. Denne jorda beveger seg, sola beveger seg 
også, og med det hele verden. Ingenting står stille. Alt vil måtte 
bevege seg. Så de som er her i verden vil også bevege seg med 
denne verden i bevegelse. Og hvor vil de gå? Hva er målet deres? 
De må vende tilbake til den Høyeste Bevissthet som de kom fra. 
Så Han er startpunktet, Han er opprinnelsespunktet, og Han er 
sluttpunktet for alle skapninger. Dermed er det et iboende 
slektskapsbånd mellom mennesker, mellom levende vesener. 
Dere er alle åndelige aspiranter. Dere er alle hengivne. Dere vil 
alle bli ett med Skaperen. Dere bør huske dette menneskehetens 
iboende bånd. Forsøk å hjelpe andre så mye dere kan, for det er 
Forsynets ønske at alle vil marsjere videre i størst mulig samar-
beid. Og hvis dere beveger dere på den sanne vei i det universelle 
slektskapets ånd er seieren deres. den Høyeste Bevissthets vel-
signelse er alltid med dere. 

11. september 1979, Aten 
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Han tenker og vi 
fornemmer 
Der det ikke finnes vibrasjon, ingen pulsering, er det ikke liv. 
Og derfor beveger alt seg i dette universet vårt. Ingenting står 
stille, ingenting er stasjonært; alt vil måtte bevege seg. Og hvor-
for må alt bevege seg? Fordi alt vi ser, alt vi tenker, og alt som 
kommer innen rekkevidden av våre inferenser beveger seg i det 
Kosmiske Sinn, beveger seg i den Høyeste Bevissthets (Parama 
Puruśas) sinn. Han tenker og vi fornemmer. 

Alle inferenser strømmer fra det Kosmiske Sinn, fra den 
Høyeste Fars sinn. Dere danser, dere vil fortsette å danse; men 
disse dansene danser dere i den Høyeste Bevissthets sinn. Dere 
danser i Hans sinn; dansene deres skaper en særlig vibrasjon i 
sinnet Hans; det gir Han glede. Dere gjør godt arbeid; ditt gode 
arbeid skaper en særlig vibrasjon i sinnet Hans; det gir Han 
glede. Hva enn godt du gjør så gir det Han glede. Uansett hva 
slags gode tanker du oppmuntrer til eller nyter så gir det Han 
glede. Uansett hva godt du gjør så gjør du det for å glede Han, 
for å tilfredsstille Han. Og hvis din handling tilfredsstiller Han, 
vil Hans tilfredsstillelse tilfredsstille deg også. 

Så alt er i bevegelse her. Ingen kan stå stille; selv ikke polar-
stjernen er ubevegelig. Sola vår står ikke stille; den går rundt i 
Kosmos sammen med resten av denne planetariske verden. Det 
finnes en mengde stjerner, en mengde soler—stjerner som so-
ler—en mengde stjernetåker; alle beveger de seg. Ingen er ube-
vegelig, ingen står stille. Kroppene deres beveger seg, sentimen-
tene deres, instinktene deres som er knyttet til kroppen deres 
beveger seg. Sinnene deres beveger seg. Alt beveger seg. Denne 
bevegelsen deres er forskjellig fra andre dyrs bevegelse, andre 
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skapte vesener, for det særlige med mennesker er at de finner 
glede i mer subtile bevegelser. Og disse subtile bevegelsene, eller 
mer subtile bevegelsene, er karakteristisk for mennesker. Dere 
får mindre glede av et grovt objekt enn av et subtilt objekt. Dere 
får mer glede av et subtilt objekt. Grov dans kan ikke gi dere så 
mye glede som klassisk dans kan. For menneskelig bevegelse, 
menneskelige tendenser, går mot det subtile, det mer subtile og 
det mest subtile. 

Hvert eneste levende vesen ledes av visse instinkter. Planter 
har instinkter, dyr har også instinkter, men menneskets instink-
ter er færre enn menneskets psykiske tilbøyeligheter. Det vil si 
at hos mennesker er tilbøyelighetene sterkere enn instinktene; 
og her finner vi den grunnleggende forskjellen på et dyr og et 
menneske. 

I søken etter mer subtile objekter innså mennesket at det 
mest subtile her i universet, som alle bølger, alle uttrykk, strøm-
mer fra er mitt Høyeste Mål. Og det Høyeste Målet, det mest 
subtile objektet, den evige kilde til alle inferenser, er mitt mål, 
er min Høyeste Bevissthet, er min Høyeste Far. Så en åndelig 
aspirant må alltid huske at målet ikke er noe fysisk eller noe 
psykisk. Det eneste målet er navet i dette universet, kjernen i 
dette Kosmologiske systemet, den Høyeste Bevissthet, den 
Høyeste Far. 

 All menneskelig higen kulminerer i det punktet. Alle men-
neskelige begjær og lengsler sammenfaller der, med den særlige 
bestemmelsen. Dere gutter og jenter, dere er alle åndelige aspi-
ranter. Dere er alle utviklete mennesker. Dere bør huske denne 
grunnleggende sannheten.  

Reykjavik; presis tidsangivelse mangler 
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Menneskelivet og dets 
mål 
Temaet for dagens foredrag er menneskelivet og dets mål. Men-
nesker er her på jorda i et svært kort tidsrom. Og i dette korte 
tidsrommet har de så mange oppgaver de skal utføre. Når tids-
rommet er kort, bør en ikke kaste bort et øyeblikk. Og det er 
best at de kjenner målet og veien helt fra livets begynnelse. En 
bør ikke vente til alderdommen med dette. En bør tidlig i livet 
gjøre seg kjent med den rette vei og det rette reisemålet eller 
bestemmelsen. Men hva er målet, og hva er veien? Det er spørs-
målet. 

En mengde bøker, en mengde skrifter sier en mengde ting: 
«Gjør ditt.» «Gjør datt.» Så hva skal en gjøre? En vanlig person 
klarer ikke å fatte hva en bør gjøre og hva en ikke bør gjøre. Det 
er så mye en burde og ikke burde gjøre. Åndelige aspiranter be-
griper ikke hva de burde gjøre. De store menneskene som nådde 
målet sier: «Ikke bli villedet av utallige bøker og utallige teorier 
og utallige dogmer. La deg lede av de anerkjente yogiene.»  

Hvem er en yogi? Og hva er yoga? Det finnes så mange de-
finisjoner fra utallige lærde. Men det aksepterte yogiske prin-
sippet er Saḿyoga yoga ityukto jiivátma Paramátmanah—«yoga 
er forening av det enkelte selv med det Høyeste Selv.» 

Andre hevder at yoga vil si Yogashcittavrttinirodhah, og at 
den som er blitt etablert i denne utøvelsen er en yogi. Og hva er 
Yogashcittavrttinirodhah? Nirodha betyr opphør. Cittavrtti-
nirodha betyr opphør av alle psykiske tilbøyeligheter. Dere vet 
at hvis samtlige psykiske tilbøyeligheter blir brakt til opphør vil 
sinnet bli uvirksomt. Men at sinnet ikke fungerer vil ikke si at 
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du har nådd målet. Når noen er bevisstløs er sinnet også uvirk-
somt. Så denne definisjonen av yoga kan ikke godtas. 

En annen definisjon av yoga er Sarvacintáparityágo 
nishcinto yoga ucyate. «Stadiet der sinnet er tomt for tanker kal-
les yoga.» Men når sinnet blir tomt for alle tanker er dette også 
et stadium av vakuum. Det kan ikke være yoga for ordet yoga 
betyr forening, og tanketomhet er et negativt stadium. Cittav-
rttinirodha, opphør av tendenser, er også et negativt stadium. 

Den korrekte tolkningen er «Yoga er forening.» Forening av 
hvem med hvem? Saḿyoga yoga ityukto jiivátma Pa-
ramátmanah. «Forening av det enkelte selv med det Kosmiske 
Selv er yoga.» Tilstanden der det lille jeget ditt blir ett med ditt 
store jeg er tilstanden av yoga. Og den åndelige aspiranten som 
har oppnådd den tilstanden er en yogi. Dere må følge yogiens 
vei. 

Og hvor finnes bestemmelsen, livets mål? Det er gjemt i din 
jegfølelse. Det ligger skjult i din jegfølelse. 

Hva er jegfølelsen? Alle har en følelse av jeg. «Jeg gjør.» «Jeg 
er Mr. Kennedy.» «Jeg er den-og-den.» «Jeg tilhører Island.» 
«Jeg er Josephine.» «Jeg er eieren av dette huset.» «Jeg drar til 
flyplassen for å motta Bábá.» [latter] Så mange jeg, en masse 
jeg. 

Så hva er «jeg»? Når du kommer i kontakt med noe, med 
noe ytre, er øyet subjektet i den første fasen—dette øyet [gesti-
kulerer], ikke pronomenet jeg [«eye», ikke «I»]. Øyet ditt er sub-
jektet, og den gjenstanden som du ser er objektet, Så i første fase 
er øynene dine jeg. 

Hva skjer så? Disse øynene er kun inngangsporter til syns-
sansen din. Og synsnerven er mediet. Så da blir dette særlige 
punktet i hjernen, som styrer synsnerven, subjektet, og disse ytre 
øyene er objekter. Så i den andre fasen blir et visst punkt i hjer-
nen din jeg, og disse fysiske øynene er objektet.  
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Deretter, i den tredje fasen blir ditt handlingsjeg—jeg gjør, 
jeg ser, jeg spiser—subjektet. Det jeget er ditt jeg. Og den sær-
lige delen av hjernen er objekt-jeget. 

Det objekt-jeget kan ikke se uten din støtte. Sett at du be-
veger deg på veien og tenker på noe; at handlingsjeget ditt er 
opptatt av noe annet. Hvis det da dukker opp en elefant foran 
deg så vil du ikke se den—fordi du går i dine egne tanker. Så 
det handlingsjeget er jeget, det indre jeget, med hvis tillatelse 
den særlige delen av hjernen ser det ytre objektet ved hjelp av 
øynene dine, dine synsporter. 

Og til slutt, følelsen av at jeg er til, «jeg er». Men dette jeget 
er heller ikke det Høyeste jeg. «Jeg finnes» er ikke det Høyeste. 
Bak den følelsen av at jeg er finnes det et annet jeg: «jeg vet at 
jeg er». Alle vet at en er til, at en finnes. Det vitende vesenet 
som vet dette, er jeget, og det eksisterende vesenet, jeg er til, er 
den andre fasen av jeg, ikke dette endelige jeget. 

Og så har vi det universelle Høyeste jeg, som vet at du vet 
at du finnes. Hvem vet at du vet at du finnes? Det jeget er det 
Høyeste Jeg, det Jeget er den Høyeste Bevissthet. Det Jeget er 
den Høyeste Bevissthet. Og for det Jeget bruker folk flest be-
tegnelsen Gud. Ingenting kan gjøres i hemmelighet. Det Jeget 
ser alt. Og hvis du alltid er bevisst det faktum at det Høyeste 
Jeg ser alt du gjør—og ikke bare alt du gjør, men alt du tenker—
så vil du ikke bli fordervet, du vil ikke degenerere i livet ditt. Og 
det Jeget er bestemmelsen, det Jeget er den endelige sluttstasjo-
nen for alle dine marsjer gjennom ulike uttrykk for tendenser. 
Så opphør av sinn, eller å tømme sinnet for alle tanker, er ikke 
siste ord i yoga. Siste ord er: Å føre ditt individuelle høyeste jeg 
mot det universelle Høyeste Jeg, og forene ditt individuelle høy-
este jeg med det universelle Høyeste Jeg. Det er siste ord i yoga. 

Det målet, den bestemmelsen er siste ord. Men hva er 
veien? Hvordan bør en tenke? Hvordan gjør en det? Hvordan 
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kommer en i nærkontakt med Han? Hvordan blir man ett med 
Han—hvordan bli forenet med Han? Noen sier: «Fortsett å 
gjøre gode handlinger, da vil du komme i kontakt med Han?» 
Men la oss se på hva som er hva. Her framholder noen: «Følg 
handlingsevnens vei og du vil bli ett med Han.» Hva er hand-
ling? Hva er handlingsevnen? Handling vil si at noe skifter sted. 
Puten er her … nå er den der. Stedet er endret. Så jeg har utført 
en handling. Handling vil si endret sted. Så på det fysiske plan 
er dere alltid involvert i handlingsevner og i endringer av sted. 
Vi beveger oss, vi er kjærlige, vi spiser, vi ler—vi gjør en mengde 
ting. Alle er handlinger. Men kan en komme i kontakt med 
Han i kraft av sin handlingsevne? Og det er noe annet også; 
handling kan føre deg mot målet, mot det Universelle Selv, eller 
handling kan ta deg bort fra det Universelle Selvet. Det kan fin-
nes dårlige handlinger. Så kanskje en kan nå målet i kraft av sin 
handlingsevne, kanskje ikke. Med handlingsevnen kan det være 
at en når målet, eller ikke. 

Og noen sier: «I kraft av ens kunnskap, åndelig kunnskap 
vil en oppnå frelse, vil en nå målet.» La oss se. Hva er kunnskap? 
Ordet kunnskap er et veldig gammelt ord, ca. femten tusen år 
gammelt. Det opprinnelige ordet er jiṋánam, et ord på Sanskrit, 
et gammelt sanskritord—ca. femten tusen år gammelt. Jiṋánam. 
Fra jiṋánam utviklet det seg til g’e’no på eldre latin. Fra g’e’no 
er det blitt til know på modern engelsk. Selv om k’en er stum er 
k fremdeles med ettersom grunnverbet er kenow. K-E-N-O-
W. Så hva er jiṋána? Kunnskap er subjektivisering av ytre ob-
jektivitet. Anta at du har en elefant foran deg. Når du subjekti-
viserer den elefanten gjennom ytre-indre projisering, når den 
elefanten blir et indre objekt gjennom ytre-indre projisering, og 
du har subjektivisert elefanten, kan vi si at du har «kjent» ele-
fanten. Denne subjektiviseringsprosessen kan være ytre-indre 
subjektivisering eller ren indre subjektivisering. Når den er rent 
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indre, er det genuin åndelig kunnskap. Men denne fasen av rent 
indre er den andre fasen. Den første fasen er ytre-indre. Og i 
denne kunnskapssfæren kan det skje forfall for i den første fa-
sen, når den er ytre-indre, kan det ytre objektet være godt eller 
ikke. Det kan føre deg mot den grove verden av grov nytelse, og 
i så fall vil det være forfall. Du vil komme lavere enn den men-
neskelige standard. Så gjennom kunnskap, eller evnen til sub-
jektivisering, kan resultatet bli i din favør, eller ikke. Resultatet 
kan være av åndelig natur, eller ikke. 

Nå gjenstår det tredje forløpet. Det er hengivelsens forløp. 
Hva er hengivelse? Hengivelse er å trekke tilbake alle dine ten-
denser fra alle ytre objekter, og også fra alle psykiske objekter, 
eller psykisk næring, og lede den samlede tendensen mot det 
Høyeste Universelle Jeg. «Å Høyeste Vesen, å Høyeste Bevisst-
het, jeg elsker ingen annen, jeg elsker Deg.» Og hvorfor elsker 
jeg Deg? 

I den første fasen sier den åndelige aspiranten, den åndelige 
hengivne: «Å Herre, jeg elsker Deg. Hvorfor? Fordi jeg blir til-
freds ved å elske Deg. Og for ingenting annet. Jeg vil ikke ha 
noe av Deg. Jeg vil ikke ha noe av Deg. Jeg vil ha Deg. Jeg vil 
ikke ha noe av Deg. For hvis jeg ønsker meg noe av Deg, vil det 
noe være noe ytre, noe av den objektive verden. Og alt i den 
objektive verden er endelig. Og et endelig objekt, eller de ende-
lige, begrensete objektene kan ikke gi meg varig glede.  Men, å 
Høyeste vesen, å Høyeste Bevissthet, Du er uendelig. Du har 
uendelig med kvaliteter og kvalifikasjoner. Så hvis jeg får Deg 
vil jeg få uendelig glede av Deg. Derfor er Du mitt mål, og ikke 
de objektene jeg forventer, eller forventet fra Deg tidligere.» 
Dette er den første fasen av hengivelse. 

Men i den endelige fasen av hengivelse sier den hengivne: 
«Nei, nei, nei. Jeg elsker deg ikke fordi jeg blir tilfreds ved å 
elske deg. Jeg elsker Deg fordi jeg vil at min kjærlighet skal gi 
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deg glede. Min kjærlighet er bare for å gi deg glede, ikke for å 
gi meg glede. For å gi Deg glede elsker jeg Deg. Jeg vil ikke ha 
noen ting. Og jeg vil ikke ha Deg—jeg vil at jeg skal være Din. 
Jeg vil ikke ha Deg—jeg vil at jeg skal være Din.» 

Dette er den endelige fasen av hengivelse, og dette er det 
siste ordet i bhakti, eller hengivelse. Så den åndelige vei er veldig 
enkel, den er på ingen måte komplisert. Ditt mål er det Høyeste 
Jeg, det Høyeste Universelle Jeg, den Høyeste skaper. Jeg sa ak-
kurat nå, hengivelse for hvem? I vanlige ordelag bruker vi ordet 
Gud for det Høyeste Vesen—den Høyeste skaper (generator på 
engelsk), styrer (operator på engelsk), og ødelegger (destroyer 
på engelsk). For Generator er det g, for Operator er det o, og 
for Destruction, Destroyer, er det d. G-O-D. Han er målet. Og 
ingen annen ting i dette universet kan være ditt mål eller din 
bestemmelse. 

En gang sa jeg at ordet bestemmelse alltid bør være i entall 
og aldri «bestemmelser»—fordi målet er ett Eneste Vesen. Be-
stemmelse kan ikke stå i flertallsform. Og det andre er at din 
tilnærmingsmåte bør være hengivelsens tilnærmingsmåte. Du 
vil ikke oppnå Han ved å lese masser av bøker eller bli en 
bokorm. Det finnes en mengde ormer i bøker. Og blir de frelst? 
Kommer de i kontakt med det Høyeste vesen? Nei, nei, de er 
ordinære insekter, skitne insekter. Mmm. Og de som tror at de 
vil oppnå Han gjennom handlingsevne blir til slutt oppslukt av 
å bekjempe hverandre. «Jeg gjorde ditt, jeg gjorde datt, jeg er 
ikke noe vanlig menneske»—sånn. 

I hengivelse er det ikke rom for å bli oppblåst av forfenge-
lighet. For i hengivelse vil du til slutt overgi deg selv. Du vil til 
slutt ønske: «Å Herre, jeg elsker Deg bare for å gi Deg glede. 
Og, å Herre, jeg vil ikke ha Deg, Du kan bare ta meg som Din.» 
En må følge yogiens vei, og en må godta det Universelle Vese-
net som sitt høyeste mål. Det finnes ikke noe alternativ. 
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Ettersom det universelle jeg er den Høyeste Skaper, den Høy-
este Generator, er alt her i universet Hans avkom, og Han er 
opphavet. Han er den Høyeste Far. Du har en familierelasjon 
til det høyeste Vesenet, og ikke bare en ytre formell relasjon. 
Han er din, og du bør også huske at ingenting er ytre for Han. 
Alt er indre, ingenting er utenfor. Så du er blitt skapt av Han 
og du er i Han, og, fordi Han er ditt høyeste mål, vil du til slutt 
være med Han, vil du bli ett med Han. Her trenger du ingen 
bestemt utdanning, ingen kunnskap om filosofi, og ingen ander 
ytre egenskaper. Den høyeste kjærlighet for det Høyeste Uni-
verselle vesenet vil gjøre deg ett med Han. 

18. September 1979, DMC, Reykjavik
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Å redde menneskeheten 
Vise mennesker sier at det har vært en mengde kriser i mennes-
kenes samfunn tidligere. Krise er helt naturlig for noe som be-
veger seg. Der det er bevegelse er det strid—strid mot jordas 
stillstand. Til alle tider har det oppstått kriser i bevegelser, kriser 
i ulike grener av sivilisasjonen, kriser innen utdanning, og så vi-
dere. Men i dag står hele det menneskelige samfunnet overfor 
en fullstendig sivilisasjonskrise, en særlig krise på det eksisten-
sielle området. Menneskesamfunnet må nå bestemme seg for å 
leve eller dø. Hvis denne nedrakkingen og intoleransen blir opp-
muntret har menneskeheten ingen fremtid—fremtiden er 
mørk, fremtiden er beseglet for alltid. Men som dere vet, jeg er 
ikke pessimist. Jeg er alltid optimist. Og jeg ønsker at mine søn-
ner og døtre skal være optimister. Og jeg vil at de skal kjempe 
mot dette signalet for menneskehetens død, og seire. 

Og jeg er sikker på at dere gutter og jenter vil være optimis-
ter; og det er deres oppgave å redde menneskeheten. Og jeg hå-
per at dere vil være i stand til å redde menneskeheten, for akku-
rat som jeg er dere også optimistiske. Dere skal vite at store eller 
gode mennesker er i mindretall, de er ikke mange. Det finnes 
ikke millioner eller milliarder av dem. De er alltid få. Og disse 
få, de er menneskesamfunnets fakkelbærere, de er pionerne, de 
er det menneskelige samfunnets fortropper. Så det er deres opp-
gave å redde menneskeheten. Og dere må ta ansvar for dem som 
er ute av stand til å håndtere sin egen bagasje. Dere må huske at 
en åndelig aspirants liv er en misjon. Og hva er misjonen deres? 
Å redde menneskeheten fra denne krisen. Jeg håper dere vil lyk-
kes. Og jeg ikke bare håper, jeg er sikker på at dere vil lykkes. 

19. september 1979 kveld, Frankfurt 
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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 en-
hver form for kultivering, dyrking og utøvelse; kjærlighetskult, 
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hengivelseskult, kunnskapskult, handlingskult, osv. «Veien som fører 
eller leder aspiranten til den Høyeste Bevissteht er ‘kult’ i ordets rette 
betydning. Der målet er noe som er endelig, der næringen er noe som 
er begrenset, kan ikke veien og bevegelsen anses for å være kult.» Fra 
«Cult, Inference and Propensity», Microvitum in a Nutshell, og i 
Subháśita Saḿgraha 18. 

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. 
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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). 
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. 

OKKULT Noe som oppnås gjennom kult. Baba brukte begrepet 
«okkult utøvelse» på linje med «åndelig utøvelse». Se KULT. 

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 
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Pandeya. -Fra «Service to Humanity Is the Supreme Ideology of Life» 
i Ananda Marga Karma Yoga in a Nutshell og i Ánanda Vacanámrtam 
15. 

PARÁ SHÁNTI Fullkommen fred, den høyeste salighet. 

PARAMA PRAKRTI Skaperkraften. Pra karoti iti Prakrti; «Prakrti 
er den som skaper»; det Kosmiske Operative Prinsipp, hvis tre bin-
dende kvaliteter er den rene sattviske kraften, den forandrende raja-
siske 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. 
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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. 

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. 
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SÁDHIKÁ Kvinnelig utøver av sádhaná. 

SÁDHU «Den som oppløfter andre på alle livets områder, som hjelper 
andre i deres fysiske, psykiske og åndelige utvikling.» - Fra «Keep 
Company with the Virtuous», Ánanda Vacanámrtam 2. 

SADVIPRA Moralsk og åndelig opplyst revolusjonær. Sad kommer 
av sat, kosmisk sannhet, og vipra betyr intellekt; «en hvis intellekt er 
forankret i kosmisk sannhet». 

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

SAVIKALPA SAMÁDHI Betinget samádhi, å gå opp i Saguńa 
Brahma. 

SELVSUGGESJON Innprenting i det indre ved hjelp av å gjenta et 
mantra med en ide. 

SENTIENT Se SATVISK 

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. 
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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 med-
lemmer av organisasjonen først utdannet som táttvika for at læren 
skulle kunne spres. Siden ble mange av dem utdannet som medita-
sjonslærere, ácárya (hankjønn) og ácáryá (hunkjønn). Det samme 
systemet følges i dag; først blir lærere utdannet i filosofi og siden som 
meditasjonslærere. 

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 
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verken fysisk eller psykisk (asteya). 4. Åndelig ideasjon (brahmaca-
rya). 5. Nøktern livsstil (aparigraha). Se NIYAMA. 

YTTRE SUGGESJON Ytre innprenting i form av god omgang, 
godt selskap, satsauṋga. 


