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Ikke-Vold i en videre betydning 
 

Hvad er betydningen af ikke-vold (Ahimsa)? Det drejer sig ikke bare om at undlade 
at skade eller såre andre. Det handler også om ikke at skade sig selv. Den, der 
skader sig selv, kan ikke undgå at skade andre. Den, der ønsker at praktisere ikke-
vold, er derfor også nødt til at sørge for ikke at øve vold mod sig selv. Hvordan kan 
dette sikres? 
 
Ved at den pågældende hele tiden undersøger, om hans opførsel er rigtig eller 
forkert. For eksempel, når det drejer sig om at sige noget, så må den pågældende 
person først undersøge, hvorvidt ordene kan komme til at smerte andre. 
Vedkommende må også undgå i sin ydre fremtræden at se ud på en måde, der er 
forurenet af dårlige hensigter og tanker. Han/hun må undlade at lytte til ondsindet 
snak. Alt dette skader den enkelte. Følgelig må alle sørge for, at der ikke gives plads 
til at se det dårlige, høre det dårlige og gøre det dårlige. 
 
Hvordan kan man så afgøre, hvad der er dårligt? Ved at rådføre sig med sin 
samvittighed. Når som helst man handler imod sin samvittigheds stemme, vil det få 
dårlige følger. Samvittigheden er det guddommeliges form i enhver. Hvad du end 
gør, så vil samvittigheden fortælle dig, om det er rigtigt eller forkert. Men for at 
kunne følge samvittighedens stemme må du vente et stykke tid. Du må ikke have 
travlt. Når du skal til at sige et eller andet, skal du først overveje et øjeblik, om det 
vil være rigtigt at sige det, og så tale. Når du ønsker at lytte til et eller andet, må du 
først undersøge, om det er godt eller dårligt at lytte til, og så beslutte hvad der er 
rigtigt. 
 
Du må ikke alene være omhyggelig med hensyn til, hvordan du reagerer i forhold til 
de fem elementer, men også i forhold til hvad du spiser. At spise for meget er at 
øve vold mod kroppen. At spise moderat bidrager til din lykke. Ikke-Vold (eller 
Ahimsa) er således det, der skænker dig lykke. Det, der skader dig, er vold (Himsa). 
Men det er ikke det hele. Selv når det drejer sig om at drikke vand, må du praktisere 
begrænsningens kunst. På denne måde bør hele ens liv være styret af ikke-
voldsprincippet. 
 
Mange mikroorganismer må lade livet, når man tager bad, går tur eller foretager sig 
et eller andet. Selv ved at trække vejret slår man mikroorganismer ihjel. Der er et 
element af vold i alle disse handlinger. For at undgå konsekvenserne af sådan 
ufrivillig vold kan det derfor tilrådes at tilegne alle sine handlinger til det 
guddommelige. 
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Men det giver ingen mening at tilegne bevidste voldshandlinger til det 
guddommelige. Samvittigheden vil ganske enkelt ikke bifalde det. I Vedantisk 
sprogbrug kaldes samvittigheden for „Chith“. Det er det, der er bevidst om noget. 
At være bevidst om noget betyder fuldstændig forståelse for det. Denne 
fuldstændige forståelse ligger inden for ethvert menneskes muligheder. Enhver bør 
stræbe efter at udtrykke en sådan fuldt bevidst adfærd. Det betyder, at ikke-vold 
(Ahimsa) er menneskets fornemste pligt. 
Kilde: Sanathana Sarathi, marts 1996, s. 69-70. 
Oversættelse: Thorbjörn Meyer 
 
 
Baggrunden for Loft over Ønsker Programmet 
‚Loft over ønsker‘: I må forstå, at dette program ikke er blevet sat i gang for at 
skaffe penge. Formålet med programmet er at forhindre spild af penge, tid, mad og 
andre ressourcer og anvende det opsparede til menneskers velfærd. De penge, der 
bliver opsparet, behøver ikke at blive anvendt i forbindelse med Sathya Sai 
Organisationen. De kan anvendes til det, I selv anser som det bedste formål til gavn 
for andre. Spild ikke tiden. Spild af tid er spild af livet. Helliggør al den tid I har til 
rådighed ved at udføre tjeneste handlinger i en ren og uselvisk ånd. I dag kastes 
tiden bort på unødvendige og lidet ønskværdige ting. Man beskæftiger sig med 
unødvendig snak og spilder tid med meningsløse handlinger. I må huske, at I alle 
sådanne handlinger ofrer vi vores krop til tiden. I stedet burde vi søge at gøre tiden 
til vor tjener. Det betyder, at vi skal tilbringe tiden med gode tanker og gode 
gerninger. Hvert eneste sekund af jeres daglige tilværelse skal I spørge jer selv: 
„Hvordan bruger jeg tiden? Er formålet med mine handlinger godt eller dårligt?“ 
På lignende vis bør I med hensyn til mad spørge: ”Spiser jeg nu kun det, der er 
nødvendigt eller spiser jeg mere? Ødsler jeg med maden?“ Og hvad angår penge: 
„Bruger jeg nu penge til mine egne selviske ønsker, for at prale, for at vise andre, 
hvad jeg duer til, for at tilfredsstille mit ego eller min egen forfængelighed?“ Der 
findes ingen større åndelig selvdisciplin (sadhana) end uafladeligt at søge efter svar 
på disse spørgsmål. Dette er altså målene for programmet „Loft over ønsker“. Det 
har aldrig været hensigten med dette program at samle penge ind til Sathya Sai 
Organisationen.  
 
Formålet er at opmuntre jer til at dele jeres penge med andre, at give jer lejlighed til 
at anvende jeres overflod til gode og ædle formål, der vil helliggøre jeres liv. 
 
Kilde: Kærlighedens Yoga 


