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Hvad er Dharma (rigtig handling) 

Indledning 

Gud er Legemliggørelsen af Dharma. Du vinder Guds Nåde ved at efterleve Dharma. 

Gud nærer og genopliver altid Dharma. Han er Dharma. De hellige skrifter beretter 

alle med stor styrke om Dharma's herlighed.  

Menneskeheden har nået sit nuværende stade, fordi Dharma ubemærket strømmer af 

sted ganske som den underjordiske flod Saraswati, der uset nærer rødderne og fylder 

kilderne.  

Det er ikke alene mennesket, der skal efterleve Dharma. Dyr og fugle er også nødt til 

at efterleve Dharma, for at de kan leve godt og være glade og lykkelige. 

 

For at gøre det muligt for hele verden at leve i fryd og glæde er det derfor 

nødvendigt, at sikre at Dharma's vande altid kan strømme frit og uhindret. I vore dage 

danser ulykker og katastrofer deres vanvittige dans på den scene, som denne verden 

kan lignes ved.  

Årsagen til det er, at det, der er rigtigt, tilsidesættes, og at folk vægrer sig ved at tro, 

at det er af afgørende betydning at leve dharmisk. Derfor skal du helt klart forstå, 

hvad der er Dharma's inderste væsen. 

 

  Hvad er Dharma? Hvad er kernen i Dharma? Kan et almindeligt menneske i det hele 

taget overleve og leve lykkeligt, hvis han overholder og efterlever Dharma?  

Det er ganske naturligt, at den slags spørgsmål og tvivl før eller siden dukker op og 

skaber forvirring. Det er derfor bydende nødvendigt at fjerne denne tvivl. 

 

Når almindelige mennesker hører ordet Dharma, tænker de straks på, at det har noget 

at gøre med, at give almisser, at skaffe husly og føde til pilgrimme, at holde sig til sin 

profession eller sit håndværk, at overholde landets love, at skelne mellem hvad der er 

rigtigt og forkert, at følge sin inderste natur, sine egne luner eller at søge at opfylde 

egne begær og ønsker og så fremdeles. 

 

Det er naturligvis længe siden, at den rene og lydefri Dharma er blevet tilsmudset i en 

sådan grad, at den i dag er helt ukendelig.  

Hvis frugtbare marker og dejlige lunde ikke bliver passet, så bliver de tilgroet af 

ukrudt. Til sidst vokser der kun krat på den jord, der tidligere var en mark, og lunden 

forvandles til en jungle fuld af tornede vækster.  

De bedste træer bliver fældet af grådige mennesker og hele landskabet ændrer form. 

Med tiden vænner menneskene sig til det nye landskab, og de er ikke længere 

opmærksomme på den forandring og det forfald, der er sket.  

Et lignende forfald er overgået Dharma. 
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Gud frelste verden for undergang 

 

Da Dharma på den måde blev mishandlet, og Dharma's ansigt blev vansiret af Guds 

fjender, bønhørte Gud gudernes og de gudhengivnes bønner og frelste verden fra 

undergang. Det gjorde Gud ved at genoplive Retfærdighed og Sandhed på Dharma's 

og Karmas område, det vil sige, at såvel idealerne som deres praktiske gennemførelse 

blev genoplivet. 

Hvem kan i vore dage helbrede menneskenes blindhed? Det kan mennesket selv gøre 

ved at dræbe det sekshovede uhyre, der fører mennesket i ulykke.  

Dette sekshovede uhyre er: begær, vrede, grådighed, vrangforestillinger (der fører til 

verdslige tilknytninger), stolthed og hadefuld misundelse. Først når dette uhyre er 

tilintetgjort kan Dharma genoplives. 

 

Den dharmiske vej 

Når du betvinger din selviskhed, overvinder dine selviske begær, tilintetgør dine 

dyriske tilskyndelser og følelser og gør dig fri af den naturlige tilbøjelighed, det er – 

at tro, at du er kroppen, så er der ingen tvivl om, at du betræder Dharma's vej.  

Da er du klar over, at Dharma's mål er forening af bølgen og havet, forening af selvet 

med det højere Selv. 

 

I alle verdslige forhold, bør du være omhyggelig, så du ikke forsynder dig mod, hvad 

der er god takt og tone. Du skal ikke lade hånt om din indre stemme.  

Du skal altid være rede til at efterleve de påbud, din samvittighed i den givne 

situation giver dig. Du skal passe på ikke at genere andre.  

Du skal altid være årvågen og indstillet på at erkende den Sandhed, der findes bag 

denne glitrende mangfoldighed. Det er din Dharma. Det er menneskets pligt. 

 

Flammerne fra den højeste kundskabs ild vil overbevise dig om, at alt dette er den 

allestedsnærværende guddommelige bevidsthed - Gud - og denne ild vil fortære og 

tilintetgøre al din selviskhed og alle dine verdslige tilknytninger.  

 

Foreningen med det højeste princip er en sødmefuld, berusende nektar.  

Du er nødt til at drikke denne nektar og blive beruset af denne forening.  

Det er Dharma's endelige mål.  

Det er tillige målet for den handling (Karma), der er inspireret af Dharma. 
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Dharmisk handling 

 

Vedaerne erklærer: "Du skal ofre din uvidenhed og dit ego på den højeste kundskabs 

alter og dér genoprette Dharma."  

         Hver eneste uselvisk handling -  

der lægger grunden for foreningen af selvet med det højere Selv, som gør det lettere 

at erkende den grundlæggende, allestedsnærværende Gud  

- er en Dharmisk handling.  

 

Hver eneste af den slags handlinger, kan sammenlignes med et lille vandløb, der 

løber ud i – og forenes med den hellige flod, der strømmer videre mod det hav, 

som kan lignes med den guddommelige visdom - Gud.  

 

Dine handlinger og dine aktiviteter er alle forskellige former for tilbedelse af den 

allestedsnærværende guddommelige bevidsthed, der gennemtrænger hele Universet. 

Alle de aktiviteter, du udfører med hjertet opfyldt af opofrelse og overgivelse, er dele 

af den Dharma, der fører til virkeliggørelsen af Selvet.  

 

Strategien i den ældgamle, indiske livsform består i at helliggøre hele livet - alle 

tanker, ord og gerninger - for da bliver livet en vej til virkeliggørelsen af Selvet. 

 

De hellige skrifter (Sastraerne) indeholder meget vigtige og dybe sandheder.  

Målet for Dharma er at få den individuelle sjæl, den adskilte bevidsthed (Jiva) til at 

gøre sig fri af sin tilknytning til den ydre verden og det blændværk, den forårsager.  

 

Målet er at få den individuelle sjæl til at erkende sin egen virkelighed eller snarere at 

få den adskilte bevidsthed til at blive klar over, at det den indtil nu har troet var sandt, 

ikke er sandt. Når det sker, bliver den individuelle sjæls sande natur åbenbaret. 

 
Udskrift fra Dharma Vahini kapitel 1  

 

 

Tale 3 (kompendiet ”kærlighed” - 2014) 

Verden er en kombination af retskaffenhed og forkerte og uretfærdige handlinger 

(dharma og a-dharma).  

Det menneskelige liv er en kombination af fysiske og åndelige aspekter, der har 

forbindelse med henholdsvis hovedet og hjertet. 

Men mennesket følger hovedet og har kun øje for den fysiske verden og glemmer 

derved det åndelige aspekt. Så længe en person alene følger hovedet, kan hverken 

denne person eller samfundet eller nationen i almindelighed opnå fred og sikkerhed.  
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Fred og sikkerhed vil kun herske suverænt i denne verden, hvis mennesket opgiver 

sin tilknytning til kroppen og følger Kærlighedens Princip, der udspringer fra hjertet.  

Dualiteterne retskaffenhed og forkerte og uretfærdige handlinger, sandhed og 

usandhed, fortjenstfuldhed og synd, varme og kulde, sameksisterer i denne Guds 

skabelse.  

Folk ønsker, at a-dharma bliver fuldstændig udryddet fra denne verden. De ønsker, at 

det udelukkende er dharma, der eksisterer, men det er ikke muligt.  

I denne verden kan dharma ikke eksistere uden a-dharma og omvendt.  

Verden i sig selv er en kombination af dharma og a-dharma.  

Den kan ikke eksistere, hvis en af dem er fraværende. Mennesket bør anvende sin 

skelneevne og leve et liv dedikeret til dharma. Heri ligger hemmeligheden ved lykke. 

Følg jeres dharma 

Menneskets dharma er forskellig fra dyrenes dharma. Men mennesket er ude af stand 

til at skelne mellem disse to. Et menneskes dharma er at holde fast ved sandhed, 

ikke-vold og medfølelsens principper. Mennesket vil aldrig kunne opnå fred og 

sikkerhed, så længe han eller hun ikke opgiver de dyriske kvaliteter.  

Føde, søvn, frygt og formering er fælles for mennesker og dyr. Men hvad er så 

menneskets dharma? At mene at I er mennesker, udgør blot halvdelen af den fulde 

sandhed. Den anden del af sandheden ligger i at forstå, at I ikke er dyr. I bør blive ved 

med at minde jer selv om: ”Jeg er et menneske, ikke et dyr.”  

Stands ikke på dette trin.  

Undersøg yderligere hvilket køn I tilhører, og hvilket livsstadie I befinder jer på, 

ungdommen, familieforsørgeren, eneboeren eller asketen.  

Følg den behørige dharma, der hører til jeres livsstadie. Når I tilhører ungdommen, 

bør I ikke følge en familieforsørgers dharma. Moralen vil svækkes, og det vil føre til 

problemer og uro, når et menneske undlader at holde sig til den dharma, der er fastsat 

for hans eller hendes livsstadie.  

I dag er en person ude af stand til at forstå det dharmiske princip, der svarer til hvert 

af de fire livsstadier. De etiske regler er forskellige for de forskellige livsstadier.  

I må aldrig have den fejlagtige opfattelse, at dharma er den samme for alle 

mennesker uanset deres livsstadie.  

Årsagen til a-dharma i dag er, at mennesket forsøger at følge en dharma, der ikke 

passer til hans eller hendes alder eller livsstadie. Alle bør nøje holde sig til den 

dharma, der svarer til hans eller hendes alder og livsstadie. 
Kilde: SSS 33.10: 16. juli 2000 


