
I Visjons januarnummer ble leserne presentert for Svend Triers 
artikkel om karma yoga. Christian Paaske går her dypere i temaet, 

og vil også belyse det han mener kan skape misforståelser. 
–

AV CHRISTIAN PAASKE

Refleksjoner om 
karma yoga

Å ta utgangspunkt i Bhagavad Gita slik 
Svend Trier gjør, er et godt og riktig sted  
å begynne fordi det er herfra karma yoga har 
sin opprinnelse. 

   Bhagavad Gita utgjør en sentral del  
av vedanta. Det er i denne kunnskapstradi-
sjonen en bør søke om en ønsker en dypere 
forståelse av dette opphøyde og inspirerte 
skriftet som inneholder essensen av ånde-
lig visdom i kanskje sin mest krystallklare 
og rene form. Enhver åndelig søker vil her 
finne en dyp brønn av kunnskap 
til å stille sin åndelige tørst. Det  
er ikke uten grunn at Bhagavad 
Gita er oversatt til de fleste språk 
og finnes i utallige varianter med 
ulike kommentarer og utdypninger.  
Få skrifter ruver høyere i den ånde-
lige litteraturen enn Bhagavad Gita 
og bør være ingen åndelig søker 
eller yogi ukjent.

VEDANTA
Svend Trier har et perspektiv ut fra yoga i sin 
artikkel, mens vedanta og yoga fremstår i dag 
som grunnleggende forskjellige. Opprinne-
lig har yoga røtter i vedaene, men slik yoga  
og særlig Patanjali tolkes av det fleste  
opprettholdes denne ulikheten. I korthet  
er kunnskap og forståelse veien til frigjøring  
i vedanta, mens i yoga er det den mystiske  

og trancsendente opplevelsen. 
  Vedanta er ikke-dualistisk. Det vil si det 

finnes kun én virkelighet. Alt er ett og det 
finnes ingen adskilthet. Det finnes ingenting 
utenfor virkeligheten. Denne virkeligheten 
 er bevissthet eller Selvet. Hvis alt er ett,  
må dette også inkludere meg. Bevisstheten  
er derfor ikke noe mystisk, langt vekk, trans-
cendent og kun tilgjengelig gjennom årevis 
med askese og meditasjon. Bevisstheten  
er jeg, den helt selvfølgelige, vanlige viten jeg 

har av at jeg finnes, at jeg er et subjekt. 
   Alt annet er objekter i bevisstheten. Dette 

inkluderer alle sanseopplevelser, tanker, følel-
ser, men også kroppen, personligheten og 
den personen jeg tror jeg er. Det vil si den  
personen som har en kropp, et navn, en alder, 
kjønn, en jobb, personnummer og en adresse. 
For bevisstheten er kroppen kun et objekt, 

slik en bil er det for en bilfører. Kroppen  
og sinnet eksisterer i tid og rom, mens 
bevisstheten er utenfor tid og rom, har ingen 
lokalitet, ingen begynnelse eller slutt, ble aldri 
født og vil aldri dø. 

   Å forstå forskjellen på bevisstheten  
og objektene i bevisstheten, eller forskjellen 
mellom subjekt og objekt er moksha, eller  
frigjøring. Frigjøring er ikke en opplevelse, 
men en forståelse. Å tilegne seg dette er jnana 
yoga, eller kunnskapens yoga. 

  
UVITENHET ER PROBLEMET
Fordi jeg, som bevissthet, er utenfor 
tid og rom, er det ikke noe å oppnå. 
Jeg er allerede frigjort, jeg er hel, 
komplett, full og mangler ingenting 
fordi jeg er alt. Jeg kan derfor ikke 
gjøre noe for å bli noe jeg allerede 
er. Frigjøring består derfor i å bli 
kvitt min uvitenhet om at jeg ikke 
forstår dette. Det eneste som kan 
løse dette problemet er kunnskap 

og at jeg forstår hvem jeg er. Dette kan høres 
intellektuelt og teoretisk ut, men det vil det 
kun være hvis jeg er en teori. Denne forstå-
elsen må være så integrert og sitte så dypt  
at det ikke lenger finnes tvil. Først da kan 
man snakke om Selv-realisering.

Tid er basert på at jeg har hukommelse. 
Dersom jeg ikke kan huske vil jeg ikke  
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ha noen opplevelse av tid. Hukommelse er en 
del av sinnet og viser hvordan sinnet skaper 
det vi opplever som eksistensen i tid og rom, 
men egentlig skjer det innenfor en virkelig-
het som ikke forandrer seg og hvor verken tid 
eller rom finnes. Det vi opplever som verden 
er som en drøm. Det oppleves som virkelig 
når det står på, men hvor blir egentlig timene, 
dagene og årene av? Dersom de var virkelige 
skulle en tro at det var mulig å hente dem 
fram igjen. Verden er derfor hele tiden i for-
andring, øyeblikket kan ikke 
fastholdes, men bevisstheten er 
alltid den samme, uendret og 
følgelig det eneste som er virke-
lig. Verden finnes, den eksister, 
men den er både virkelig og 
uvirkelig på samme tid. 

YOGA
Målet med yoga fremstil-

les ofte som i Patanjalis yoga  
sutras å få tankene til å opp-
høre, slik at sinnet blir så rent og klart at 
bevisstheten kan skinne gjennom. Denne 
opplevelsen kalles samadhi og er yogaens 
definisjon av frigjøring. 

   Implikasjonene av dette er en form for 
åndelig fjellklatring hvor personen gjennom 
hardt arbeid, asketisk livsførsel, underkastelse 
av en guru og langvarig meditasjon stiger  
stadig høyere for til slutt å nå helt til topps. 

Her venter det en helt fantastisk opplevelse, 
åndelig orgasme, ekstase, ubegrenset kjær-
lighet, enhet med Gud, nirvana eller opplys-
ning. På dette øvre fjellplatået finnes Buddha, 
Jesus, opplyste mestre og andre store stjerner  
på den åndelige stjernehimmelen. 

   Ved å framstille frigjøring som en opp-
levelse blir dette dualistisk, ved at det er 
personen som blir frigjort, i motsetning til 
ikke-dualisme, hvor det er bevisstheten som 
blir fri fra personen. Når det er personen 

som blir erklært opplyst, danner dette videre 
grunnlag for hieraki hvor noen blir mer  
spesielle enn andre, avhengig av hvor den 
enkelte befinner seg i den åndelige fjellveg-
gen. Egoet elsker denne ideen. Dette er ikke 
frigjøring, men en form for åndelig materia-
lisme, hvor en søker etter åndelige opplevel-
ser, der andre kjøper biler, nye klær eller nyter 
en god middag.

BHAGAVAD GITA
I dialogen mellom Krishna og Arjuna, repre-
senterer Krishna det ikke-dualistiske, Selvet 
eller bevisstheten. Arjuna representerer  
det vanlige mennesket identifisert med krop-
pen og fanget i den dualistiske verden av tid 
og rom – slik folk flest opplever seg selv  
og verden. 

   Når Arjuna overgir seg til Krishna og 
ber ham om å være hans lærer, er Krishnas 
svar, jnana yoga. I det berømte andre kapit-

telet som er en slags overture av Bhaga-
vad Gita hvor alle de sentrale emnene  
i teksten presenteres, foretar Krishna 
en full utblåsning. I klar tekst forteller 
han Arjuna at han er ikke-dualistisk 
bevissthet, ren væren, har aldri blitt født,  
vil aldri dø, – så hva er problemet, ta deg 
sammen og kjemp denne krigen og delta 
i livets kamp.

  Den som eventuelt sliter med å forstå 
ikke-dualisme, trenger ikke fortvile, fordi 
Arjuna forstår det heller ikke. Derfor sier 

Krishna at det finnes en annen vei for dem 
som ikke forstår den første, og det er karma 
yoga. Det er kun jnana yoga, kunnskapens 
yoga som fører til frigjøring. Karma yoga  
er en forberedelse til kunnskapens yoga.

FORVIRRINGEN OM DE FIRE VEIENE 
Antakelig var det Swami Vivekananda som 
i sin tid introduserte forestillingen om fire 

2–2016       VISJON 29

Bevisstheten er alltid den 
samme, uendret og følgelig 
det eneste som er virkelig.

Entusiastisk bidragsyter til selvutvikling 
og spiritualitet. Han startet med yoga  
i 1977 drev lenge Yogasenteret i Stavan-
ger. Utenom å være en flittig skribent  
er han arrangør av Alternativmessen  
i Stavanger. I den senere tid har vedanta 
tent en ild av selverkjennelse og gir 
svarene han hele livet har søkt etter. 
Paaske arbeider for tiden med en norsk 
oversettelse av Bhagavad Gita. Hans 
vedantalærer James Swartz kommer 
til Norge 21.-23. oktober 2016. 
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yogaveier. Raja-, bhakti-, karma- og jnana 
yoga. Tanken er at det finnes ulike veier 
avhengig av personlighetstype og den enkel-
tes psykologi. Raja yoga er yogateknikker, 
Patanjalis 8 trinn, yogaøvelser, pusteøvelser 
og meditasjon. Bhakti er kjærligheten og hen-
givelsens yoga for de mer emosjonelle. Karma 
yoga er for de mer praktisk anlagte og jnana 
yoga for de intellektuelle. 

  Dette høres veldig vakkert ut, men er helt 
feil ut fra Bhagavad Gita. Her intro-
duseres kun to former for yoga, 
jnana- og karma yoga. Sistnevnte 
yogaform inkluderer alle former for 
handling. Bønn og tilbedelse, medi-
tasjon eller å lese åndelige bøker er 
alt sammen ulike former for hand-
ling. Selv i jnana yoga er det bhakti, 
i form av kjærlighet til kunnskap  
og sannhet. Denne misforståelsen 
har skapt en anti-intellektuell hold-
ning nokså typisk for det åndelige 
miljøet og forhindret mange i å tilegne seg  
en mer helhetlig yogaforståelse og praksis.

NEO-ADVAITA
I kjølvannet av særlig Krishnamurti og senere 
Osho, Mooji og en rekke andre mangler det 
ikke på lærere som underviser i ikke-dua-
lisme. Problemet med dette er at de fleste  
er i Arjunas posisjon og ikke modne til å for-

stå denne kunnskapen selv om det er aldri 
så sant. Derfor presenterer de fleste lærere  
i ikke-dualisme ikke annet enn luftslott.  
De etterlater ofte bare forvirring, frustra-
sjon og en rekke moderne kvasiguruer med 
tilhengere som håper på en opplevelse, 
transformasjon eller annen magnetisering 
av gruppeenergien.

  Fordi Arjuna befinner seg i en dualistisk 
verden må han ta utgangspunkt hvor han  

er, derfor karma yoga. Dette er praktiske 
anvisninger av hvordan å handle i verden,  
og er ofte fraværende i moderne former for 
ikke-dualisme også kalt neo-advaita.

KARMA YOGA MISFORSTÅTT
I den åndelige verden er karma yoga blant 
de mest misforståtte begrepene og ofte gjen-
stand for utnyttelse og misbruk. Tallrike 

guruer og åndelige institusjoner har benyttet 
karma yoga for å skaffe seg gratis arbeidskraft 
med arbeidsbestemmelser hinsides  arbeids-
miljøloven under påskudd av å være ånde-
lig praksis ofte definert som uselvisk arbeid. 
Tanken er ofte at den åndelige søkende tren-
ger å få nedbrutt egoet. Jo mer monotont, 
meningsløst og hardere arbeid jo bedre. Ofte 
virker det kun fordummende dess mindre  
det foreligger en forståelse for hva karma 

yoga egentlig er.
  Det finnes også mer psykolo-

giske varianter av karma yoga som 
en metode for å bryte gjennom  
personlig motstand, påta seg utfor-
dringer og overkomme frykt, latskap 
og andre begrensninger. Mye prak-
tisk arbeid kan bli gjort på denne 
måten, men det er mer arbeidstre-
ning enn karma yoga.   

GRUNNER TIL KARMA YOGA
Karma yoga definert er å avstå fra resultatene 
av ens handlinger. Det vil si å kunne arbeide 
og yte uten å forvente noen som helst form 
for resultat, belønning, verken i form av  
penger, gaver, takknemlighet eller andre 
påskyndelser. 

  Det er flere grunner til dette, alle basert 
på en dypere forståelse. Alle handlinger  
vi gjør utføres som regel for å oppnå et resul-

 Den spirituelle læreren Mooji, fra Jamaica.  J. Krishnamurti
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tat. Som individ har vi mulighet til å handle, 
men resultatene av handlingene er ikke opp 
til oss. Det innebærer en overgivelse og aksept 
av livet, hvor en tar det som det kommer, og 
prøver å handle ut fra hva som er nødvendig 
til enhver tid. Det er å leve uten preferanser, 
uten personlig agenda og med en total aksept 
av livet til enhver tid. Frigjøring er lett for 
den som ikke har noen preferanser. Dette kan 
høres lett ut, men sjekk dine egne preferan-
ser og se hvordan du ligger an 
i løypen.

  Karma yoga kan også opp-
fattes som en form ofring.  
I vedanta er Gud skapelsens 
intelligens. Bevisstheten er ikke 
skapt, den har ingen begyn-
nelse, men ut av bevisstheten 
oppstår en drømmeverden 
kalt Maya og hvor all skapelse 
finner sted. Gud er ikke bevisst-
heten eller en personlig gud, 
men Maya og kalles ved flere navn, Isvara, 
Bhagawan eller dharma-feltet. Livet en gave, 
vi verdsetter livet og derfor vil vi leve. Karma 
yoga kan derfor også være en handling  
av å ofre alle ens handlinger til det guddom-
melige ut fra takknemlighet over å bli gitt 
livet i gave, slik vi vanligvis har lyst å gi noe 
tilbake hvis vi mottar noe stort og flott.

  Enda en grunn til å lære karma yoga, og 

kanskje den viktigste, er i selve forståelsen  
av karma. Det som binder oss til den dualis-
tiske verden er våre ønsker, lyster og begjær. 
For eksempel etterlater forelskelse, kjærlighet  
og sex ofte behovet av å oppleve det en gang 
til. Ofte forsterkes behovet jo mer opplevel-
sen gjentas. Slik oppstår en sirkel av begjær, 
tilfredstillelse og forsterket begjær. Problemet 
med en slik tilfredstillelse fra en god kopp 
kaffe, en tur til Syden, en romanse eller en ny 

bil er at gleden ikke varer, men fører til lidelse 
fordi den etterlater et savn etter mer. Dette 
skaper karma eller ubevisste tankemønstre  
i sinnet som indirekte styrer personens hand-
linger, preferanser og valg i livet.

  Karma yoga er en praksis av å bryte dette 
mønsteret ved å handle uten å forvente resul-
tater av handlingene. Med en slik holdning  
og intensjon i alle ens gjøremål renses   

underbevisstheten gradvist for opparbeidet 
karma. Sinnet blir klarere og i stand til å til-
egne seg kunnskap.  

  Fra et ikke-dualistisk perpektiv er jeg 
alltid den samme. Uansett hva som skjer  
er bevisstheten uendret. Det betyr at jeg kan 
avstå fra hva jeg liker og misliker fordi det 
spiller ingen rolle. Jeg vil være den samme 
om jeg får dekket et behov, eller ikke dekket 
et behov – min tilfredshet av å være sentrert 

i meg selv forblir uendret og uavhen-
gig av opplevelser. Da kan jeg like godt 
gjøre karma yoga og gjøre det Gud 
eller dharma-feltet vil at jeg skal gjøre, 
framfor å la mitt liv være selvsentrert og 
motivert og styrt av mine små person-
lige behov, lyster og begjær. Denne for-
ståelsen av karma yoga kan oppsumeres  
i tre punkter og vil garantert kunne revo-
lusjonere ditt liv:

1. Jeg er den samme uansett hva  
som skjer.

2. Jeg er derfor fri fra hva jeg liker og mis-
liker fordi det spiller ingen rolle.

3. Jeg må handle i verden uansett, så hvor-
for ikke handle på den riktige måten?  

www.christianpaaske.no
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I vedanta er Gud skapelsens 
intelligens. Bevisstheten er 
ikke skapt, den har ingen  

begynnelse.


