
skræðan Rígur  fæst á amazon   hér 
 
skræðan lesin hér  

 

11.   Rígur                   

 * eru menn á ýmsum stigum þróunar?   
hvað er þróun í þessu samhengi? 

berið saman þróunarkenningu Darvins  
og þróun einstaklings til fullkomnunar (andlega þróun manns) 

 * hvað segir Rígsþula okkur um okkar stað á þróunarbrautu okkar? 

 * skiljum við muninn á sva-dharma (okkar lífi, sem við ættum að lifa)  
og para-dharma (annarra manna lífi, sem er hættulegt að lifa)? 

 
sjálfur leið þú sjálfan þig 
 
dharma er það sem uppiheldur náttúru og eiginleikum hvers og eins 
og allt hefur sitt eigið dharma - og allir hafa sitt eigið dharma 
dharma er í öllu, heldur öllu eins og það á að vera samkvæmt sinni náttúru, 
dharma manna heldur þeim sem mönnum,  

uppiheldur tilgangi hvers og eins á sinni mannsævi, 
jafnvel dharma þess að hlaupa heldur þeim sem hleypur hlaupandi! 
 
á Bharata eru enn ættir mismunandi dharma svo menn vita, strax sem börn, til 
hvaða skyldu þeir hafa kosið að fæðast -- brahminar, ksatryía, t.d. -- 
en fyrir okkur getur verið snúið að finna það út 
raunar ræður djótish (upplýstur útreikningur) úr þessu fyrir okkur, en það hafa 
sumir pönditar lært; svarar spurningunni: hvert er mitt dharma á þessari ævi? 

 
 * hvers vegna dugar lýsing uppljómaðra á uppljómun okkur ekki? 

getur fíngerð tækni til að nýsa niður 
glatast og brenglast í meðförum í aldanna rás? 

 * er nóg að vita af æðri vitundarstigum? 

 * hvaða hæfileika hafa menn framyfir dýrin? 
* hvað er að geta eingöngu unnið samkvæmt sinni náttúru? 

 * hvert er markmið mannsævi,  
án tillits til hvort um er að ræða þræl, karl eða jarl?  

--sem tákna í Rígsþulu þróunarstig og réttan stað fyrir næsta skref-- 

 * Skuld (hvers og eins) fær mann til að velja að fæðast  
þræll eða karl eða jarl;   

hver bjó þessa (sína eigin) Skuld til?  
valdi ég mér ákkúrat rétta staðinn og tímann til að halda áfram? 

* hentar öllum mönnum að nýsa niður?    

meiri sem minni mögum Heimdallar? 
 * er samræmi milli gæða hugsana annars vegar  

og hins vegar þróunarstigs þess sem hugsar þær? 

http://www.amazon.co.uk/Krakka-%C3%93%C3%B0sm%C3%A1l-fornu-11-skr%C3%A6%C3%B0a-k%C3%A1lfaskr%C3%A6%C3%B0a-R%C3%ADgur/dp/993540952X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385991068&sr=8-1&keywords=odsmal+11
http://www.youtube.com/watch?v=rz8c8o0s4Ig&index=12&list=PLx4mHtocTUwAgIA8BMVROXX0lzeUYA7Gp


 * kannist þið við skáldið Bólu-Hjálmar? 

komu níðvísur hans við kaunin í valdhöfunum?  
var ekki málfrelsi? 

þurfa valdhafar að verja vald sitt gegn sannleika-athugasemdum?  
 

 


