
Hvorfor studere og forplikte seg til Vedanta? 

 

Spørsmål:Hvordan vet en at det er Vedanta en burde studere og forplikte seg til? Hvordan vet en at det 

er svaret? 

 

Vedantalærer: Å vite at Vedanta er det vi burde forplikte seg til er veldig vanskelig. Fordi det er en av 

mange alternativer,som er tilgjengelig siden det er mange mennesker som hevder å ha forskjellige 

teknikker,metoder og veier for å nå frem til sannheten. Derfor å si at denne er den rette, er veldig 

vanskelig.  

 

Vedanta imidlertidig er forskjellig fra alt annet i det at den sier at du er det hele,. Du er problemet og 

du er løsningen. Det er faktisk ingen problemer. Du er problemet er der bare når du ikke forstår. Alt 

som kreves av deg til å være fri er å ha kjennskap til deg selv. Vedanta sier at du er allerede fri. Den 

fordømmer deg ikke og kaller deg ikke en synder. Den sier: Du er en fri person, du er fullstendig fri. 

Faktumet er at du er den eneste personen(den totale personen av alle personer) og alt er sentrert rundt 

deg. Siden du er hele skapelsen, er du essensielt identisk med Det Totale Sinnet(Makrokosmos).  

 

Vedanta har en visjon,som skal utfoldes. Den lover ingenting. Den lover ikke frigjøring eller frelse. 

Den sier bare at Du er løsningen. Det betyr at du ikke trenger å gjøre noe til å bli fri,fordi du er 

allerede fri.  

 

Faktumet om at du strever,velger og søker for å kunne bli fri antyder at du har begått en feil om deg 

selv. Ingen andre tradisjoner forteller deg dette. De sier bare at du vil bli reddet hvis du følger den eller 

den. Vedanta sier ikke dette. Den sier at du er allerede reddet og at du ikke vet det. Fordi Vedanta 

lover ingenting, kan den ikke bli utfordret eller avvist. Noe kan bli avvist bare hvis den gjør seg selv 

tilgjengelig,som et valg for deg. For eksempel, hvis det er to produkter, kan du avvise den ene og 

velge den andre.  

 

Hvis Vedanta lovet deg noe,som en helbredelse ville også noe annet presentere seg selv som en 

helbredelse. Slik at du kunne velge mellom de to, avhenger av dine preferanser. Den ene er kanskje 

billigere eller være pakket inn mer attraktivt. Eller du velger den dyreste av dem og at du tror den er 

mer effektiv. Hvis Vedanta hadde en lovnad om et eller annet,ville valgmulighetene være der.  

 

Men Vedanta har ingen lovnader og gir deg ingen valg. Den sier at du er fri. Hvilket valg er der her? 

Du er fri!Du er det hele!Hvem eller hva er bedre enn dette? Enhver tradisjon som sier at du er det hele 

er også Vedanta, uansett hva de kaller seg for. Vedanta trenger ikke å være i sanskrit. Det kan være i 

latinsk, gresk,engelsk,fransk eller tysk. Den kan være i en urgammel bok eller i en ny bok. Den trenger 

ikke å bli undervist av en inder heller. Den eneste forskjellen for å utfolde budskapen,som er kjent som 

Vedanta, en spesifikk undervisningsmetode som har utviklet seg.  

 

For å utfolde faktumet at Du er det hele må læreren har en metodikk. Undervisningen avslører, Du er 

det hele, og det er en spesifikk metodikk,som utfolder denne åpenbaringen for din gjenkjennelse,som 

andre kanskje ikke har. Dette faktum avslører Vedanta. For å se på Vedanta som noe indisk,skaper 

problemer; mens derimot hvis du ser på det som mengde kunnskap,som er bevart i India er det ikke 

noe problem.  

 

Faktumet er at som pyramidene, er også Vedanta altfor urgammel og tidløs for å bli plassert i noe 

geografiske begrensninger. Hvis den egyptiske regjeringen bestemte å fjerne en av pyramidene og 

bygge stort boligkompleks,og bruke alle dens steiner, ville helle menneskeenheten reagere. De ville 

ikke la slike ting skje. Pyramidene tilhører ikke Egypt, de skjedde bare i Egypt. Det egyptiske folket er 

bare deres forvaltere. De kan ikke hevde eierskap,fordi pyramidene er altfor urgamle til å tilhøre noen 



land eller menneskegrupper.  

 

På et visst tidspunkt har pyramidene i Egypt, Redwood-trærne i California og Vedanta av India blitt 

menneskehetens eiendel. Bestemte gamle bygninger blir monumenter på samme måte. Samfunnet vil 

ikke la disse bli revet ned for å bli erstattet av noe annet uansett hva omstendighetene er. Hvorfor? 

Fordi de er antikke. En bygning kan være noen hundre år,men for noen mennesker er det antikk, den 

tilhører ingen eier; Ingen kan si noe imot det. Selv om de tilhører staten kan ikke staten gjøre noe med 

det heller.  

 

Vedanta er den mest kunnskapsbaserte som eksisterer i dag til menneskeheten. Det er en levende 

tradisjon,som har strømmet nedover fra generasjon til generasjon. Vedaene ligger i India,mens dens 

kunnskap tilhører ikke bare en gruppe mennesker. Selv om det indiske folket ville fornekte Vedaene 

ville de ikke bli borte. Den Vediske oppramsingen ville bli borte, men visdommen som er Vedanta vil 

overleve.  

 

Denne visdommen vil alltid være med menneskeheten,fordi den har allerede blitt en del av 

menneskehetens kunnskapslager. Den har entret menneskesinnene på så mange forskjellige måter, for 

eksempel gjennom litteraturen og kan aldri bli ødelagt.  

 

 


