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Notar

Eg har presentert og drøfta deler av det moralfilofiske bidraget til Dworkin i eit bokessay om den førre boka til Dworkin, Justice for Hedgehogs (2011), i eit
tidlegare nummer av Filosofisk supplement (Mæland 2012).
2
I forordet opplyser utgjevaren at Dworkin planla å utvida manuskriptet frå førelesingane vesentleg før han gav dei ut i bokform. Diverre rakk han berre å gjera
små revisjonar før han døydde av sjukdom i februar i fjor. Eit utdrag frå boka kan lesast på nettsidene til New York Review of Books (Dworkin 2013b).
3
Fleire austlege religionar, som buddhismen, jainismen og visse retningar innan hinduismen, krinsar til dømes ikkje rundt nokon guddom. Det same gjeld
nyare, alternative religiøse retningar med austleg inspirasjon. I den grad slike religionar inkluderer gudsførestillingar i det heile tatt, blir desse tolka symbolsk.
Auguste Comtes religion de la humanité og den positivistiske kyrkja han grunnla, inspirert av den borgarlege opplysingsreligionen Rousseau med fleire såg
føre seg, er òg eit døme på religion utan Gud.
4
Dworkin nyttar her uttrykket ”ecumenical” i ein utvida forstand. I Nynorskordboka er «økumenisk» definert som «allmennkyrkjeleg», og det står at ei økumenisk rørsle er ei rørsle som «freistar å samle kyrkjesamfunna om det dei har felles». Hos Dworkin må me heller lesa «økumenisk» som «allmennreligiøst»; han
freistar å samla alle religionar om det dei har felles.
5
Moralske argument for Guds eksistens sluttar frå moralske premiss til konklusjonen at Gud finst. Eit relevant døme i konteksten: Menneske kan berre skilja
mellom rett og galt om me er skapt i Guds bilete; me kan skilja mellom rett og galt; me må difor vera skapt i Guds bilete (og difor: Gud finst).
6
Dworkin seier han behandlar «religion» som eit fortolkingsomgrep («interpretive concept»); det vil seia at me er ueinige om kva «religion» tyder fordi me er
ueinige om kva religion bør vera, sjølv om me er einige i visse paradigmatiske tilfelle av religion. I Justice for Hedgehogs gjer han eit stort poeng av at rettferd,
fridom, likskap og liknande er fortolkingsomgrep, men religion skil seg frå desse ved at det ikkje finst nokon konsensus om at det er verdifullt. Difor er det
ikkje openbart at dette er den beste måten å behandla religionsomgrepet.
7
Det kan innvendast, som ein kommentator i redaksjonen til Filosofisk supplement innvender, at Craig her gjer eit metaetisk poeng og ikkje ein verdidom. Men
om eg seier at sex mellom samtykkjande vaksne uavhengig av kjønn og sivilstatus ikkje er moralsk galt med mindre det finst ein Gud som befaler at det er galt,
er dette utvilsamt ein verdidom. Det same må rimelegvis gjelda den parallelle påstanden om Holocaust. Det «metaetiske» poenget er berre ei generalisering av
desse tilfella, og kvifor skulle det då ikkje vera ein (abstrakt og generell) verdidom? Dworkin har tidlegare argumentert kraftfullt for at ein metaetisk påstand
av denne typen ikkje kan vera verdinøytral i nokon meiningsfull forstand (sjå mellom anna Dworkin 2011:42–44). Dette er eit poeng eg kjøper, men utan at eg
støttar den vidare konklusjonen han trekk om at heile metaetikken er misforstått (sjå Mæland 2012).
8
Eller er han ikkje ein analytisk filosof, nettopp fordi han tenkjer i heilskapar og har inntatt ei kritisk rolle i samfunnet? I så fall er kritikken av den analytiske
filosofien trivielt sann, men substansielt uinteressant: Målet blir berre flytta dit pila treff. Om ikkje Dworkin kan reknast som ein analytisk filosof (om enn atypisk), så er det ikkje mange moralfilosofar og politiske filosofar frå dei siste tiåra som kan det.
9
Dworkin sjølv reflekterer over den intellektuelle utviklinga si i Balzac-førelesinga han heldt i Roma få månader før han døydde, og seier det slik: «I took up
steadily more abstract philosophical issues only because the more practical and political issues that first drew my attention seemed to me to demand a more
philosophical approach to reach a satisfactory resolution» (Dworkin 2013a).
10
Fleire filosofar burde, i alle fall ein gang i blant, ta seg tid til å skriva setningar som denne: «There is no direct bridge from any story about the creation of the
firmament, or the and earth, or the animals of the sea and the land, or the delights of heaven, or the fires of hell, or the parting of any sea or the raising of any
dead, to the enduring value of friendship and family or the importance of charity or the sublimity of a sunset or the appropriateness of awe in the face of the
universe or even a duty of reverence for a creator god» (RWG:25).
1
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O

versettelsene i denne spalten er to tekstutdrag fra to
ulike skoler innen klassisk indisk filosofi, som begge
føyer seg inn i debatten omkring Guds1 eksistens. Om det
eksisterer en skapergud, og hvordan dette kan bevises eller
motbevises, har i India vært en stor diskusjon innen klassisk filosofi. Det er viktig å merke seg at ateisme, i indisk
filosofisk sammenheng, ikke er det samme som irreligiøsitet – det er fullt mulig å ikke tro på Gud og samtidig tro
på frelse, som i indisk filosofi hovedsakelig ses på som frigjøring fra gjenfødelse.
Utdragene presenterer leseren for to forskjellige perspektiver i denne debatten. Det første utdraget er av av
hindufilosofen Udayana, og det andre av jainfilosofen
Vidyānandin. Lite vites om begge filosofene, men de
levde omtrent samtidig, nærmere bestemt på 900-tallet.2
Udayana tilhørte skolen Nyāya-Vaiśeṣika – opprinnelig to
forskjellige filosofiske skoler, som ved hans levetid hadde
forent seg til én. Nyāya («syllogisme, logikk») beskjeftiger seg i stor grad med metodologi og regler for holdbare
slutninger. Vaiśeṣika («partikularitet») er på sin side mest
kjent for sin atomteori.3
Aktørene i klassisk indisk filosofi identifiseres gjerne
med filosofiske systemer4 eller skoler, fremfor personer.
Disse skolene, som hadde sin blomstringsperiode fra ca.
år 700-17005 e.kr. (Flood 1996:225), deles inn i to hovedgrupper, ortodokse og heterodokse6, basert på hvorvidt de
aksepterer eller avviser Vedaene7 som gudommelig åpenbarte, og dermed som en autorativ kilde til kunnskap.
Vi kjenner disse skolene hovedsakelig via sūtra («tråd»)tekster, skrevet på sanskrit, og i kommentartradisjonene
til disse.8 Sūtraer er meget korte og presise aforismer, som
ofte fremstår som uforståelige uten kommentarer som
forklarer dem. For at tekstene skulle være lettere å lære
utenat, var det om å gjøre å uttrykke seg så kortfattet og
konsist som overhode mulig. Som følge av det meget kondenserte innholdet utviklet det seg ulike fortolkningstradi-

sjoner som kommer til utrykk gjennom kommentarer til
sūtraene, kommentarer til kommentarene, kommentarer
til kommentarene til kommentarene, osv9. Denne typen
kommentarlitteratur hadde en fast struktur, den ville åpne
med å gjengi andre filosofiske systemers synspunkter, for
så å kritisere dem og presentere sine egne teorier. Begge
tekstene som gjengis her, er av en slik karakter, men de er
selvstendige verk.10
Hele Udayanas verk Logikkens håndfull blomster er viet
til refleksjoner omkring Guds eksistens, og regnes som en
indisk klassiker i denne diskusjonen. Teksten er bygd opp
som motsvar til fem ulike argumenter mot Guds eksistens.
Utdraget som her er oversatt er Udayanas åtte gudsbevis
fra det siste kapittelet i boken, der han argumenterer mot
fraværet av konkluderende argumenter for Guds eksistens.4 I utdraget finner vi en blanding av gudsbevis som vi
kjenner igjen fra vestlig filosofi, sammen med unike indiske argumenter. Vi kjenner igjen det teleologiske gudsbevis,
at universet må ha en plan eller hensikt. Atomene kan ikke
selv danne forbindelser, da ville de bli kombinert i tilfeldige kombinasjoner og ført til kaos. Altså må det finnes
en Gud som regulerer og organiserer atomene. Vi kjenner også igjen det kosmologiske gudsbevis, at universet må
ha en første beveger. Som et erkeindisk argument kan vi
vise til et gudsbevis som forutsetter troen på Vedaene som
åpenbaring. Ifølge Nyāya-Vaiśeṣika ødelegges Vedaene
sammen med alt annet i universet fra eon til eon. Siden vi
vet at Vedaene eksisterer, trengs følgelig Gud for å åpenbare dem igjen etter hver skapelse.
Vidyānandin representerer det motsatte synspunkt av
Udayana. Som jainfilosof regner han ikke med noen skapergud, for selv om jainismen anerkjenner guder, er disse
underlagt gjenfødelse og karmas bånd. Hans Undersøkelse
vedrørende den sanne læren er en polemisk tekst som argumenterer mot en rekke ideer fra 12 indiske filosofiske
skoler,5 med hovedvekt på ontologi og frelsemidler. I ut49

draget som presenteres her, forsøker Vidyānandin å motbevise Guds eksistens gjennom å tilbakevise argumenter
fra Nyāya-Vaiśeṣika. Selv om Undersøkelse vedrørende den
sanne læren sannsynligvis er skrevet før Udayanas Logikkens
håndfull av blomster, kjenner vi igjen et av argumentene
Udayana senere tar i bruk: Det at verden må ha en bevisst
skaper. Argumentet motbevises her med en diskusjon omkring Guds natur. En pottemaker kan skape en potte på
bakgrunn av det faktum at han har en kropp, og følgelig
betyr det at Gud selv ikke har noen kropp, at han ikke kan
skape noe. Dersom Gud hadde hatt en kropp, hvem skulle
lagd den? Og hadde han laget den selv, måtte han alt ha
hatt en kropp, og så videre, her enDet er fullt mulig å der vi opp med en uendelig regress.
ikke tro på Gud og Og hvorfor skal det at jorden ser ut
samtidig tro på frelse. til å være en virkning, tilsi at den
bare har én skaper, og ikke mange?
Ifølge Vidyānandin er det ikke Gud, men derimot karma6,
som er årsaken til at verden, og alle levende vesener i den,
oppstår. Her finner vi altså igjen et erke-indisk konsept,
karma, som motargument mot Guds eksistens.
Videre tar Vidyānandin opp det ondes problem, noe
som for øvrig ikke nevnes av Udayana. En Gud som påfører levende vesener smerte, har ikke natur som en allvitende Gud, men snarere som en ond demon, argumenterer
Vidyānandin.
De klassiske systemene utviklet en egen metode for logikk, samt en felles terminologi, som kommer til uttrykk i
de filosofiske diskusjonene. Argumentene er hovedsakelig
presentert i syllogismer, en konklusjon som følger logisk
fra de framsatte premissene. Den indiske syllogismen er
en del av læren om de seks pramāṇaene, midler til å oppnå gyldig kunnskap, som ble utviklet av disse systemene.
Foruten kunnskap man får fra syllogismer, eller slutninger,
(anumāna) er disse kildene persepsjon (pratyakṣa, man
kan få kunnskap fra sansene), analogi (upamāna, man
kan få kunnskap gjennom sammenlikning), postulering
(arthāpatti, man kan få kunnskap ved å postulere kjent
kunnskap over til noe ukjent), ikke-persepsjon (anupalabdhi, man kan få kunnskap om at noe ikke eksisterer
gjennom dets fravær) og autorativt vitnesbyrd (śabda, man
kan få kunnskap fra Vedaene og fra pålitelige personer).
Forskjellig antall pramāṇaer regnes som gyldige i de ulike
systemene. Midlene til gyldig kunnskap nevnes i Udayanas
femte argument: ”vi vet at det som står i Vedaene er sant
på grunn av deres natur er å være Vedaer, siden de er en
pramāṇa, på lik linje som de andre midlene til å oppnå
sikker kunnskap”.
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Utdrag fra Udayanas Logikkens håndfull blomster
(nyāyakusumāñjali, kap. 5)
1.1 Måtte denne ufeilbarlige logikkens håndfull blomster
uavbrutt fryde mitt sinn! – flygende [over det] som en bie, –
[denne håndfull blomster] som legges frem for Guds føtter,
som produserer berusende honning og som udødelighetens
nektar strømmer ut ifra, som åpner seg under solen, som
folder seg ut for den rettskafne når [dens] duft åpenbarer
seg, [og] som ikke vil falme når [den] inngående undersøkes.

[…]
Den femte innvendingen [mot Guds eksistens] er: ”Det
finnes ingen konkluderende argumenter [for Guds eksistens]. Sannelig finnes det ikke noe rasjonelt bevis for Hans
eksistens”. Det svares:

derne håndskrifttradisjonen [er avhengig av et vesen med
fri vilje].3
«[Stadfestet] fra tro» vil si legitimert av autoritet.
Kunnskapen [vi har] fra Vedaene oppstår i kraft av deres
årsak, fordi [Vedaenes] natur er sann kunnskap, slik som
den sanne kunnskapen fra sanseoppfatninger og de andre
[midlene til sann kunnskap, dvs. pramāṇaene].
«[Stadfestet] fra de åpenbarte skriftene vil si [stadfestet]
fra Vedaene. Vedaene må ha en forfatter [dvs. Gud], fordi
de er Vedaene, slik Āyurveda4 [har en forfatter].
Videre har Vedaene en forfatter [dvs. Gud] fordi de består av setninger, slik [også eposet] Mahābhārata5 [består av
setninger]. Setningene i Vedaene har en forfatter på grunn
av [deres] natur som setninger, slik setningene til vesener
som oss selv [har natur som setninger].
«[Stadfestet] fra spesifikke tall» [vil si at] størrelsen til en
tosidig forbindelse springer ut ifra tall, fordi [størrelsen] er

en avledet, [og ikke en evig, størrelse], og ikke springer ut
ifra mål eller konsentrering, slik størrelsen til en potte laget
av tre kapālaer6 er større enn størrelsen til en potte laget av
to kapālaer av samme størrelse.7 For størrelsen til et atom
produserer ikke størrelse, fordi den er [selve] størrelsen
til et atom, og fordi dens
Siden vi vet at Vedaene
natur er å være en evig [og
derfor uforanderlig] stør- eksisterer, trengs følgelig
relse. Og derfor må tall Gud for å åpenbare dem
og dualitet være iboende i igjen etter hver skapelse.
de uendelige små atomene
[allerede] i begynnelsen av skapelsen, [som er] årsaken til
den tosidige forbindelsens størrelse. Men [ved verdens
skapelse] kan ikke [tall og dualitet] ha blitt produsert av
en mental tankeprosess tilhørende vesener som oss selv, og
derfor må [denne] mentale, uavbrutte tankeprosessen på
det tidspunktet i sannhet ha tilhørt Gud.8

5.1 Et allvitende og uforgjengelig [vesen] [dvs. Gud] kan
stadfestes, [ut ifra de følgende argumentene]: Fra virkning,
kombinasjon og støtte, fra tradisjonelle skikker, fra tro, fra
de profeterte skriftene og setningene [vi finner i dem, og fra
spesifikke tall.

Gitt dens tilstand som virkning må Jorden ha en skaper,
slik som [også] en potte [har en skaper]. Det at noe har
hatt en skaper, [vil si at det som er skapt] har sprunget ut
ifra et handlende vesens ønske om å skape, og [også] ut ifra
dette vesenets dype kunnskap om [det skaptes] materielle
årsak.
Kombinasjon er en handling. Og den handlingen som
ved verdens skapelse forårsaket sammenflettingen av de to
uendelig små atomene, som igangsatte den tosidige forbindelsen, [må være] ledsaget av et intelligent [vesens]
vilje. [Den må være ledsaget av et intelligent vesens vilje]
fordi [kombinasjonens] natur er handling, slik handlingene til kropper som våre egne [er ledsaget av et intelligent
vesens vilje].
Universet og alt det inneholder overvåkes av et flittig
vesen som hindrer [det] fra å falle, fordi [universets] natur
er å bli støttet, lik en pinne som støttes av en [flygende]
fugl i luften. Støtte er altså det at [objekter] som har vekt
ikke faller. Videre beskjeftiger støtte seg med tilintetgjørelse. Universet og alt dets innhold tilintetgjøres [likeledes]
av et flittig vesen, fordi det er forgjengelig, lik klær som er
til leie.1
«Tradisjonelle skikker» stammer fra [Sanskrit-ordet]
pada.2[Disse] skikkene, som f.eks. tradisjonelt håndverk av
klær, er avhengig av et vesen som har fri vilje, fordi [deres]
natur er å være tradisjonelle skikker, slik f.eks. den moIllustrasjon: Åshild Aurlien
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Oversettelse av Vidyānandins Undersøkelse
vedrørende den sanne læren
Og således tilbakevises den [Nyāya-Vaiśeṣika-doktrinen]
også av logiske slutninger. Det er som følger: det at verden er skapt av Gud, noe som her bestrides, bevises av
Yauga’ene1 på følgende måte:
kroppen, sansene, verden, osv.,2 har en bevisst skaper; fordi
de er produkter; som en potte, osv..

Men denne [syllogismen som beviser Guds eksistens] tilbakevises ved hjelp av inferens. For det finnes en syllogisme som motbeviser det [at verden er skapt av Gud]. Og
den [syllogismen] er denne:
Gud er ikke skaperen av kropp, osv.; fordi Gud ikke [selv]
har en kropp; det som er slik [dvs. uten kropp] er sånn [dvs.
ikke en skaper]; som en [frigjort] sjel; og Gud er slik [dvs.
uten kropp], og er derfor sånn [dvs. ikke en skaper].

Og det er ikke slik at premisset [i denne slutningen] ikke
er vist å gjelde for det [subjektet], fordi det at han skulle
ha en kropp er uakseptabelt. [Dette er] fordi hans kropp,
som ville bestå av deler, ikke ville være evig.
[Vaiśeṣika syllogismen er dessuten feil] fordi selv om
Guds kropp skulle være evig så ville den ugyldiggjøre premisset i [Nyāya-Vaiśeṣika-syllogismen, at kropp, osv., er
produkter, osv.] hvis ikke en bevisst skaper gikk forut for
den, på grunn av det [at Guds kropp ikke ville ha en bevisst skaper]. Og fordi, dersom en bevisst skaper går forut
for den [kroppen], så ville det resultere i en uendelig regress der en postulerer forutgående og følgende kropper.
Og hvis hver av hans påfølgende kropper oppstår på grunn
av hver av hans forutgående kropper, [dvs.] hvis Gud er
den direkte årsaken [til hver av sine tidligere kropper], så
er det meningsløst å postulere Gud[s eksistens] siden det
er velkjent at det er slik for alle som er fanget i gjenfødselens strøm. For de [som er fanget i gjenfødselens strøm] er
den direkte årsaken også i skapelsen av verden, osv., som
passer til deres opplevelse.3 De overbevisende premissene
[som beviser at de som er fanget i gjenfødselens strøm selv,
gjennom sin karma, er den direkte årsaken til kroppen,
osv., er at] de [dvs. kroppen, osv.] er produkter, at de har
en ikke-bevisst årsak, og at de har en spesifikk ordning.
At [den frigjorte sjelen skulle ha en kropp] tilbakevises
også av tradisjonen: «Den som eksisterer uten kropp røres
verken av lykke eller lidelse».4 Siden det slik er bevist at
[Gud] ikke har en kropp, så kan ikke Gud være [kroppens,
osv.] skaper. Fordi det er uakseptabelt at Gud, som hver52
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ken har kropp eller sanser, skapte disse [kropp, osv.]. Hvis
[man holder fast ved at Gud kan være] den direkte årsaken
selv om han er slik, så er det ikke motbevist at karma, selv
om den ikke er bevisst, er direkte årsak [til kropp, osv.].
Fordi [både en Gud uten kropp og karma uten bevissthet] overskrider eksempelet. For det å postulere en Gud
som ikke har kropp eller sanseorganer som skaper av kroppen, sanseorganene, verden, osv., overskrider eksempelet,
dvs. en pottemaker som har både kropp og sanseorganer
og skaper potter, på akkurat samme måte som det å postulere ikke-bevisste karma[partikler] som direkte årsak til
disse [kroppen, sanseorganene, verden, osv.]. Det er ingen
forskjell.
[Vaiśeṣika tilhengeren] tenker kanskje:
Selv om han har en kropp, så er det bare en pottemaker som
har kunnskapen, ønsket [om å skape] og aktiv innsats som
ses å være i stand til å utføre handlinger5. Fordi man ikke
ser at en som ikke har kunnskap [om hvordan man] skaper
et produkt, en potte, osv., er en [som er i stand til å utføre
handlinger]. Og selv en som har kunnskap ses ikke å være
en [som er i stand til å utføre handlinger] hvis ønsket [om å
skape produktet] uteblir. Og selv en som har kunnskapen og
ønsket ses ikke å være en [som er i stand til å utføre handlinger] hvis det ikke innebærer noen aktiv innsats. På
samme måte overskrides
ikke eksempelet, fordi
den evige Gud, som har
kunnskap [om hvordan
man skaper kroppen, verden, osv.], ønsket [om å
skape] og aktiv innsats, er
en som er i stand til å utføre handlinger, selv om
han ikke har noen kropp.
Eksempelet overskrides
ikke, fordi det er ikke
slik at det å ha en kropp
eller ikke er en essensiell [betingelse] for det å
være i stand til å utføre
handlinger. Eksempelet
og det som illustreres er
ikke identisk, fordi det
tilbakevises av forskjellene mellom dem.

[Til dette svarer man:] Det
[argumentet] er ugyldig,
fordi selv kunnskap, osv.,
er umulig for ham. For
Illustrasjon: Helen Coward

[følgende syllogisme] beviser deres fravær [hos Gud]:
Gud er ikke en innehaver av de tre: kunnskap, ønske og aktiv
innsats; fordi han ikke har en kropp, som en frigjort sjel.

Hvis [det innvendes]: Selv her [er det forskjell]. Selv om
det ikke er noen forskjell i det å ikke ha noen kropp, så er
det bare den frigjorte sjelens kroppsløshet som har en begynnelse. Men Guds kroppsløshet har ikke [noen begynnelse]. [Til dette svares det:] Nei. Det er uakseptabelt. For
man kan ikke fremholde Guds særskilte kjennetegn for å
differensiere ham fra den frigjorte sjelen, fordi det er disse
[særskilte kjennetegnene, dvs. det å være verdens skaper,
allvitende, osv.] som her diskuteres.
Hvis det nå likevel godtas at det er slik, hvorfor ønsker man da ikke at potter, tøystoff, stråmatter, tråd, vogner, tiaraer, osv., har en bevisst skaper, mens jorden, fjell,
trær, osv., ikke har det? For det er mulig å skille mellom
trær, osv., som ikke forårsaker den [tanken at de må være
skapt] fra potter, osv., som forårsaker tanken om at de må
være skapt, selv for en som ikke vet noe om konvensjoner. Derfor er det godt sagt [når det sies at] «Gud er ikke
skaperen av kropp, osv.», fordi det ikke er bevist at Gud
innehar kunnskap, ønsket
[om å skape] og aktiv innsats, siden han ikke har
noen kropp; og fordi Gud
ikke kan skape noe siden
det [at han skulle inneha
kunnskap, ønsket om å
skape og aktiv innsats]
ikke er bevist.
Hvis det nå likevel,
på grunn av skamløshet,
sies at Gud er skaperen,
så skaper han enten hundrevis av grufulle pinsler
for levende vesener, eller så gjør han ikke det.
Hvis han ikke gjør det,
så er premisset [i NyāyaVaiśeṣika-syllogismen,
dvs. at kropp, osv., er et]
produkt, osv., feilaktig på
grunn av disse [hundrevis
av grufulle pinslene]. Så
tenker man: «Han skaper
[disse pinslene].» Men det
er umulig. For hvordan

kan en som er vis tenke følgende: «Her, i denne verden,
ville ingen ikke-allvitende hellig mann, en vismann eller
noe annet, hvis begjær og vrede har blitt tilintetgjort [gjennom askese og meditasjon], påføre andre lidelse, mens den
Store Gud [Maheśvara], som er allvitende, fri fra begjær,
hat og villfarelse og som skal tilbes selv av de store Seerne,
han plager de tre verdenene med mangfoldige uutholdelige og voldsomme pinsler.» Hvis det virkelig er slik at han
skaper disse [pinslene, så] må han ikke tilskrives en Stor
Guds natur, en som skal lovprises av mennesker, men heller naturen til en demon, som er ond uten sidestykke.
Hvis det innvendes: «Gud gir vitterlig ikke opphav
til levende veseners pinsler» [så svares det:] «Nei, [det er
uakseptabelt]». For hvis også den ugunstige karma som
forårsaker pinslene er skapt av Gud [slik Nyāya-Vaiśeṣikaskolen mener], så er han alene årsaken til pinslene. Ellers
lider tesen under de samme feilene som alt er beskrevet.
Hvis denne [ugunstige karma] ikke er skapt av ham, så
trenger heller ikke kroppen, sanseorganene, osv., være
skapt av ham. For det er ingen forskjell.
[Nyāya-Vaiśeṣika-syllogismen er feil], fordi premissene som skal bevise Gud[s eksistens] er uspesifikke, siden [disse premissene også gjelder for] karma. For det
er mulig for karma å gjennomføre [handlinger] selv om
det er en ikke-bevisst årsak, siden [karma] er et produkt, er For de [som er fanget i
i stand til å skape og er vedva- gjenfødselens strøm] er
rende. Hvis man uansett godtar den direkte årsaken
karma, og i tillegg postulerer
også i skapelsen av
Gud[s eksistens, slik NyāyaVaiśeṣika-skolen gjør], så kan verden, osv., som passer
man la karma alene være årsak til deres opplevelse.
til kroppen, sanseorganene,
osv.! La så motstanderen ved å gjøre dette få slippe den
vedvarende byrden [det å argumentere for Guds eksistens].
For hva er vitsen med en Gud som motbevises av gyldige
erkjennelsesmidler?
Hvis det innvendes: «Men hvordan kan karma, som
ikke er bevisst, skape de ulike kroppene, sanseorganene,
osv., som passer til den mangfoldighet som skal oppleves?»
[så svares det:]«Hvordan kan hagtornbær, nektar, madana6
og hirse [gjennom fermentering] forårsake ulike virkninger som rus? Eller hvordan skal det da forklares at spesifikke magneter forårsaker virkninger som at jern roterer
eller tiltrekkes?»
Hvis det svares: «Det er slik på grunn av usynlige [årsaker]» [svarer vi likeledes:] «La så det at det skapte ikke
skulle få sin rette natur bli forhindret av de samme usynlige [årsakene]». For det avledes på samme måte:
Jens borgland & ina ilkama
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Årsaken til lykke og ulykke, profitt og tap, osv. er den usynlige karma; fordi man ellers ikke ville oppleve at de synlige
årsakene var utilstrekkelige.

Og man må ikke tro at det å finne feil med [bevisene for
Guds eksistens] må gis opp siden Gud også kan avledes
[på samme måte som den usynlige karma avledes], fordi
syllogismen som skal bevise det er feil på mange punkter.
For det er som følger – beviser premisset «kroppen,
sansene og verden er produkter, osv.», at det er én bevisst
skaper, eller mange bevisste skapere? I førstnevnte tilfelle er
[premisset] uspesifikt, for et palass, osv., har mange snekkere, sponsorer, osv., som årsak. I sistnevnte tilfelle beviser
man bare det som alt har blitt bevist. For mange levende
vesener er skaperne av kroppen, osv., som passer til deres
opplevelse. Fordi disse [kroppen, osv.,] blir skapt av disse
[levende veseners egen] usynlige karma.
Hvis en generell «bevisst skaper»[-natur] bevises ved
hjelp av denne [syllogismen], så er det som blir sagt kun
bevis for det som alt har blitt bevist. For den spesifikke
[bevisste skaper] som [Nyāya-Vaiśeṣika-skolen] fastholder
[dvs. Gud] kan ikke bevises ved hjelp av deres regel om
«den impliserende doktrine».7
Hvis det innvendes: «Det er ingen feil her, for både den
generelle bevisste skaper[-natur] og den spesifikke bevisste
skaper [dvs. Gud] er det som skal bevises (sādhya) [ved
hjelp av syllogismen]». [Til dette svares det:] Nei, [dette
er uakseptabelt]. For man greier ikke å få bukt med [de
to] mulighetene: Enten
Hvis det nå likevel, finnes den generelle [skapå grunn av skamløshet, pernaturen] i observerbare
sies at Gud er skaperen, så spesifikke [skapere], eller
skaper han enten hundrevis i ikke-observerbare spesifikke [skapere]. Hvis den
av grufulle pinsler for generelle [skapernaturen]
levende vesener, eller så vises å finnes i en observergjør han ikke det. bar spesifikk [skaper], så
forårsaker det problemer
med det [Nyāya-Vaiśeṣika-skolen] selv fastholder [nemlig
at Gud ikke er observerbar]. Og hvis den generelle [skapernaturen] vises å finnes i en ikke-observerbar spesifikk
[skaper], så ville det resultere i at det som skal bevises er
ugyldig. For å illustrere [problemet]: Hvis man vil bevise at
den generelle [skapernaturen] finnes i en spesifikk [skaper]
som er annerledes enn den observerbare spesifikke [skaperen], hvordan kan man da bevise den spesifikke [skaperen]
man selv fastholder?
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Klassiske indiske diskusjoner om guds eksistens

Hvis det innvendes: «[Det bevises] ved hjelp av den
‘impliserende doktrinen’. Og hva er dette som kalles den
‘impliserende doktrinen’? Det som, når det er blitt bevist,
også beviser andre doktriner, er den ‘impliserende doktrine’. Siden den bevisste, direkte årsak, som ikke er noe annet enn en generell [natur] som finnes i både observerbare
og ikke-observerbare spesifikke [individer], er velkjent i de
tre verdener,8 så er det dermed også bevist at den [generelle
skapernaturen] finnes i et spesifikt [individ, dvs. Gud] som
er i stand til å skape verden, er i stand til å utføre handlinger, alltid har uforminsket kraft, er allestedsnærværende
og uten kropp.»
[Til dette svares det:] «Det kan så være, hvis man på
en eller annen måte kan bevise at den generelle skaper[naturen], som har både observerbare og ikke-observerbare
spesifikke [skapere] som basis, er ufravikelig overlappende
med den spesifikke allvitende [skaperen] som er én, i stand
til å skape hele verden og i stand til å utføre handlinger.
Men det er ikke bevist, siden det finnes bevis for at den
[generelle skapernaturen] gjennomsyrer mange bevisste
skapere som [selv] er direkte årsak til [deres egne] kropper, osv., som passer til deres opplevelse. Så hvis det som
skal bevises er at [alt] har én skaper som er allvitende og
fri fra begjær, da er premisset uspesifikt, siden en potte,
osv. [har en skaper som verken er allvitende eller fri for
begjær]. Eksempelet mangler det som skal bevises. Og hvis
det som skal bevises er at [alt] har en skaper som verken er
allvitende eller fri for begjær, da resulterer det i en konklusjon som tilbakeviser læren [til Nyāya-Vaiśeṣika-skolen].
Og beviset, at den [kroppen, osv.] helt og holdent er
et produkt, er [selv] ikke bevist. For den [kroppen, osv.]
er også en årsak, på noen måter. Det at [kroppen, osv.] er
et produkt [bare] på noen måter[, og en årsak på andre
måter] tilbakeviser [Nyāya-Vaiśeṣika-skolens posisjon],
fordi det beviser at den direkte årsaken [kun] er delvis bevisst. Og dette tilbakeviser det som skal bevises [av NyāyaVaiśeṣika-syllogismen], nemlig at den direkte årsaken er
fullstendig bevisst. Og slik motbevises tesen av logiske
slutninger, for syllogismen som tidligere ble fremsagt,
«Gud er ikke skaperen av kropp, osv., fordi Gud ikke har
kunnskap, osv., som den frigjorte [sjelen]», negerer den
[Nyāya-Vaiśeṣika-tesen]. Derfor er det ikke bevist at verden har [én] bevisst årsak, siden det ikke er noe bevis [for
Guds eksistens], men det er [fremlagt bevis] som negerer
[Guds eksistens]. Derfor er det godt sagt [når man sier at]
Vaiśeṣika-doktrinen tilbakevises av logiske slutninger.
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Noter for innledning
Merk at vi her snakker om eksistensen til en transcendent og allmektig skapergud, da skolene (også Jainismen og Buddhismen) anerkjenner guder som er underlagt
karma og gjenfødelse. For Udayana, identifiseres Gud med Śiva.
2
Udayana levde siste fjerdedel av 900 tallet og var fra Bihar, mens Vidyānandin levde ca. 900-950 og var fra Mysore. (referanser! ?/Borgland)
3
Ifølge denne teorien består all materie av uendelig små atomer og er forgjengelig. Det var Guds vilje at atomene ble sammensatt til dyader, triader, og så videre.
Denne prosessen resulterte så i skapelsen av verden. Materie er skarpt adskilt fra Gud og sjelen, som er ikke-atomisk og altomfattende. Ved foreningen av de to systemene ble Nyāyas metodikk kombinert med Vaiśeṣikas metafysikk.
4
Sanskrit: darśana (”syn, visjon”, fra verbroten dṛṣ, å se), å se tingene slik de virkelig er.
5
Seks hinduistiske systemer regnes som ortodokse. Av disse seks systemene er to og to nært beslektet både historisk og konseptuelt: sāṃkhya og yoga, nyāya og
vaiśeṣika, vedānta og mīmāṃsā. I følge disse ble de vediske hymnene åpenbart av Gud til mytologiske vismenn (ṛṣier) i gammel tid. De heterodokse systemene er
buddhistisk filosofi (yogācāra, madhyamāka og sarvāstivāda) og jainistisk filosofi, og cārvāka, en materialistisk filosofisk retning.
6
De ortodokse systemene har alle en sūtra som grunnlagstekst, og som har gitt navn og opphav til de ulike systemene. Når det kommer til Jainismen, er den viktigste sūtraen Tattvārthasūtra, men senere jainfilosofi har ikke sitt utspring i denne teksten på samme måte som de ortodokse systemene har sitt utspring i de ulike
grunnlagssūtraene.
7
Argumentene som gjengis her, er rettet mot sāṃkhya-skolens ateisme, men senere i teksten gjentas de samme åtte argumentene forklart på ny mot skolen mīmāṃsas
argumenter (ref. potter).
8
Opprinnelig argumenterte den mot 14 skoler, men deler av teksten har gått tapt.
9
Note om jainismens karmalære?
10
Forskjellig antall pramāṇaer regnes som gyldige i de ulike systemene.
1

Noter for udayanas logikkens håndfull blomster
Jf. hinduismens lære om at universet syklisk skapes, opprettholdes og tilintetgjøres av Gud. Klær som er til leie brukes forøvrig ofte som et bilde på forgjengelighet,
gjerne i forhold til kroppen (som er forgjengelig) og sjelen (som ikke er det).
2
Her forklarer forfatteren ordet pada, som i teksten forstås som tradisjonelle skikker. Pada har mange betydninger, somoftest oversettes det med fot, fotspor, ord, tegn,
etc.
3
Devanāgarī-alfabetet, et skriftsystem som ofte brukes for å nedtegne Sanskrit, regnes for å ha guddommelig opphav, mens andre skrifttradisjoner er av menneskelig
opphav.
4
Āyurveda er tekstgruppe som omhandler indisk tradisjonell medisinsk vitenskap. Veda betyr, direkte oversatt, kunnskap (āyus betyr liv – så Āyurveda kan oversettes
med «kunnskap om livet»). Āyurveda må altså ikke forveksles med en Veda selv om den har dette ordet i navnet! Argumentet betyr forøvrig at Vedaene må ha en
forfatter, Gud, slik f.eks Āyurveda har forfattere (som altså er mennesker). Nyāya-Vaiśeṣika er altså av den oppfatning at Vedaene er forfattet av Gud; dette er noe som
flittig debatteres i de filosofiske systemene (en annen oppfatning er at de ikke har noen forfatter, siden de er evige).
5
Mahābhārata er et av to svært kjente og populære eposer i India. Det andre er Rāmāyana.
6
Det er usikkert hva kapāla betyr i denne sammenhengen. Ordet kan oversettes med beholder, tiggebolle, fragment av murstein, murstein til bruk i offeret, hodeskalle,
eggeskall og skillpaddeskall, men her snakker vi om noe som brukes til å lage potter, og som ser ut til å være av en fast størrelse.
7
Økningen i pottens størrelse er en følge av tall, siden kapālaene er av samme størrelse.
8
Dette argumentet peker på Nyāya-vaiśeṣikas påstand om at alle tall, utenom entall, kun skapes ved vår menneskelige persepsjonsevne, siden alle fenomener i virkeligheten bare eksisterer enkeltvis. Det er vår tankekraft som kombinerer fenomener til to, tre og flere. Slik er den binære forbindelsen bare forskjellig fra et atom med
tanke på tall, og ikke størrelse, ettersom begge atomene er –evig– uendelig små. Og følgelig kan det ved verdens skapelse bare være Guds persepsjon som forklarer
eksistensen av tall i den binære forbindelsen. (Potter 1977:584)
1

Noter for Oversettelse av Undersøkelse vedrørende den sanne læren
Benevnelsene yauga og yoga brukes ofte som benevnelse på de som følger Vaiśeṣika-skolens filosofi. Dette er noe forvirrende, da Yoga også er navnet på en annen
skole innen indisk filosofi som hovedsakelig bygger på sāmkhya-skolens filosofi, men i likhet med Nyāya-Vaiśeṣika skolen også tror på gud.
2
Forkortelse av slike oppramsinger med ordet ādi, som brukes i en betydning tilsvarende «osv.» på norsk, er svært vanlig i sanskrittekster. Ordet ādi betyr «begynnelse». En mer bokstavelig oversettelse ville dermed være «det som begynner med kroppen, sansene og verden».
3
Det henvises her til ideen om karma. Både verden og det enkelte levende vesens kropp er et resultat av levende veseners egen karma. Derfor «passer den til deres
opplevelse», dvs. den er i samsvar med deres karma. Dette utdypes senere i teksten.
4
Sitert fra Chandogyopaniṣad 8.12.1. Det som her beskrives er den frigjorte sjelen. I Patrick Olivelles oversettelse av Chandogyopaniṣad 8.12.1 finner vi følgende:
«This body, Maghavan, is mortal; it is in the grip of death. So, it is the abode of this immortal and non-bodily self. One who has a body is in the grip of joy and sorrow, and there is no freedom from joy and sorrow for one who has a body. Joy and sorrow, however, do not effect one who has no body» (Olivelle 1996:174–175, min
kursiv). Det at den frigjorte sjelen ikke har en kropp er eksempelet i syllogismen ovenfor.
5
Uttrykket som her brukes er kārakaprayukta, «en som benytter seg av kāraka». Ordet kāraka er et grammatisk begrep som uttrykker forholdet mellom verb og
substantiver.
6
Ordet madana brukes ofte i betydningen «beruset». Her betegner det en ingrediens, men jeg vet ikke hva. I følge ordbøkene kan det betegne bivoks, men også flere
ulike plantearter.
7
Ideen om «den impliserende doktrinen» forklares lenger nede.
8
De tre verdenene (loka) er jorden, himmelen og den mellomliggende atmosfæren.
1
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