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Invokasjon – Mantra påkalling før Satsang starter 

 

En Vedantalærer eller veileder påkaller på sanskrit denne teksten før undervisningen begynner 

og hva det betyr ser du nedenfor. Kort oppsummert så er det en hyllest til tradisjonen hvor 

ingen eier kunnskapen og det går tilbake til ren bevissthet/eksistens eller selvet.  

 

Sadashiva samararambham 

Fra den første guru, ren eksistens/ bevissthet 

Shankaracharya madhyamaam 

til Shankaracharya i midten 

Asmad Acharya paryantaam 

Og tilslutt min lærer 

Vande guru paramparam 

Jeg står foran guru-disippel tradisjonen 

 

Isvaro guratmeti 

Isvara/ Det Totale Sinnet/ Skaperen, min guru, 

Murthi bedha vibaghine 

er bakenfor form og dualitet 

Vyomavad vyapta dehaya 

bakenfor rom og kroppen 

Dakshinamurthtiyaa namaha 

Jeg bøyer til Isvara/ Det Totale Sinnet i form av Dakshinamurthi, som bringer selvkunnskapen 

 

Sarva Vedanta siddhanta 

importen av alle Vedanta tekster 

Gocharam tamagocharam 

er bakenfor det kjente og ukjente 

Govindam paramanandam 

det er grenseløs lykksalighet og ufødt lys 

Satguru pranatoshmahaam 



Jeg tilber virkeligheten som min Guru 

 

Guru er assosiert med kunnskap. Betydningen av ordet guru er, den som er giveren av 

kunnskapens lys og den som fjerner mørke av ignoranse. For de som studerer skriftene så er 

det å påkalle hele Guru Parampara som er ansvarlig for både forfatterskap av skriftene og så 

vel som bevaring og utbredelse av skriftene.  

 

Hva er Satsang: 

 

Satsang er en blanding av sanskrit ord, som betyr å holde med selskap av Selvet. Selvet, 

Bevissthet, som er den sanne naturen av alle og en holder med selskap med det ved å 

kontinuerlig meditere på det på mange måter. Meditasjon i Vedanta har med kontemplasjon å 

gjøre. En av de mest effektive metodene har med å diskutere de ikke-dualistiske 

undervisningene med noen hvis kunnskap av hans eller hennes identitet som Bevissthet er 

bortimot fri for tvil. Og å få klarhet med referanse til Selvgransking.  

 

«Selvrealisering er hvor arbeidet av selvgransking begynner.»  

Selvgransking innebærer en grundighet i seg selv. Å granske betyr å undersøke nøye. Et annet 

ord som også kan brukes er Selvundersøkelse - men det vil ikke ha med seg betydning av den 

nøysomheten som Vedanta er ute etter i sin undervisning. Som vi sier i tradisjonen, ignoranse 

er utrolig fast forankret, så bedre å gjøre seg klar med et sinn like skarp som en fugl med en 

monokulær visjon. 

 

På engelsk, brukes ordet inquiry også i kontekst til politi- og rettssystems arbeidet og dermed 

er det en fordel at det norske ordet gransking også gjør det. 

Andre ord på inquiry kan være selvrefleksjoner og selvanalyse. 

 

Innledning om Vedanta Bevissthetsvitenskap: 

 

Vedanta er en urgammel og tidløs bevissthetsvitenskap, som avslører vår essensielle natur 

som ikke-dualistisk kjærlighet (ubetinget kjærlighet) eller bevissthet. Undervisningene 

begynner med premissene om at lidelse ikke er bra, de leverer en undersøkt prossess av å 

oppnå frigjøring fra denne lidelsen. Vedanta er kalt for brahma vidya på sanskrit, som betyr 

bevissthetsvitenskap eller selvkunnskap. 

Det er en objektiv og vitenskapelig analyse av den sanne virkelighetsnaturen og din erfaring, 

basert på fakta. Som med annen vitenskap, er den ikke personlig og har en metodikk, hvis den 

blir fulgt med stor dedikasjon og hengivenhet, vil den levere ubestridelig kunnskap, som er 

moksa (frigjøring), hvis studenten er kvalifisert. Vedanta er ganske enkelt sannheten om deg. 

Ikke din sannhet eller min sannhet eller en annen sin sannhet: Sannheten. Vedanta er også kalt 

for apauruseya jnananam, som betyr, ikke en filosofi eller erfaring av en person, som en 

profet eller en mystiker, som i Buddha, Jesus eller Abraham. Det er heller ingen trossystem 

eller religion. Vedanta forutgår alle kjente religiøse eller filosofiske veier, fordi den er den 

veiløse veien, som setter grunnlaget for alle andre veier. Det er en uavhengig undervisning, 

eller sruti, som betyr den er hva som er hørt.  

 

Vedanta betyr kunnskapen som slutter søken for kunnskap. Vedanta er om den sanne 



virkelighetsnaturen og dets grunnleggende prinsipp er at bare kunnskap, ikke erfaring, kan 

frigjøre deg av dine feilaktige tro på hvem du tror du er.  

 

Vedanta beviser ganske åpenlyst at virkelighet er basert på ikke-dualitet, og ikke dualitet.  

 

Vedanta historie og rishiene (seere) 

 

Vedanta er en åpenbart visdom «sett» av rishiene (seere) i dype meditasjonstilstander eller 

kontemplasjoner. Senere har det blitt undersøkt i over tusener av år slik at alt som gjenstår er 

den essensielle sannheten åpenbart gjennom forskjellige erfaringer. Derfor er Vedanta en 

systematisk analyse av ens egne ugranskete erfaring, som fjerner feilaktige oppfatninger en 

har om erfaringen og avslører den underliggende virkelighet av alle erfaringer, som er 

grenseløs bevissthet. 
 

Alle ønsker frihet. Det er hovedsakelig fire grunnleggende universelle mål vi har i livet:  

 

1. Trygghet og Sikkerhet  

2. Nytelse, glede og underholdning.  

3. Verdi, dyd og integritet  

4. Frigjøring  

 

Trygghet og sikkerhet har med materiell rikdom å gjøre, som inkluderer penger, jobb, hus, 

venner og familie. Når en er grunnleggende trygg og har sikker økonomi ønsker en å utforske 

og søke etter livet har å by på når det gjelder nytelse, glede og underholdning. Vi ønsker å 

gjøre riktige valg og følge det som vi ønsker i livet. Her kommer verdi, dyd og integritet inn. 

Noen av oss har fått beskjed om at de er syndere i livet og ønsker å gjøre noe for å reparere 

dette.  

 

Det vi egentlig ønsker oss er verken trygghet, sikkerhet, nytelse og glede m.m. men frigjøring 

fra usikkerhet, utrygghet, lidelser, smerte og andre tunge erfaringer, tanker og følelser. Hva 

jeg tror jeg vil ha er ikke noe virkelig jeg vil ha. Jeg vil ha frihet fra den som ønsker seg noe. 

Hvis jeg ønsker frihet, er frihet en ny erfaring eller er det min natur? Hvis det er min natur, 

kan jeg ikke erfare den. Den kan bare realiseres, siden virkelighet er ikke-dualitet og jeg 

erfarer alltid meg selv hele tiden.  

 

Siden Selvet ikke kan bli objektivisert av sinnet eller sansene, trenger jeg et uavhengig 

kunnskapsmiddel. Vedanta er et slikt middel som fjerner din ignoranse. Med andre ord 

feilaktige oppfatninger om hvem du tror du er.  

 

Vedanta sier at vi er Sat-chit-ananda Parama prema svarupa og det betyr Grenseløs 

eksistens, bevissthet, lykksalighet og kjærlighet. Å observere og granske våre erfaringer 

krever et kunnskapsmiddel. Vi kan ikke se våre øyne, men vi kan se det med et speil. Vedanta 

er ordspeilet, som avslører den ikke-dualistiske naturen som vi er: Fullstendig, hel, komplett, 

grenseløs, uforanderlig, ufødt og fri Bevissthet eller Selv. 

 

Vedanta blir som et reflekterende speil, fordi vi kan ikke erfare direkte hvem vi er. Det er for 

subtilt for vår Kropp-Sinnsverktøy å gjøre det. Derfor trenger vi et kunnskapsmiddel, som 

innehar slutning og deduksjon når vi driver med diskriminasjon av det som er Selv 

(uforanderlig) og Ikke-Selv (alltid foranderlig). En lærer kan ikke vise at Selvet er hel 

umiddelbart, men må utfolde steg for steg undervisningen om at vi er det uforanderlige og 



grenseløse Selvet, som er fullstendig, hel, komplett og fri. Å fjerne det som ikke har med 

Selvet å gjøre og komme den logiske slutningen om vi er grenseløs og fullstendig.  

 

Alle objekter, hvorvidt de er subtile som tanker og følelser eller grove som et fjell eller 

kroppen er reflektert bevissthet. De er bildet i speilet, som er et reflekterende medium. Det 

reflekterende mediumet er Eksistensfeltet, som også blir kalt for Isvara (Det Totale Sinnet), 

Maya eller den tilsynelatende virkeligheten. En refleksjon kjenner ikke seg selv. Kjenner 

refleksjonen i speilet deg? Nei, men du vet det. Slik er det med bevissthet, som ser bare seg 

selv, fordi det er bare bevissthet, som kjenner alt til å være selv. Alle objekter eksisterer på 

grunn av bevissthet, men bevissthet er ikke avhengig av noe for å eksistere, slik som havet og 

bølgen er avhengig av vann, men vann er fri for bølgen og havet.  

 

Bevissthet trenger ikke noe til å ha kjennskap til seg selv, den er selvstrålende og eksisterer 

alltid. Den kjenner alltid seg selv og krever ikke objekter til å gjøre det. Når Maya viser seg, 

viser objekter seg og det er tilsynelatende noe for bevissthet å være bevisst på. Men fordi det 

er bare et prinsipp, fordi virkelighet er ikke-dualitet, for bevissthet er det ingen objekter. 

Dualitet er enkelt og greit overlapping oppå ikke-dualitet når Maya, kraften i bevissthet til å 

villede viser seg. Dualitet er tilsynelatende virkelig, slik som luftspeiling i ørken gir illusjonen 

av vann.  

 

Fruktene av Vedanta Bevissthetsvitenskap 

 

Vedantametodikken eller undervisningen kommer ikke fra en lærer eller veileder. Den 

kommer fra en objektiv og upersonlig kilde, som nevnt. Vi jobber sammen for å bli mer 

objektiv og upersonlig. Fruktene av denne måten å eksponere sinnet på gir et laserskarpt sinn 

og intellekt. Og en blir mer tilfreds med seg selv og hvordan verden er. En elsker seg selv 

mer, og alt det verden byr på uansett hva det er. En har mer aksept på at ting utfolder seg slik 

som det gjør. Vi har en holdning og ser på verden som en intelligent orden. Det vil vi se bli 

utfoldet mer i denne undervisningen om Bhagavad Gitas visjon og Universets Årsak.  

 

Visdommen er i underforstått (symbolsk) betydning av ord og ikke i ordenes direkte 

betydning. Jeg kan ta et eksempel: Vi spiller rollen som individ og vi kan se på det som bølge 

og det totale er havet. Begge har samme essens, som er vann (Uforanderlig og 

allestedsnærværende Bevissthet/Selv) 

Vi kan ikke se gjennom direkte betydning denne helheten eller enhetsvisjonen. Men 

underforstått kan vi se det. Ingen separasjon mellom meg som tilsynelatende person og det 

totale, som er i alt og tilrettelegger alt.  

 

I Vedanta er problemet ikke ord, tanker, følelser, sinn, intellekt og ego. Men heller 

identifikasjon med dem. Vi er problemet og vi er løsningen. Vi lærer passende holdning til alt 

i verden og lever mer i harmoni med den med denne måten å eksponere sinnet sitt på. Det er 

også mye hengivenhet og dedikasjon i det en gjør i hverdagen. Alt en gjør er en hellig 

handling. Folk undervurderer ord, tanker, intellekt og sinnet sitt og har et ønske om å 

transcendere dem, men det de ikke vet er at de er allerede transcendert. Det er ingen 

separasjon ut fra enhets- eller ikke-dualitetsvisjonen mellom det individet vi spiller og det 

totale (helheten). Vi lærer å se ut fra en større sammenheng eller større bilde.  

 

En må undersøke og granske selv og ingen blind tro i dette.  

 

Bhagavad Gita kort sammendrag: 



 

Bhagavad Gita er essensen av Upanishadene, som underviser hvordan vi kan realisere det 

høyeste når vi lever i verdenen. Den inneholder 700 vers og innehar 18 kapitler. Bhagavad 

Gita er en del av den indiske episke Mahabarata. Det er 700 vers hvor det er en dialog mellom 

en oppriktig søker og en selvaktualisert (vis) lærer som diskuterer tre emner:  

 

(1) Verdens natur, som du kan kalle for den empiriske virkelighet  

(2) Psykologisk virkelighet, som er menneskesinnets natur og den transcenderende ikke-

dualistiske faktoren:  

(3) Eksistens/ bevissthet, som er ofte referert til som oppmerksomhet (awareness).  

 

Bhagavad Gita som bokstavelig talt betyr Guds sang. Den er grundig undersøkt, velprøvd 

frigjøringsmiddel, som Vedanta definerer som frihet fra avhengighet av livløse objekter, 

situasjoner og materialistiske ting og levende vesener, med andre ord planter, dyr og spesielt 

mennesker. Det tar et granskende individ fra dypet av sjelens mørke natt, en eksistensiell 

krise, til selvaktualisert frihet og ikke-dualistisk kjærlighet. Kort sagt, utfolder Bhagavad Gita 

hele den spirituelle veien fra Karma Yoga, stress og sinnemestring, til meditasjon, disiplin 

krevd til å forfine og rense sinnet, og videre til de tre selvgranskingsstadier: Å lytte, 

kontemplere og assimilere selvkunnskap.  

 

Hvis Upanishadene (De høyeste sannhetene) er representert av kuer, da er Bhagavad Gita 

kuenes melk (essensen av sannheter) trukket ut av Krishna (selvet, Atman) til Arjunas fordel 

(ignorant individ som tror han er separat fra Helheten), som er usikker på den passende veien 

midt i Kuruksetra-slagene (livets kamp).  

 

Hva er symbolet av Arjuna og Krishna i Bhagavad Gita?  

 

Arjuna = jiva (ego, tror og føler at det er separat fra alt annet i verdenen og universet)  

Krishna = ren sattvisk intellekt, som er dyktig til diskriminasjon (skille mellom selv og ikke-

selv)  

Kauravas = dharma (Umoralskhet. Egoistisk, umoden, barnslig, grådig del av individet)  

Pandavas = Dharmakrefter (moral/ dyder/ å gjøre det som er passende)  

 

Bhagavad Gita og Upanishadene avslører at Jegets natur er grenseløs  

 

Bhagavad Gita er virkelig Vedaene i kode, fortalt i billedform, som når den er skikkelig 

forstått og undervist, utfolder hele Vedantametodikken.  

 

I Bhagavad Gita handler hovedsakelig om dialogen mellom Krishna (lærer/ veileder /Det 

Totale Sinnet) og Arjuna (elev / individet). Bhagavad Gitas visjon gjør at vi kan gjenkjenne 

vår egen grenseløshet her og nå. Da trenger vi å sette i gang med personlig utvikling, som et 

menneske. Frigjøring (moksa) er hovedemnet i Bhagavad Gita og det har med frihet fra alle 

former for begrensninger, som tristhet, sorg, lidelse, utrygghet og usikkerhet.  

  

Bhagavad Gitas visjon 

 

Bhagavad Gitas visjon er veldig relevant i dagens verden, fordi det tilfredsstiller menneskets 

jakt til å finne meningen med livet, og den adresserer problemet med følelsesmessig vekst, 

som gjelder hvert menneske. I dagens verden med økende komplekser, krever det en 



undervisning som vil veilede oss til å gjøre opplyste valg om retningen, som våre liv burde ta.  

 

Har jeg funnet det jeg har søkt etter? Har livet bragt med seg varig tilfredsstillelse, som jeg 

alltid har søkt etter? Hva kan jeg gjøre for å få den oppfyllelsen, som unnslipper uansett hva 

jeg gjør? Alle våre valg er ment for å være fri for usikkerhet, engstelse og begrensning. Ingen 

søken er meningsløs, fordi de gir en viss tilfredshet, og element av glede og en sans av 

oppfyllelse til tider, men bare midlertidig.  

 

Hva er løsningen på vår søken for frihet fra det å være ubetydelig og utilstrekkelig? Problemet 

er at vi ser på oss som små, høyt begrensete individer i et stort univers. Vi tror vi må 

manipulere livssituasjoner og gjøre dem til vår fordel for å oppnå et tilfredshetsnivå og for å 

føle oss bedre. Noen ganger går ting som vi ønsker at de skal gjøre og andre ganger ikke. 

Faktumet er at det er så mange ting, som vi ikke har kontroll over og vi strever hele tiden. Og 

vi fortsetter med samme retningen og konklusjoner om oss selv: Vi kjemper en kamp vi taper.  

 

Krishna avslører til Arjuna i Bhagavad Gita en totalt forskjellig visjon om individets natur, 

universet og dets årsak. Bhagavad Gita er en mengde kunnskap, som inneholder et høyt 

raffinert og utviklet undervisningsmetodikk. I tillegg til en gransking av virkeligheten og de 

forskjellige virkelighetsordener, som er bevart av den, legger Bhagavad Gita vekt på 

nødvendigheten for personlig vekst og transformasjon. Den forteller oss hvordan vi kan bli 

modne og objektive mennesker for å se visjonen klart. Krishna underviser Arjuna den 

absolutte virkeligheten gjennom en gransking av eksistensens sannhet. Det er også viktig med 

personlig vekst på et relativt nivå for å forberede oss for denne grundige kunnskapen.  

 

Bhagavad Gita og Upanishadene avslører at Jegets natur er grenseløs. Det er stor forskjell på 

å tenke på at Jeg er liten og ubetydelig, og hva Upanishadene avslører til meg som min sanne 

natur. Derfor kreves det en del undervisning for å se oss selv i et annet lys. Det involverer en 

sofistikert gransking av og en dyp analyse av hva som er. Denne undervisningen krever ofte 

stor anstrengelse for å assimilere, fordi de opphever alle fordommer og retninger av 

begrensning, som er så dypt befestet i de fleste av oss.  

 

Bhagavad Gita avslører til oss hvordan vi kan bli mer modne i vår hverdag. Modenhet gjør 

oss i stand til å takle våre begjær, vurdere situasjoner objektivt, å gjøre bedre valg, til å gjøre 

passende handlingsvalg i vanskelige situasjoner, og til å respondere effektivt til utfordringene 

livet gir oss. Undervisningen viser også hvordan takle følelsesmessig bagasje, som vi har bært 

gjennom våres liv til nåtiden. Bhagavad Gita hjelper oss til å forstå oss selv og får oss mer i 

stand til å uttrykke medfølelse og omsorg.  

 

For å forstå aspektrene av menneskelig utvikling, trenger vi å forstå ikke-dualitetsvisjonen, 

som er avslørt av de vediske tekstene, som Bhagavad Gita og Upanishadene. Å forstå den 

grunnleggende visjonen er viktig, fordi visjonen vil være der i bakgrunnen av vår modenhet.  

 

Hele visjonen av Bhagavad Gita er i form av en gransking eller undersøkelse av 

virkelighetsordener av den Ene Virkeligheten. Visjonen kan bli oppsummert som en likning 

mellom individet og det totale: tat tvam asi – du er det. For å forstå dette på en korrekt måte, 

må vi granske i de to sidene av likningen – Jegets natur, individet, tvam – deg og universets 

årsak, tat – det.  



 

 

1. Individets natur 

 

Alle kjenner til «Jeg er». Ingen tviler på hans eller hennes eksistens. Den eneste tingen i dette 

universet som kan bli kjent uten å objektivisere er «Jeg». Å forstå forskjellige objekter i 

universet, bruker Jeg persepsjon og forskjellige argumentasjonsformer, slik som slutninger.  

Hvis du spurte noen om hvorvidt det var en krukke i en krukke i et spesifikk rom, ville de si: 

«La meg gå til det rommet og se og Jeg vil la deg ha kjennskap til det». Men, for Jeg-

tilstedeværelsen, trenger vi ikke å bruke persepsjon eller slutning.  

Hvis noen spurte om hvorvidt vi eksisterer eller ikke, ville vi ikke si: «Vent, jeg må sjekke det 

ut og så får du vite det etter hvert. «. Derfor, ulikt ethvert objekt, tilstedeværelsen av hva som 

er kjent gjennom objektivisering, Jeg-subjektet er den eneste tingen, som ikke trenger og som 

virkelig ikke kan bli objektivisert.  

 

Hvis ens kunnskap om Jeg var fullstendig, ville det ikke være noe rom for undervisning. 

Imidlertid, hvis en vet at Jeg eksisterer og på samme tid tar feil av det for hva det ikke er, da 

er det rom for undervisning. Ifølge Bhagavad Gita er vi mer enn et individ. For å sette i gang 

gransking i vår sanne natur, kan vi starte ved å dele universet opp i to kategorier, subjektet og 

objektet.  

 

Alle lider fra begrensning på grunn av at de tar Jeget for å være kroppen. Vi identifiserer oss 

med kroppen så mye at vi kommer med erklæringer som «Jeg er pen, Jeg er høy, Jeg er feit» 

osv.  

Er jeg virkelig kroppen? Er karakteristikkene av kroppen mitt? Bhagavad Gita avslører at 

kroppen og dens betingelser er objektivisert av meg, og kjent av meg: derfor er det et objekt 

og ikke subjektet. Kroppen går igjennom kontinuerlige endringer og jeg kjenner til at 

endringene har skjedd. Jeg kan videre bekrefte at kroppen er et objekt. Og i tillegg hvis vi 

undersøkte kroppen, vil vi finne ut at det er ikke noe annet enn bare flere celler satt sammen. 

Vi vet alle at en celle er ikke Jeg. Derfor hvor mange celler, som er forbundet sammen blir 

Jeg? 

 

Hva med sansene? Er jeg sansene? Det er det samme: kapasiteten av våre øyne eller en annen 

sanseorgan kan vi objektivisere over tid. Dessuten er våre sanseorganer ikke noe mer enn 

bestemte cellestrukturer i vår kropp. Celler er ikke Jeg.  

 

Hva med sinnet vårt? Er jeg sinnet? Når vi undersøker hva vår fysiske hjerne inneholder, 

finner vi ut at det er ikke noe mer enn bunt av nevroner satt sammen til å få sinnet istand til å 

utføre forskjellige funksjoner: Følelser, kognitiv kapasitet, minne og en sans av Jeg. Følelser 

er tanker, som skaper følelser, som «Jeg er trist», «Jeg er lykkelig», «Jeg er sint» osv. Det 

kognitive sinnet er vår kapasitet til å forstå ting, fra enkle beregninger som 1+1=2 til mer 

komplekse likninger som e=mc2. Minne er en funksjon hvor vi er i stand til å huske 

slektninger, venner og forskjellige situasjoner, og minne har en undergruppe, som vi kaller for 

ubevisste. Det er i form av dype inntrykk, som styrer hvordan vi ser på oss selv og verdenen 

og kan hemme vår atferd.  

 

Overgeneraliserende bedømmelser og meninger om oss selv og verdenen kommer ofte fra det 



ubevisste. Den siste funksjonen av sinnet er å ha en sans av Jeg. For eksempel, er det følelser 

av tristhet, lykke, sinne, sjalusi, frykt, men Jeg sier «Jeg er trist, lykkelig, sint, sjalu, redd.». 

På samme måte identifiserer vi ikke bare Jeg med våre følelser, men også vår kognitive 

kapasitet og sier «Jeg er intelligent», eller «Jeg er utdannet». Denne sans av Jeg, som er 

identifisert med følelser, kognitiv kapasitet og fortidens minner, former grunnlaget av våre 

transaksjoner med verdenen.  

 

Både i tilstedeværelsen og fravær av tanker, er Jeg der i deres tilstedeværelse eller fravær. Jeg 

er for bestandig tilstede i og gjennom alle sinnets betingelser. Ved gransking i virkeligheten 

med hjelp av Bhagavad Gita gjenkjenner en at Jeg er ikke kropp-sinn-sanse komplekset. Når 

jeg lærer å se at logikken om at jeg er individet med alle dens sorger, sår, lidelser, skyld og 

andre høyt begrensete meninger og betingelser at det er feilaktig. Jeg har levd hele mitt liv, 

basert på en feilaktig premiss, og gjenkjent at Jeg er forskjellig fra kropp-sinn-sanse 

komplekset. Jeg begynner å se ut fra Bhagavad Gitas visjon. Det betyr ikke at vi ikke har et 

spesielt forhold med vår gitte kropp-sinn-sanse kompleks. Denne kroppen er en gave, et 

fantastisk instrument og vi har en oppgave til å bruke det fornuftig.  

 

Men kropp-sinn-sanse komplekset er selvfølgelig ikke Jeg. Hva er Jegets natur hvis det ikke 

er noe av det vi har vært i stand til å identifisere hittil? Det ser ut til at alt Jeg tok meg selv i å 

være er fjernet av denne granskingen og at det ikke er noe som gjenstår. Hva som gjenstår 

etter at vi har fjernet alt i våre beregninger er oppmerksomhet eller bevissthet. Bhagavad Gita 

forteller oss at Jeg er bevissthet uavhengig av kropp, sinn og sansene og derfor ikke påvirket 

av disse endrete betingelser.  

Hvordan kan jeg begripe dette? Når vi pratet om tankens tilstedeværelse er der bevissthet, og 

gjennom tankens fravær også. Bevissthet (Oppmerksomhet) er også tilstede i de tre 

erfaringstilstander, våken- drømme- og dyp søvntilstand.  

 

Hvis jeg er bevissthet, og alt annet er bevissthet, forskjellig fra kropp-sinn-sanse komplekset, 

er det en grense til bevissthet? Bhagavad Gita sier at bevissthet er uten enhver begrensning 

eller bindinger. Når vi gjenkjenner eller (gjen)oppdager at det ikke finnes noen steder hvor 

Jeg ikke er og hvor Jeg ikke eksisterer. Fordi Jeg, bevissthet har ingen bindinger; den 

gjennomtrenger alt. Vi kan nå se at vi er ikke individer vi trodde at vi var. Vi er faktisk 

grenseløs bevissthet-eksistens.  

 

Spørsmålet som da dukker opp er hvordan vår kropp-sinn-sanse kompleks, og alle andre 

objekter ble til? For å svare på det spørsmålet, trenger vi å foreta en gransking i hva som er 

universets årsak. Vi kan si at vi ikke er kropp-sinn-sanse komplekset, men hvem skapte ikke 

bare min kropp, men også andre kropper i universet? Det kommer i neste del 2.  

 

----- 

David Storøy er Vedanta-veileder på frivillig basis og har skrevet boken Bevisshetsvitenskap: 

Selvgransking av virkelighetens natur (2020). www.bevissthetsvitenskap.com  

 

 

Kilder angående Bhagavad Gita: 

 

http://www.bevissthetsvitenskap.com/


BLOGGER 

1. Bhagavad Gita og Essensen av Upanishadene 

https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/bhagavad-gita-essensen-av-upanishadene 

2. Bhagavad Gitas visjon og Universets Årsak - 

https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/bhagavad-gitas-visjon-og-universets-

%C3%A5rsak 

 

BØKER: 

 

1. Swami Dayananda – Bhagavad Gita Home Study Course – 9 deler på ca 3000 sider – ebok 

AMAZON - https://www.amazon.com/Bhagavad-Gita-1-

ebook/dp/B07X51779V/ref=sr_1_7?keywords=dayananda&qid=1577881268&sr=8-7 

2. Rory Mackay – Bhagavad Gita The Divine Song - 

https://www.unbrokenself.com/bhagavad-

gita/?fbclid=IwAR1KAIjirsnT9xyxO90yoPEujwkB7FXfNaCmFetE3hPfnMLMQN65oAguE

3w 

3. Neema Majmudar og Surya Tahore – Living the vision of Oneness – Exploring realities 

and growing as an individual - https://www.amazon.com/Living-vision-oneness-Exploring-

individual-

ebook/dp/B00L62D332/ref=sr_1_1?keywords=living+the+vision+of+oneness&qid=1577878

579&sr=8-1 

 

GRATIS NEDLASTING: 

1. Bhagavad Gita på norsk kort sammendrag 23 sider av 18 kapitler - https://f93f736c-ec30-

48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/ugd/bbf970_6062d74d4bef472e91d249f899913dfd.pdf 

2. Swami Paramarthananda – gratis transkripsjon kommentarer og gjennomgang alle 18 

kapitler og tekster på hele 3000 sider - https://arshaavinash.in/index.php/download/bhagavad-

gita-swami-paramarthananda/ 

3. Youtubeundervisning om Bhagavad Gita i flere år med Andre Vas/YesVedanta - 

https://www.yesvedanta.com/bg/ 

 

Bøkene til Rory Mackay og Neema Majmudar ønsker jeg å få oversatt til norsk en gang i 

fremtiden.  
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